
SI A «PRE IĻU SAIM NIEKS» INfORMATīvAIS IzDEvUMS                                                           WWW.PREILUSAIMNIEKS.LV

2021. GADA DECEMBRIS Nr. 11 (147)

1

Kā turpmāk savus rēķinus saņemt e-pastā?
Lai saņemtu SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» sniegto pakalpojumu rēķinu e-pastā, ir

jāuzraksta iesniegums. Iesnieguma veidlapu var atrast SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
mājaslapā www.preilusaimnieks.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas.

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» var iesniegt:
F ievietojot iesniegumu pastkastītē Liepu ielā 2, Preiļos (blakus ārdurvīm);
F sūtot pa pastu, uz adresi – Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301;
F parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz e-pastu

psaimnieks@preili.lv vai namu.parvalde@preili.lv. 

Apmeklējumu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta iespējams pieteikt tikai tad,
ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai at-
tālināti un iesnieguma izskatīšana ir saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskā-
rumu un objektīvu steidzamību! 

Aicinām izmantot attālinātās saziņas iespējas:
• zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 22047474 vai rakstot uz e-pastu 

psaimnieks@preili.lv;
• par jautājumiem, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu rēķiniem, zvanot uz 

Komunālo maksājumu norēķinu daļas tālruni 65381382 vai 26345495 vai
rakstot uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv;

• sazinoties ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» speciālistiem, zvanot vai rakstot
uz e-pastu; kontaktinformācija ir pieejama http://preilusaimnieks.lv/lv/kontakti/;

• izmantojot sadaļu «Uzdot jautājumu» SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mājaslapā
www.preilusaimnieks.lv (vispārīgiem jautājumiem);

• rakstot uz https://www.facebook.com/PreiluSaimnieks (vispārīgiem jautāju-
miem);

• iesniegumus papīra formātā, kas adresēti SIA «PREIĻU SAIMNIEKS», 
iespējams iesniegt ievietojot tos pasta kastītē Liepu ielā 2, N. Rancāna ielā 3A
un Rīgas ielā 4 (blakus ārdurvīm).

Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai un noteiktajiem
piesardzības pasākumiem!

Kādos gadījumos jāzvana SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Avārijas dienestam?

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 dzīvojamo māju un citu apsaimnie-
kojamo objektu apkures, karstā un aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas. 

Avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās un veikt tādus remont-
darbus, kuri jāizdara nekavējoties, lai novērstu turpmākus bojājumus, samazinātu draudus
cilvēku un materiālo vērtību drošībai. Avārijas dienestam jāziņo par šādiem gadījumiem:

• applūdis pagrabs; 
• aizsalusi vai aizsērējusi kanalizācija; 
• nav karstā vai aukstā ūdens; 
• nedarbojas ūdens patēriņa skaitītājs vai bojāta tā plomba; 
• ir auksti radiatori; 
• plīsis apkures stāvvads, radiators vai dvieļu žāvētājs;
• pazudusi elektrība vai jūtama deguma smaka;
• ja ir novēroti maģistrālo ūdensvadu vai siltumapgādes tīklu bojājumi;
• ja ir nolauzti koki, beigti dzīvnieki u.tml. gadījumos. 

Uzmanību! Par elektrības vadiem aiz individuālā skaitītāja atbild dzīvokļa īpaš-
nieks. SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienests nelabo elektrību dzīvokļos. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» remontdarbu dispečeri zvanus uzklausa
visu diennakti, tālrunis: 65307085, 29397974, bet speciālisti izbraukumos
dodas un palīdz darbdienās un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00.

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» klientiem ir jā-
iesniedz laika periodā no tekošā mēneša 25. datuma līdz mēneša pēdējai dienai!

Rādījumus var nodot:

• izmantojot klientu informatīvo sistēmu WEBNams (reģistrētie klienti var ne
tikai ērti ievadīt individuālos aukstā un karstā ūdens skaitītāju ikmēneša rādījumus,
bet arī sekot līdzi ūdens skaitītāju rādījumu vēsturei, kā arī redzēt ūdens patēriņa skai-
tītāju verifikācijas termiņus);

• rakstot uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv;
• zvanot pa tālruni 65381382 vai 26345495.
Atgādinām, ka ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir jānodod katru mēnesi,

arī tad, ja kārtējā mēnesī nebija ūdens patēriņa!

Izvēlies sev ērtāko rēķinu apmaksas veidu!
Rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem Preiļu pilsētas iedzīvotāji var sa-

ņemt divējādi:
1) elektroniski – norādītajā e-pasta adresē (lai saņemtu šo pakalpojumu, iepriekš 

ir jāuzraksta iesniegums);
2) papīra formātā – pastkastītē.
Norēķināties par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» komunālajiem pakalpojumiem ie-

spējams internetbankā, jebkurā SIA «Maxima» veikalā vai VAS «Latvijas Pasts».
Norēķinoties par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» komunālajiem pakalpojumiem in-

ternetbankā, maksājuma mērķī OBLIGĀTI ir jānorāda apmaksājamā rēķina nu-
murs, kas ir norādīts rēķina kreisajā augšējā stūrī.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» norēķinu konti:
• AS «SEB banka», kods: UNLALV2X konts: LV30UNLA0026000609608
• AS «SWEDBANK», kods: HABALV22 konts: LV48HABA0551027846107
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» atgādina, ka maksājumi par apsaimniekošanu, sadzīves

atkritumu izvešanu un ūdeni, ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, tiek aprēķināti
par pašreizējo mēnesi. Savukārt par iepriekšējo mēnesi tiek aprēķināti maksājumi 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.

Kā iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus?

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»  
KLIENTUS APKALPO ATTĀLINĀTI
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vidējā maksa novembra apkures periodā
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa

temperatūra novembra apkures periodā (no 27.10.2021. līdz 25.11.2021. – 30 dienas)
bija plus 4,65 grādi pēc Celsija.

Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās pla-
tības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku un
Pils ielu katlumājām, novembra norēķinu periodā ir 0,989 EUR ar PVN, savukārt Daugavpils
un A. Upīša ielu mikrorajonā – 0,90 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šādas: 

Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās
Vairums daudzdzīvokļu māju mūsu pilsētā ir būvētas pirms vairākiem gadu desmitiem,

ekspluatācijas laikā tām nav bijis veikts kapitālremonts, to iekšējie inženiertīkli un nama
nesošās konstrukcijas ir stipri nolietojušās, tādēļ ēkām ir liels siltumenerģijas zudums.
Vislabākais veids, kā samazināt rēķinus par apkuri tajā pašā laikā saglabājot siltuma
komfortu dzīvokļos, ir mājas siltināšana.

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā,
salīdzinot ar tehniski un konstruktīvi līdzīgām, bet nesiltinātām mājām. 

Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās novembra apkures periodā ar PVN:

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās
novembra norēķinu periodā

Liepu ielas katlumāja 0,936 EUR/m2 ar PVN
Celtnieku ielas katlumāja 0,990 EUR/m2 ar PVN
Pils ielas katlumāja 1,441 EUR/m2 ar PVN

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Dzīvojamo māju apsaimniekošanas daļa ir apko-
pojusi informāciju par 2021. gada septembrī, oktobrī un novembrī paveiktajiem
remontdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos:
• A. Upīša iela 3 – ārsienas šuvju hidroizolācija (4. kāpņu telpa)
• Aglonas iela 8 – lieveņu remonts (3., 4. un 5. dzīvoklim)
• Aglonas iela 15 – ārsienas remonts
• Celtnieku iela 9 – ārdurvju remonts (2. un 3. kāpņu telpā)
• Celtnieku iela 11 – ārsienas remonts; ārdurvju remonts (3. kāpņu telpā)
• Jelgavas iela 2 – daļējs pamatu apmales remonts; ārdurvju remonts (2. kāpņu telpā)
• Liepu iela 1 – ārdurvju remonts (3. kāpņu telpā)
• Liepu iela 4 – PVC logu uzstādīšana 
• Mehanizatoru iela 6B – daļējs jumta remonts
• N. Rancāna iela 2 – grīdas remonts (1. kāpņu telpā)

• N. Rancāna iela 8 – pagraba ārdurvju remonts (3. kāpņu telpā)
• Pils iela 1 – lieveņa remonts (1. dzīvoklim)
• Rēzeknes iela 24 – ārdurvju remonts (2. kāpņu telpā)
• Rēzeknes iela 30 – balkona remonts (2. kāpņu telpā)
• Rēzeknes iela 33A – septiķa bedres vāka remonts
• Viļānu iela 6 – pagraba ārdurvju uzstādīšana (1. kāpņu telpā)

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Dzī-
vojamo māju apsaimniekošanas daļa veic pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosināju-
miem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.

Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties saudzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi atvērt un
aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķermeņus un slēdžus, rūpēties par tīrību kāpņu telpās.
Tikai darbojoties savstarpējā cieņā un sapratnē iespējama veiksmīga daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju apsaimniekošana!

Paveiktie remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
2021. gada septembrī, oktobrī un novembrī

Sniega un lāsteku tīrīšana no ēku jumtiem
Iestājoties ziemai, aktuāls kļūst jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju

jumtu tīrīšanu no sniega un ledus, it īpaši – no sniega sanesumiem jeb pārkarēm
un bīstamām lāstekām.

Gan bieza sniega kārta uz mājas jumta, gan lāstekas ir nopietns apdraudējums ne
tikai gājējiem, bet arī pie ēkas tuvu novietotajiem transportlīdzekļiem.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Dzīvojamo māju apsaimniekošanas daļas darbinieki
regulāri apseko uzņēmuma apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju jumtus, īpašu uz-

manību pievēršot arī balkoniem, lodžijām, dzegām un notekcaurulēm. Konstatējot bīs-
tamas lāstekas vai sniega pārkares, attiecīgā teritorija līdz tīrīšanas darbu uzsākšanai
tiek norobežota ar lentām.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina iedzīvotājus:

v ziņot par bīstamām lāstekām un lielām sniega pārkarēm pie dzīvojamo māju jumtiem,
tālr. 26359172;

v tīrīšanas darbu laikā ievērot norobežojumus;
v nenovietot transportlīdzekļus tuvu dzīvojamām mājām.

e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e  d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e  d

Jaunie PVC logi Liepu ielā 4 Jelgavas iela 2 – pamatu apmales remonts

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus par siltumener-
ģijas maksu 2021. gada novembra norēķinu periodā. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas

komisijas (SPRK) lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs novembrī bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.
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Latvijas valsts karoga izkāršanas
datumi 2022. gadā

Latvijas valsts karoga likuma 7. pants paredz Lat-
vijas valsts karoga lietošanu svētku, atceres un atzī-
mējamās dienās:

Latvijas valsts karogs pie ēkām jānovieto:
1. maijā – Darba svētki, Latvijas Republikas Satver-

smes sapulces sasaukšanas diena 
4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarā-

cijas pasludināšanas diena 
21. augustā – Konstitucionālā likuma «Par Latvijas

Republikas valstisko statusu» pieņemšanas un Latvijas
Republikas faktiskas neatkarības atjaunošanas diena 

11. novembrī – Lāčplēša diena 
18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas diena 

Latvijas valsts karogs sēru noformējumā pie ēkām
jānovieto: 

25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 
14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 
17. jūnijā – Latvijas Republikas okupācijas diena 
4. jūlijā – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena 
decembra 1. svētdienā (2022. gada 4. decembrī) –

Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma
genocīda upuru piemiņas diena

Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā,
virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums
ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst karoga platu-
mam.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 405 «Latvijas valsts
karoga likuma piemērošanas noteikumi» paredz, ka vietās,
kur karogs netiek lietots pastāvīgi, tas jāpaceļ ne vēlāk kā
plkst. 9:00 un jānolaiž ne agrāk kā plkst. 21:00. Svētku,
svinību, sēru vai citu ceremoniju gadījumā karogu var pa-
celt, kad minētie pasākumi sākušies un nolaist, tiem bei-
dzoties.

Latvijas valsts karogu aizliegts lietot pie ēkām, kas at-
rodas avārijas stāvoklī vai kuru fasāde tiek remontēta, kā
arī citās nepiemērotās vietās un apstākļos. Tāpat aizliegts
lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Lat-
vijas valsts karogu un tādu, uz kura attēloti jebkādi simboli,
zīmes vai uzraksti, kurš papildināts ar bārkstīm vai jebkā-
diem citiem dekoratīviem vai informatīviem elementiem.

Lietošanai nederīgs karogs jāiznīcina diskrētā veidā,
sadalot to pa krāsu lentēm.

Par legionelozes
profilaksi

Saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ministru ka-
bineta noteikumu Nr. 906 «Dzīvojamās mājas sanitārās
apkopes noteikumi» 18. punktu, dzīvojamās mājas
pārvaldītājam ir pienākums ne retāk kā reizi ceturksnī
izplatīt dzīvojamās mājas īpašniekiem un citām mājā
dzīvojošām personām Slimību profilakses un kontroles
centra tīmekļvietnē pieejamo informatīvo materiālu
par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasā-
kumiem dzīvokļu īpašumos Legionella spp. baktēriju
izplatības ierobežošanai.

Tādēļ SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus veikt profilak-
tiskus pasākumus, lai mazinātu iespēju saslimt ar retu,
bet nopietnu slimību – legionelozi. 

Kas ir legioneloze? 
Legioneloze jeb leģionāru slimība ir Legionella bak-

tērijas izraisīta infekcijas slimība, kas izpaužas kā smaga
pneimonija (plaušu karsonis). Slimība sākas strauji, tem-
peratūrai paaugstinoties līdz 39-40,5oC, ar galvassāpēm
un muskuļu sāpēm, kam pievienojas sauss klepus, sāpes
krūtīs, elpošanas traucējumi, sirds un nieru darbības trau-
cējumi, caureja, apetītes trūkums, ko gripas sezonas laikā
viegli sajaukt ar citu vīrusu infekcijām.

Paaugstināts risks saslimt ar legionelozi ir cilvēkiem
ar hroniskām plaušu slimībām un novājinātu imūnsistēmu,
tiem, kas lieto imūnsistēmu nomācošus medikamentus,
kā arī bijušiem vai esošiem smēķētājiem un cilvēkiem pēc
50 gadiem. 

Parasti simptomi parādās 2-10 dienu laikā pēc inficē-
šanās (visbiežāk 7 dienas), taču retos gadījumos infekcijas
inkubācijas periods var ilgt līdz pat trim nedēļām. Lielā-
kajai daļai pacientu nepieciešama hospitalizācija un ār-
stēšana ar piemērotām antibiotikām. 

Minēto saslimšanas simptomu parādīšanās gadījumā ne-
kavējoties jāvēršas pēc palīdzības pie sava ģimenes ārsta!

Legionellas veidojas vietās, 
kurās ir maza ūdens kustība

Legionellām labvēlīgi augšanas apstākļi veidojas stā-
vošā un remdenā ūdenī, kura temperatūra ir no +20 līdz
+45oC, un kas satur organiskās vielas (bioloģiskos apli-
kumus, nosēdumus u.c.). Īpaši tās vairojas karstā un aukstā
ūdens tvertnēs, cauruļvados ar nelielu ūdens plūsmu vai
stāvošā ūdenī (piemēram, dzīvokļos, kur reti tiek izmantoti
krāni vai dušas, vai kur ūdeni atsāk lietot pēc ilgāka pār-
traukuma), cauruļvadu dušu, krānu vai tvertņu (t. sk. boi-
leru) virsmu organiskajā aplikumā, nosēdumos, mazgāša-
nas iekārtās, izlietņu un vannu aizbāžņos, ūdenssildītājos.
Bioloģiskā aplikuma veidošanos uz ūdensvadu un ūdens-
tilpņu iekšējām virsmām veicina piesārņojums, neaizsnie-
dzamas vietas, kuras nevar iztīrīt, ūdens stagnācija (zems
spiediens, akli cauruļu gali vai piedēkļi, liels ūdens ap-
joms), negludas virsmas, karstā ūdens temperatūra zem
+50oC, korozija un citi faktori.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās karstais ūdens cir-
kulē nepārtraukti! Bet kāda ir ūdens kustība – ūdens
lietošanas biežums – katrā dzīvoklī, tas jau ir atkarīgs
no dzīvokļa īpašnieka!

Kā iespējams inficēties ar legionelozi? 
Ar legionelozi var saslimt, ieelpojot legionellas satu-

rošus mikroskopiskus ūdens pilienus (aerosolus), kas vei-
dojas, ar legionellām piesārņotajam ūdenim atsitoties pret
cietām virsmām. Legionellas saturoši aerosoli var veidoties
no tekoša ūdens krāna vai dušas, no burbuļvannām, gaisa
mitrinātājiem, gaisa kondicionēšanas iekārtām, turku pirtīs

un saunās, iekštelpu dekoratīvajās strūklakās u.c. izsmi-
dzināšanas ierīcēs. Jo sīkāki ir aerosolizētie ūdens pilieniņi,
jo lielāks ir inficēšanās risks.

Dzerot ūdeni, peldoties vai mazgājoties vannā infi-
cēties ar legionelozi nevar! Lai radītu slimības simpto-
mus, baktērijām ir jānokļūst cilvēka plaušās!

Legioneloze neizplatās cilvēku kontakta rezultātā, un
inficējies cilvēks nav bīstams apkārtējiem!

Kā sevi pasargāt no inficēšanās 
ar legionelozi? 

3 Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina kar-
stais un aukstais ūdens tajos krānos un dušās, kas tiek reti
izmantoti. Tā jārīkojas arī ikreiz pirms ūdens lietošanas
pēc ilgstošākas prombūtnes. Ilgi nelietoti dušu un krānu
uzgaļi jāmazgā un jātīra, izmantojot hloru saturošus de-
zinfekcijas līdzekļus. 

3 Telpās izmantotiem gaisa mitrinātājiem jābūt brī-
viem no organiskā un neorganiskā aplikuma, un tajos jā-
izmanto tikai tīrs un ikdienas svaigi ieliets ūdens, kas ir
novārīts un atdzesēts. Vienreiz nedēļā vajadzētu rūpīgi iz-
tīrīt mitrinātāja iekšpusi, izmantojot piemērotu tīrīšanas
līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 

3 Iedzīvotājiem jāseko tam, lai aukstā ūdens tem-
peratūra būtu zem +20○C, bet karstā ūdens – virs +50○C
(šāda temperatūra būtu jāsasniedz, notecinot ūdeni aptu-
veni vienu minūti ilgi).

3 Nepieciešams regulāri veikt dušu uzgaļu tīrīšanu
no organiskā un neorganiskā aplikuma, kā arī tās dezinfi-
cēt, izmantojot hloru saturošus sadzīves dezinfekcijas lī-
dzekļus, vai ieliekot tos verdošā ūdenī. 

3 Atbilstoši lietošanas instrukcijai, bet ne retāk kā
divas reizes gadā, jāiztīra un jādezinficē gaisa kondicio-
nēšanas sistēmas, bet ūdens sildītāji (boileri) – ne retāk
kā reizi gadā. 

Plašāka informācija par legionelozi atrodama Slimību
profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv
un Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv.

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma li-
kuma, Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 «Notei-
kumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaim-
niekošanu un reģistrēšanu» un Preiļu novada saistošo
noteikumu Nr.2019/4 «Decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu no-
vadā» prasībām nekustamajos īpašumos esošās decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas (kanalizācijas sistēmas,
kas nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai) ir jāreģistrē pašvaldības decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu reģistrā un jānodrošina to apsaimnieko-
šana atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas ir jāreģistrē tām fiziskām un juri-
diskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir šādas
decentralizētās kanalizācijas sistēmas:

v rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru
kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

v septiķis – rūpnieciski ražota vai individuāli izga-
tavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām, kur notek-
ūdeņi pēc septiķa tiek novadīti vidē caur speciāli ierīkotu in-
filtrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām
drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām);

v notekūdeņu krājtvertnes – hermētisks rezer-
vuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kas ir izbūvēts at-
bilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem
un kurā uzkrājas neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi,
fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

Lai reģistrētu decentralizētu kanalizācijas sistēmu, tās
īpašniekam jāiesniedz SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aiz-
pildītu «Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
apliecinājumu».

Apliecinājuma forma ir pieejama:
• drukātā veidā – SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»

administrācijā, Liepu ielā 2, Preiļos
• elektroniski – SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»

mājaslapā – www.preilusaimnieks.lv – sadaļā Iesniegumu
veidlapas

Aizpildītu apliecinājuma formu var iesniegt:
• ievietojot to pastkastītē Liepu ielā 2, Preiļos (bla-

kus ārdurvīm)
• sūtot pa pastu, uz adresi – Liepu iela 2, Preiļi,

Preiļu novads, LV-5301

• parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, sūtot
uz e-pastu psaimnieks@preili.lv 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mēneša laikā pēc de-
centralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka apliecinā-
juma saņemšanas nosūtīs tam pa pastu vai elektroniski
paziņojumu par reģistrāciju, norādot reģistrācijas numuru
un datumu, kurā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir ie-
kļauta reģistrā.

Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrāciju var saņemt, zvanot uz tālruni –
22152891, tehnisku jautājumu gadījumā – 25486682 (Andris
Brics, Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja viet-
nieks) vai arī rakstot uz e-pastu – psaimnieks@preili.lv.

Līdz 2021. gada 31. decembrim jāreģistrē
decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Legionella baktērijas pirmo reizi tika konstatētas
1947. gadā! Savukārt slimības nosaukums radās 1976.
gadā, kad Filadelfijas (ASV) viesnīcā, kurā tika rīkota
Amerikas leģiona kara veterānu sanāksme, saslima
vairāk kā 180 cilvēki!
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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. 

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks 
privātmājām 2022. gadā 

Cienījamie klienti!
Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» par atkritumu izvešanu

divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners 2022. gadā tiks izvests atbilstoši grafikam.
Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana vienu reizi mēnesī, tad Preiļu

pilsētā konteiners tiks izvests katra mēneša beigu datumos, bet novada lauku teritorijā –
katra mēneša vidus datumos. Atbilstošos datumus skatiet grafikā!

Ja līgumā atkritumu izvešana ir paredzēta vairāk nekā divas reizes mēnesī, tad kon-
teineru izvešanas grafiku varat uzzināt, zvanot pa tālr. 29420721.

240 litru sadzīves atkritumu konteineri nav piemēroti lielgabarīta atkritumiem, tādēļ,
piemēram, veco mēbeļu un nolietotas sadzīves tehnikas izvešana jāpiesaka atsevišķi.

Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai pārstrādei derīgu sadzīves atkritumu (makulatūra,
pudeļu un burku stikls, plastmasas iepakojums u.c.), arī šādos gadījumos jāpiesaka at-
sevišķa to izvešana vai pašiem tie jānogādā Atkritumu šķirošanas laukumā, Rīgas ielā
4, Preiļos, kur tos pieņemam bez papildu samaksas. 

Klientu ievērībai!
Atkritumu izvešanas dienā konteiners ir jānovieto blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus

iežogotas teritorijas) vietā, kas saskaņota ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS», un kuras
segums un izmēri ir atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām. 

Preiļu pilsētas iedzīvotājiem atkritumu izvešanas dienā konteineri ir jānovieto
attiecīgajā vietā plkst. 8:00 no rīta, savukārt pagastu teritorijās – plkst. 7:00 no rīta.

Atgādinām, ka nav pieļaujama konteinera piepildīšana virs konteinera tilpuma un
atkritumu maisiņu novietošana blakus konteineram!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Atkritumu apsaimniekošanas daļa

Atkritumu šķirošanas laukuma darba laiks:
Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena – 8:00-12:00 un 13:00-17:00

trešdiena – 8:00-12:00 un 13:00-19:00
sestdiena – 9:00-13:00
svētdiena – SLĒGTS 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu šķirošanas laukumā BEZ MAKSAS
pieņem šādus šķirotos atkritumus:

• kartona, papīra iepakojums
• makulatūra
• tetrapakas
• pudeļu un burku stikls
• PET iepakojums (plastmasas dzērienu pudeles ar norādi PET)
• HDPE iepakojums (plastmasas iepakojums ar norādi HDPE)
• LDPE iepakojums (polietilēna iepakojuma plēves, maisiņi, siltumnīcas plēves)
• lauksaimniecības plēves (agroplēve, ruļļu/bedru plēves)
• BIG BAG maisi
• metāla iepakojums (alumīnija skārdenes, konservu bundžas)
• baterijas
• neizjauktas nolietotās sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas (ledusskapji, 

televizori, datori u.c.)

Vairāk informācijas, zvanot SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu ap-
saimniekošanas daļai, tālr. 29420721.

Nodoti otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļa 2021. gada novembrī otrreizējai pārstrādei nodevusi Preiļu novada iedzīvotāju sašķirotos atkritumus:

‚ nolietotā sadzīves tehnika – 1,28 tonnas

Atkritumu šķirošanas laukums Rīgas ielā 4, Preiļos


