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Preiļu pilsētā 
tiek veikta ugunsdzēsības

hidrantu pārbaude
Atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabi-

neta noteikumu Nr. 238 «Ugunsdrošības notei-
kumi» 106. punktam SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa šī gada augus-
ta mēnesī veic Preiļu pilsētas ugunsdzēsības hid-
rantu pārbaudi, līdz ar to var tikt ietekmēta ūdens
kvalitāte. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem!

Kā pastāstīja SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma un ūdens
apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs, šobrīd pieslēgtas
jaunajiem kanalizācijas tīkliem jau ir mājas Mehanizatoru ielā Nr.
6, 6a, 6b, 8a un 10a un Pils ielā Nr. 2, 4, 6 un 6a, savukārt jaunais
ūdensvads jau ir pieslēgts Mehanizatoru ielā Nr. 6, 6b, 8a un 10a.

Atgādinām, ka darbu gaitā paredzēts rekonstruēt ūdensvada
un kanalizācijas tīklus – tiks nomainītas iekškvartāla ūdensvada
caurules, ūdensvada akas un ūdensvada pievadi, kā arī iekškvartāla
kanalizācijas caurules, kanalizācijas akas un kanalizācijas pievadi
daudzstāvu mājās.

Veicot šo tīklu rekonstrukciju, uzlabosies pakalpojumu snieg-
šanas kvalitāte iedzīvotājiem, kā arī tiks novērstas iespējamas
ūdensvada avārijas situācijas, kanalizācijas noplūde vai cauruļu
aizdambēšanās.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem! Pēc darbu beigšanas
būvuzņēmējam teritorija būs jāsakārto sākotnējā stāvoklī – pare-
dzēta asfalta seguma atjaunošana izfrēzētajās vietās, kā arī zālāja
atjaunošana zaļajā zonā. 

Turpinās ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju
apbūvei Mehanizatoru-Pils ielu rajonā

Par ūdens skaitītāju rādījumu nodošanu!
Ūdens skaitītāju rādījumus SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»

klientiem ir jāiesniedz laika periodā 
no tekošā mēneša 25. datuma līdz mēneša pēdējai dienai!
Šo informāciju var paziņot:

• izmantojot klientu informatīvo sistēmu WEBNams
• nosūtot ziņojumu uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv 
• zvanot pa tālruni 65381382 vai 26345495
• ievietojot ziņojumu Komunālo maksājumu norēķinu daļas

pastkastītē (N. Rancāna iela 3a, Preiļi)

Vasaras mēnešos turpinās ūdensvada tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas būvdarbi Mehani-
zatoru-Pils ielu rajonā, Preiļos. Līgumi par darbu veikšanu ar SIA «PREIĻU SANTEHNIĶIS» tika no-
slēgti 2019. gada novembrī.

LIELĀ TALKA ARĪ ŠOGAD AICINA PIEVIENOTIES
AKCIJAI «WORLD CLEANUP DAY»

Lielā Talka arī šogad aicina pievienoties
akcijai « World Cleanup Day» (WCD) jeb
Pasaules talkai, kas notiks 19. septembrī. 

Šajā dienā visa pasaule vāks atkritumus
un sakops apkārtējo vidi, risinot arī jautājumu
par cigarešu izsmēķu problēmu –
https://www.worldcleanupday.org/get-involved/.

Latvija vides sakopšanu paveica jau pava-
sara Lielajā talkā, lai rudenī varētu stādīt Laimes kokus, kļūstot par
Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

UZ TIKŠANOS 19. SEPTEMBRĪ!!!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» apkalpo klientus
klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

Lai ievērotu piesardzības pasākumus SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» telpās, klientu apkalpošana tiek organizēta tikai pēc ie-
priekšēja pieraksta. Pierakstīties klātienes apmeklējumam un vie-
noties par tās norises laiku var, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu:

65381152, psaimnieks@preili.lv
Ja klienti ir Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas, ir

apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj
ārstēšanos mājās, lūdzam neapmeklēt SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
klātienē. Arī tad, ja klientiem ir elpceļu saslimšanas pazīmes, klā-
tienes vizīti lūdzam atlikt uz citu laiku!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina arī pēc ārkārtējās situācijas
beigām izmantot elektroniskos pakalpojumus, norēķināties – in-
ternetbankās un atstāt iesniegumus pastkastītē (Liepu ielā 2).

Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai un
noteiktajiem piesardzības pasākumiem. 

Par uzņēmuma SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aktualitātēm in-
formēsim tīmekļvietnē www.preilusaimnieks.lv, sociālajos tīklos
un informatīvajā izdevumā «Saimnieka Vārds».

Šī gada jūnijā norisinājās SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas
daļas rīkotā bezmaksas lauksaimniecības plēvju
izvešanas akcija. Akcijas laikā SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» pārstāvji pēc iepriekš sastādīta
maršruta devās pie Preiļu novada zemniekiem,
lai savāktu izlietoto ruļļu plēvi un nogādātu to
Atkritumu šķirošanas laukumā. 

Rūpējoties par vides aizsardzību un dabas re-
sursu taupīšanu, vienīgais pareizais lauksaimnie-
cības skābbarības ruļļu plēvju utilizācijas veids ir
to otrreizēja pārstrāde! 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu ap-
saimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece in-
formē, ka tradicionāli lielākā atsaucība bijusi no
Saunas pagasta, kur lauksaimniecības plēves iz-
vestas no 14 zemnieku sētām, taču atsaukušies
bija arī zemnieki no Aizkalnes un Pelēču pagasta.
Ruļļu plēvju izvešanas akcijā lielākoties gadu no
gada piedalās vienas un tās pašas saimniecības,
bet īpašs prieks par tiem, kuri sadzirdējuši no kai-
miņiem vai izlasījuši presē par šādas akcijas norisi,
piesakās pirmo reizi. 

Apjomi ir dažādi un atkarīgi no saimniecības
lieluma – ir gan lauku viensētas ar 150-200 ruļļu
plēvēm, gan lielās saimniecības. Šogad vislielākais
daudzums plēvju, ko bija sarūpējusi viena zem-
nieku saimniecība, ir mērāms 15 m3.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» atgādina, ka plē-
vēm jābūt tīrām bez dubļiem un piemaisījumiem,
sieti un šņores jāatdala atsevišķi, jo tie nav pār-
strādājami un to vieta ir kopā ar parastajiem sa-
dzīves atkritumiem. Novērojumi liecina, ka ar
katru reizi cilvēki izturas arvien apzinīgāk un vai-

rums cenšas ievērot šo prasību, tāpēc liels paldies
tiem zemniekiem, kas pirms SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» tehnikas atbraukšanas plēves rūpīgi sa-
gatavojuši izvešanai. 

Tomēr joprojām gadās, ka plēves ir netīras, iz-
mirkušas, ar iejauktiem sietiem un šņorēm. V. Igol-
niece stāsta, ka pēc plēvju nogādāšanas Atkritumu
šķirošanas laukumā SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
darbinieki tās ar rokām vēlreiz pāršķiro, sapresē
ķīpās un sagatavo promvešanai uz otrreizējo pār-
strādi, tāpēc netīrumi, minerālmēslu, salmu pārpali-
kumi šo procesu nopietni apgrūtina. Cienīsim viens
otra darbu! 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu ap-
saimniekošanas daļa šādas akcijas rīkos arī turp-
māk, un Preiļu novada lauksaimniekiem nebūs
jāuztraucas, kur likt plēves, jo to dedzināšana vai
aprakšana zemē ir liekas pūles, turklāt tā ir videi
un pašu veselībai kaitīga rīcība. Izvešanas tiek rī-
kotas vasaras sākumā, iepriekš saimniecībām sa-
zinoties un vienojoties ar SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļu.
Nākamā akcija gaidāma nu jau nākamgad. 

Vineta Igolniece pozitīvi vērtē to, ka daudzi
saimnieki, tostarp no kaimiņu novadiem, izlietotās
ruļļu plēves, tīras un rullīšos satītas, atved paši un
atstāj Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4,
Preiļos. Tas ir ērtāk zemniekiem, jo plēves nav
ilgstoši jākrāj un jāsaskaņo to izvešana. Arī šajā
gadījumā plēves SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
pieņem bez maksas. 

Paldies visiem, kuri novērtē akciju un piedalās
tajā katru gadu, un izvēlas atbrīvoties no ruļļu plē-
vēm videi draudzīgā veidā!

Noslēgusies šīsvasaras lauksaimniecības 
plēvju izvešanas akcija Preiļu novadā
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SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» Komunālās noda-
ļas vadītāja Zenta Igolniece
un dārzniece Velta Kodore,
kuras šovasar bija skolēnu
darbu vadītājas, stāsta, ka
skolēni tika iesaistīti dažā-
dos pilsētas labiekārtošanas
darbos. Meitenes ravēja pil-
sētas puķudobes un izgrieza
noziedējušos ziedus, tīrīja
bruģi, savukārt puišiem tika

uzticēta zāles pļaušana ar
roku stumjamām pļaujma-
šīnām. Skolēniem tika pie-
dāvāti arī citi savam vecu-
mam un spēkam atbilstoši
darbi – piemēram, vienu die -
nu skolēni cītīgi strādāja At-
kritumu šķirošanas lauku -
mā, kur iemēģināja roku kar-
tona locīšanā, kas vēlāk tiks
nodots otrreizējai pārstrā-
dei. Tāpat tika ņemti vērā

arī laikapstākļi – piemēram,
svelmainajās dienās skolēni
strādāja koku pavēnī.

Skolēnu pašu vērtējumā
darbs neesot sevišķi grūts.
Tas dod patstāvības sajūtu,
jo nav jāprasa vecākiem
nauda, un par nopelnīto
naudu varēs piepildīt kādu
sev tīkamu sapni. Palīdzot
pilsētas sakopšanā, rodas
arī izpratne par pilsētvides

labiekārtošanu. Skolēni ir
pārliecinājušies par darba
pieredzes lietderību un pauž
prieku par iespēju nopelnīt
un gatavību iesaistīties no-
darbinātības programmā arī
nākošvasar. 

Darbu vadītājas skolēnu
paveiktos darbus vērtē at-
zinīgi, norādot, ka skolēni
strādāja ieinteresēti, ar po-
zitīvu attieksmi.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» nodarbina skolēnus vasaras brīvlaikā

• A. Upīša iela 2 – balkonu remonts 1. kāpņu telpā
• A. Upīša iela 3 – soliņu uzstādīšana
• A. Upīša iela 4 – soliņu uzstādīšana
• Aglonas iela 15 – daļējs jumta remonts
• Celtnieku iela 12 – ārsienas plaisu remonts
• Daugavpils iela 66 – soliņu uzstādīšana
• Jelgavas iela 2 – pamatu apmaļu remonts, balkonu remonts, lieveņu remonts 2. un 3. kāpņu telpā
• Liepu iela 1 – lieveņu remonts 2. kāpņu telpā
• Liepu iela 6 – soliņu uzstādīšana
• Liepu iela 30 – soliņu uzstādīšana
• Mehanizatoru iela 5 – lietusūdens notekas remonts
• Mehanizatoru iela 6b – daļējs jumta remonts 3. kāpņu telpā
• N. Rancāna iela 2 – pamatu apmaļu remonts
• Rēzeknes iela 30 – balkonu remonts 1. kāpņu telpā
• Saltupes iela 4 – pagraba loga uzstādīšana

Paveiktie 
remont darbi
daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās
2020. gada 
jūnijā un jūlijā

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Remontu
un celtniecības daļa ir apkopojusi infor-
māciju par 2020. gada jūnija un jūlija
mēnešos paveiktajiem remontdarbiem
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos.

Kaimiņi appludinājuši dzīvokli. 
Kā rīkoties?

Jāzvana SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
avārijas dienestam!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienesta operatoru
vērojumi liecina, ka vairumā gadījumu dzīvokļi tiek applu -
dināti cilvēku neuzmanīgas un neapdomīgas rīcības dēļ – 
neaizgriezti ūdens krāni, bez uzmanības atstātas veļas maz-
gājamās mašīnas vai citas elektriskās ierīces. Vēl viens no 
iemesliem ir, ka cilvēki bieži veic remontdarbus, maina san-
tehniskos mezglus, ūdens krānus un radiatorus, bet ne vienmēr
jaunie materiāli ir kvalitatīvi – gadās, ka pieviļ arī nesen uz-
stādīts ūdens krāns.

Ja avārijas situācijā cita dzīvokļa īpašnieka vainas dēļ applu-
dināts atsevišķā dzīvokļa īpašums, tad tiek izsaukta SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» komisija, kas apseko appludināto dzīvokli, konstatē
notikušo un sastāda apsekošanas aktu, kurā fiksē nodarītos bojā-
jumus. Ja dzīvoklis ir apdrošināts, par notikušo jāpaziņo apdroši-
nāšanas firmai un jāiesniedz apsekošanas akts. Ja dzīvokļa īpaš-
nieki nevar vienoties par nodarīto zaudējumu kompensāciju, tad
jāceļ prasība tiesā par zaudējumu piedziņu.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienesta praksē ir bijuši
arī tādi gadījumi, kad avārijas noplūde sākusies dzīvoklī, kura
īpašnieks atrodas prombūtnē. Dzīvokļa īpašnieks nav sazvanāms,
un arī kaimiņi nezina, kur viņš atrodas. Šādā gadījumā nākas uz
ilgāku laiku atslēgt ūdens padevi visai kāpņu telpai, kamēr notiek
sazināšanās ar dzīvokļa īpašnieku, kurš atrodas prombūtnē.

Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta 7. punkts kā vienu no dzī-
vokļa īpašnieka pienākumiem noteic nodrošināt iespēju dzīvokļu
īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem
veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās
mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un
citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai, kā arī no-
drošināt iespēju apsekot atsevišķo īpašumu. Tas nozīmē, ka dzī-
vokļa īpašniekam vajadzētu parūpēties, lai viņa prombūtnes laikā
dzīvoklī varētu iekļūt avārijas dienesti, lai novērstu avārijas gadī-
jumu. Labākais risinājums būtu atstāt dzīvokļa atslēgas uzticamiem
kaimiņiem vai draugiem, bet jebkurā gadījumā Komunālo mak-
sājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos) vai mājas ve-
cākajam vajadzētu atstāt savu kontaktinformāciju.

Jelgavas ielā 2 veikts pamatu apmaļu remonts

Dairis un Ēriks pirms Preiļu pilsētas svētkiem nopļauj zāli Raiņa bulvārī Par puķu apstādījumu kopšanu rūpējas Katrīna un Diāna

Sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģen-
tūru (NVA) SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» jū-
lijā un augustā nodarbināja četrus skolēnus,
kuri iesaistījās NVA organizētajā programmā
«Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām (vecumā no 15 līdz 20 gadiem ie-
skaitot), kuras iegūst izglītību vispārējās, spe-
ciālās vai profesionālās izglītības iestādēs». Šī
pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu
nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfi-
nansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem
iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» avārijas dienests darbdienās
un brīvdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00 apkalpo SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» apsaimniekošanā esošo Preiļu pilsētas, Aizkalnes
un Līču ciemu daudzdzīvokļu māju un citu apsaimniekojamo
objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kanalizācijas sistē-
mas. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» remontdarbu dispečeri zvanus
uzklausa visu diennakti, tālrunis: 65307085 vai 29397974,
bet speciālisti izbraukumos dodas un palīdz darbdienās darba
laikā no plkst. 8.00 līdz 22.00

Uzstādīts soliņš A. Upīša ielā 4

Remontdarbus daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» Re-
montu un celtniecības daļa veic
pēc dzīvokļu īpašnieku vairā-
kuma ierosinājumiem apsaim-
niekošanas līdzekļu ietvaros.

Dzīvokļu īpašniekus aici-
nām izturēties saudzīgi pret
kopīpašumu, saudzīgi atvērt
un aizvērt durvis, nebojāt ap-
gaismes ķermeņus un slēdžus,
rūpēties par tīrību kāpņu tel-
pās. Tikai darbojoties savstar-
pējā cieņā un sapratnē iespē-
jama veiksmīga daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo māju apsaimnie-
košana!
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Norēķināties par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» komunālajiem pakalpojumiem
iespējams internetbankā, jebkurā SIA «Maxima» veikalā vai VAS «Latvijas Pasts». 

Rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem Preiļu pilsētas iedzīvotāji var saņemt: 

n savā e-pastā (piesakot šo pakalpojumu Komunālo maksājumu norēķinu daļā); 
n klientu informatīvajā sistēmā WebNams; 
n piegādātus uz savām pastkastītēm. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina iedzīvotājus sekot līdzi, lai pastkastītes būtu
labā stāvoklī un pieejamas rēķinu iznēsātājiem! 

Cilvēkiem, kas ikdienā izmanto internetu, ērtākais veids norēķināties par saņemtajiem
pakalpojumiem ir, izmantojot internetbanku. SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» norēķinu konti: 

AS «SEB banka», kods: UNLALV2X, konts: LV30UNLA0026000609608 
AS «SWEDBANK», kods: HABALV22, konts: LV48HABA0551027846107 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» reģistrācijas Nr. 47703001720. 
Maksājot internetbankā, obligāti jānorāda sava rēķina numurs un precīza adrese! 

Iedzīvotājiem, kuri rēķinu nomaksai neizmanto internetu, ir iespēja veikt maksājumu
ikvienā SIA «Maxima» veikalā (komisijas maksa 0,50 EUR). SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» rēķinam ir tāds pats svītru kods kā parastajām precēm, tāpēc rēķina samaksas
laiks ir īss. 

Daļa iedzīvotāju, apzinoties, ka apkures sezonā rēķini ir lielāki, vasaras periodā
izvēlas veikt avansa maksājumu, tādējādi samazinot sava maksājuma summu ziemā.
Šāda iespēja saglabājas, arī veicot rēķina apmaksu SIA «Maxima» veikalos. Iedzīvo-
tājiem tikai jāņem vērā – ja paredzētā maksājamā summa nesakrīt ar rēķinā norādīto,
pirms maksājuma veikšanas par to jāinformē SIA «Maxima» kasieris. 

Rēķinu apmaksu var veikt arī VAS «Latvijas Pasts». 
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» informē, ka maksājumi par apsaimniekošanu, sa-

dzīves atkritumu izvešanu un ūdeni, ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, tiek ap-
rēķināti par pašreizējo mēnesi. Savukārt par iepriekšējo mēnesi tiek aprēķināti mak-
sājumi par elektroenerģiju koplietošanas telpās, siltumenerģiju karstā ūdens uzsildīšanai
un apkurei, par patērēto auksto ūdeni un kanalizāciju, ja ir uzstādīts ūdens patēriņa
skaitītājs. Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem jāveic līdz pārskata mēneša
beigām. Maksājumu kavēšanas gadījumā tiek aprēķināts līgumsods.

Izvēlies sev ērtāko rēķinu apmaksas veidu!

Ar krāsu un prieku!
Tā kā šogad svētku sauklis bija «Ar krāsu un prieku!», Preiļu novada domes no-

formēšanas māksliniece Inese Anina sadarbībā ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» gald-
niekiem – Daini Zukuli, Aigaru Rubiķi un Kasparu Zusānu – radīja krāsainu, rotaļīgu
svētku noformējumu.

Inese Anina atzīst, ka «svētku noformējums ir veidots sulīgās krāsās un drosmīgās
formās. 

Slavenais vācu filozofs Frīdrihs Nīče ir teicis: «Dzīve ir prieka avots un ja mēs
iemācīsimies vairāk priecāties, tad tas ir labākais veids, kā iemācīties nesarūgtināt

citus un neļauties ieslīgt skumjās», tātad – DZĪVE IR PRIEKS! Būtībā šī prieka
sajūta par savu esamību tiek dota līdzi ar dzimšanu. TAS PIEMĪT VISA VEIDA
BŪTNĒM UZ ŠĪS PASAULES.

CILVĒKS VAI TĒLS, KAS TAS ĪSTI IR?! 
Noformējot pilsētvidi svētkiem, uzstādīto objektu koncepcija apzināti veidota kā

provokācija – jaunu formu meklējumi un eksperimenti. IDEJAS PAMATĀ IR CILVĒKU
FIGŪRAS, KAS VEIDOTAS DEKORATĪVI UN VISPĀRINĀTI, apvienojot kopā ve -
cos objektus ar jauniem. Sešas metāla bumbas rotātas ar KRĀSAINIEM ziedu motīviem
un lentām, radot kustību un vieglumu. Stilizēto cilvēku rokās ir satverts ziedošs ritenis,
it kā sveicinot skatītāju un aicinot pievienoties šai KRĀSU DEJĀ pie ZIEDU UPES.»

Daudz ir pasaulē pilsētu skaistu, bet par PREIĻIEM mums mīļākas nav

ziedoša un sakopta pilsēta 
svētkos un ikdienā

Pilsētas noformējumu papildina arī ziedošie apstādījumi, par ko visu vasaru rūpējas
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Komunālā nodaļa. Ikviens labs saimnieks zina, ka savas
apkārtnes uzturēšana kārtībā ir pastāvīgs darbs, kas jāveic regulāri un ar lielu rūpību.
Tāpēc darbs pie pilsētas sakopšanas notiek ne tikai pirms svētkiem. 

Pašvaldībai piederošajās pilsētas sabiedriskajās teritorijās SIA «PREIĻU SAIM-
 NIEKS» Komunālās nodaļas Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas darbinieki re-
gulāri pļauj zāli, uztur kārtībā apstādījumus, apcērp krūmus un izzāģē bīstamos
kokus. 

Privātās teritorijas ir pašu īpašnieku ziņā, tāpēc jāsaka paldies tiem saimniekiem,
kas uztur kārtībā savus īpašumus, regulāri pļaujot mauriņu, sekojot līdzi tīrībai un
kārtībai, kā arī piedomājot, lai prieks gan pašiem, gan garāmgājējiem – skaisti apstā-
dījumi un ziedoši dārzi ir mūsu pilsētas rota!
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Saimnieka Vârds

Saim nie ka Vârds
SI A «PRE IÏU SAIM NIEKS» in for matîvs iz de vums

At bildîgâ par iz de vu mu: Inga Krekele,
tel.  22152891, e-pasts: inga.krekele@preili.lv

Ie spiests  SIA «Latga les Dru ka», 
Rç zek nç, Baz nîcas ielâ 28. 

 

Atgādinām iedzīvotājiem, ka
konteineri nešķirotajiem sadzīves
atkritumiem ir paredzēti tikai un
vienīgi ikdienas sadzīves atkritu-
miem un tos izmantot var tikai
konkrēto māju iedzīvotāji. Šķiroto
atkritumu konteinerus (dzeltenā
un zaļā krāsā) tiem paredzētiem
atkritumiem var izmantot ikviens! 

Gadījumos, ja nepieciešams
atbrīvoties no vecajām mēbelēm,
būvgružiem u.c. liela apjoma at-
kritumiem, to izvešana jāpiesaka
atsevišķi, sazinoties ar SIA
«PREI ĻU SAIMNIEKS» Atkri-
tumu apsaimniekošanas daļu pa
tālr. 29420721. Nav pieļaujams,
ka tie tiek atstāti dalīti vākto at-
kritumu punktos pie konteineriem! 

Cik minūtes tev nepieciešamas, lai noteiktu,
kāds ir izdegušās spuldzītes veids un ko ar to ie-
sākt? Mēģināsim noskaidrot, ko iesākt ar katru
no izdegušajām spuldzītēm, kas radušās mājās
vai darba vietā. 

Visas ikdienā izmantotās spuldzes var iedalīt di-
vās lielās grupās:

1) tās, kas sava sastāva dēļ ir kaitīgas videi un
tādēļ jānodod īpašai utilizācijai; 

2) tās, kuras ir līdzvērtīgas parastiem sadzīves
atkritumiem.

Videi nekaitīgas un piemērotas izmešanai sadzī-
ves atkritumu konteinerā ir:

• kvēlspuldzes;
• halogēnspuldzes (halogēnās kvēlspuldzes jeb

uzlabotas parastās kvēlspuldzes);
• LED spuldzes.

Bīstamie atkritumi, kas satur dzīvsudrabu un
kaitīgās gāzes, tāpēc jānodod utilizācijai, ir:

• energoefektīvās (ekonomiskās) spuldzes;
• dienasgaismas (kompaktās luminiscences)

spuldzes.

Energoefektīvās un dienasgaismas spuldzes jā-
nodod:

• videi kaitīgo atkritumu pieņemšanas punktos;
• speciālās savākšanas kastēs, kas izvietotas lie-

lākajās spuldžu tirdzniecības vietās;

Rūpējies, lai energoefektīvās un dienasgaismas
spuldzes pa ceļam uz utilizācijas vietu, kā arī, ie-
vietojot tās savākšanas konteinerā, nesaplīst – lai to
sastāvā esošās gāzes neizplūst atmosfērā!

Atceries, ka, lai arī spuldžu korpuss ir no stikla,
tās nav derīgas izmešanai dalītās vākšanas kontei-
nerā stikla iepakojumam!

Kā pareizi šķirot izdegušas spuldzes?

Par kārtības ievērošanu dalīti 
vākto atkritumu laukumos 

Diemžēl Preiļos joprojām var novērot, ka dalīti vākto atkritumu laukumos tiek ne-
likumīgi izmesti lielgabarīta atkritumi, nolietotā sadzīves tehnika un būvgruži. Saņemot
informāciju par nekārtību kādā dalīti vākto atkritumu laukumā, SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» darbinieki parasti cenšas operatīvi sakārtot teritoriju, aizvedot šos gružus,
tāpat tiek piesaistīta arī Pašvaldības policija, lai mēģinātu noskaidrot vaininiekus, jo
par šādu rīcību tiek paredzēts administratīvais sods apmērā no 70,00 eiro. Līdz ar to
maksāt sodu sanāk vairākas reizes dārgāk, nekā pieteikt atsevišķu atkritumu izvešanu. 

   
    A-

    
  

    
   

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
MORGA UN APBEDĪŠANAS

BIROJA PAKALPOJUMI
Preiļos, Talsu ielā 2a

Strādājam darbdienās 
no plkst. 8.00-12.00; 13.00-17.00

Tālr. 65322592 vai 26431724

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu šķirošanas laukumā
Preiļos, Rīgas ielā 4, bez maksas pieņem šādus šķirotos atkritumus:

• kartonu un makulatūru;
• izskalotas tetrapakas;
• pudeļu un burku stiklu;
• plastmasas iepakojumu (PET pudeles, polietilēna plēves un

maisiņus) un cietās plastmasas (HDPE) iepakojumu (šampūna pude-
les, kanniņas u.c.)

• lauksaimniecībā izmantotās ruļļu plēves;
• skārdenes un metāla bundžas;
• neizjauktas nolietotās sadzīves elektriskās un elektroniskās

iekārtas (ledusskapjus, televizorus, datorus u.c.)

Atkritumu šķirošanas laukuma darba laiks:

Izmantojiet iespēju bez maksas un videi draudzīgā veidā atbrīvo-
ties no atkārtotai pārstrādei derīgiem sadzīves atkritumiem!

Pirmdiena 8:00-17:00
Otrdiena 8:00-17:00
Trešdiena 10:00-19:00
Ceturtdiena 8:00-17:00
Piektdiena 8:00-17:00
Sestdiena 9:00-13:00
Svētdiena Slēgts

Jābūt noslēgtam līgumam 
par cieto sadzīves atkritumu izvešanu

Atgādinām, ka ikvienai Preiļu novada mājsaimniecībai,
lauku viensētai un juridiskai personai, ja tā vēl nav, jābūt no-
slēgtam līgumam ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» par cieto sa-
dzīves atkritumu izvešanu.  

Atkritumi, kas izmesti neatļautās vietās vai aprakti zemē, negatīvi
ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, jo rada pazemes un virszemes ūdens
piesārņojumu un veicina augsnes un ainavas degradāciju. Arī lauku
iedzīvotājiem ir tiesības dzīvot nepiesārņotā un atbilstoši mūsdienu
normām sakārtotā vidē! 

Jāuzsver, ka sadzīves atkritumu konteineri pie daudzdzīvokļu
mājām paredzēti tikai un vienīgi daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem,
kuri maksā par to izvešanu, bet nekādā gadījumā lauku vai privāt-
māju iedzīvotājiem, kuriem jābūt noslēgtam savam līgumam par at-
kritumu izvešanu. 

Fiziskās personas individuālo līgumu var noslēgt, griežoties pie
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļā,
Preiļos, Rīgas ielā 4, tālr. 29420721. Ar juridiskām personām līgumus
slēdz SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» juriste, Preiļos, Liepu ielā 2,
tālr. 26595354.

Lai ievērotu piesardzības pasākumus SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» telpās, klientu apkalpošana tiek organizēta tikai pēc ie-
priekšēja pieraksta. Pierakstīties klātienes apmeklējumam un vie-
noties par tās norises laiku var, zvanot uz iepriekš norādītajiem
tālruņa numuriem!
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