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Norēķinoties par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
komunālajiem pakalpojumiem internetbankā, mak-
sājuma mērķī OBLIGĀTI ir jānorāda apmaksājamā
rēķina numurs, kas ir norādīts rēķina kreisajā augšējā
stūrī. Ja ir vēlēšanās, var norādīt arī adresi!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» norēķinu konti:

• AS «SEB banka», kods: UNLALV2X, 
konts: LV30UNLA0026000609608; 

• AS «SWEDBANK», kods: HABALV22, 
konts: LV48HABA0551027846107. 

Kā arī SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» atgādina,
ka maksājumi par apsaimniekošanu, sadzīves atkri-
tumu izvešanu un ūdeni, ja nav uzstādīts ūdens pa-
tēriņa skaitītājs, tiek aprēķināti par pašreizējo mē-
nesi. 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 uz-
stādīts ūdens patēriņa skaitītājs. Maksājumi par ko-
munālajiem pakalpojumiem jāveic līdz pārskata mē-
neša beigām. Maksājumu kavēšanas gadījumā tiek
aprēķināts līgumsods.

Lai Saulgriežu nakts burvība 
un Jāņu zāļu spēks pavada visa gada garumā! 

Līksmus Līgo svētkus!
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» kolektīvs

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena – 
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā!

LĪGO
Vai Jūs zināt, kā smaržo 

SAULGRIEŽU RĪTS Preiļos?!
Kad pār pļavu migla rotājas neskaitāmās ra-

sas krellēs, un mēs brienam pa šo ziedošo klajumu
uz saules pusi. Tas ir īss mirklis, kad mostas diena,
un tādos brīžos šķiet, ka pati Māra pār šo zemi
LAIMI kaisa. Un ir tik labi, būt tālu prom no pa-
saules kņadas un steigas, un šķiet, ka visdrošākā
vieta ir tavas mājas. 

Šogad Preiļos pie Ziedu upes uzstādīti divi alus
kausi, tilts un pūdele. Šie noformējumi jau savu-
laik rotāja Preiļu centru, bet šoreiz tie ir uzlaboti,
pārkrā soti sulīgi zaļos zemes toņos. Alus kausus rotā
Māras zīmes un pati pūdele ieguvusi mūžam zaļās
dabas un dzīvības simbolu – Laima. Raiņa bul-
vārī uzstādīti dejotāji, kas simboliski ieskandina šos
svētkus. 

Svinam VASARAS SAULGRIEŽUS ģimenes
lokā pie dabas, jo tieši te ir visdzidrākie ezeri, zie-
došākās pļavas un visskaistākie rīti. Izbaudām siera,
speķraušu un neatkārtojamo Jāņu zāļu smaržu, kas
ik katrās mājās rada savu īpašo noskaņu.

Inese Anina
Preiļu novada domes noformēšanas māksliniece Noformējumus uzstādīja SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»

Kas ir jānorāda maksājuma mērķī, 
veicot rēķinu apmaksu internetbankā?

22. jūnija darba diena tika pārcelta uz 13. jūniju
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» informē, darba diena no pirm-

dienas, 2020. gada 22. jūnija, tika pārcelta uz sestdienu, 2020. gada
13. jūniju!

Iepriekšminēto paredz 2019. gada 9. jūlijā valdībā apstiprinātais
Ministru kabineta rīkojums Nr. 342 «Par darbadienas pārcelšanu
2020. gadā».

Līdz ar to 22., 23. un 24. jūnijs ir brīvdienas!

Šī gada martā tika uzsākti ūdensvada tīklu
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas būvdarbi
Mehanizatoru-Pils ielu rajonā, Preiļos. Līgu-
mus par darbu veikšanu 2019. gada novembrī
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» noslēdza ar SIA
«PREIĻU SANTEHNIĶIS». Darbu gaitā pare-
dzēts rekonstruēt ūdensvada un kanalizācijas
tīklus – tiks nomainītas iekškvartāla ūdensvada
caurules, ūdensvada akas un ūdensvada pievadi,
kā arī iekškvartāla kanalizācijas caurules, ka-
nalizācijas akas un kanalizācijas pievadi daudz-
stāvu mājās:

Mehanizatoru ielā Nr.: 5; 6; 6a; 6b; 7; 8a; 10a
Pils ielā Nr.: 2; 6; 6a; 8; 8a; 10a; 12a.

Gan esošie ūdensvada, gan kanalizācijas tīkli
šajā rajonā bija aptuveni 50 gadus veci un diezgan
sliktā stāvoklī. Veicot šo tīklu rekonstrukciju, uzla-
bosies pakalpojumu sniegšanas kvalitāte iedzīvotā-
jiem, kā arī tiks novērstas iespējamas ūdensvada
avārijas situācijas, kanalizācijas noplūde vai cauruļu
aizdambēšanās.

Būvdarbu izpildes termiņš ir 6 mēneši.
Lai taupītu laiku un resursus, gan kanalizācijas,

gan ūdensvada tīklu rekonstrukcijas darbi tiek veikti
vienlaicīgi. Kā pastāstīja SIA «PREIĻU SAIM-

NIEKS» 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.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem! Pēc darbu
beigšanas būvuzņēmējam teritorija būs jāsakārto sā-
kotnējā stāvoklī – paredzēta asfalta seguma atjau-
nošana izfrēzētajās vietās, kā arī zālāja atjaunošana
zaļajā zonā. Tāpēc gaidām no iedzīvotājiem priekš-
likumus par daudzdzīvokļu māju piesaistīto platību
labāku sakārtošanu, ko šobrīd varētu vienlaicīgi
veikt kopā ar rekonstrukcijas darbiem.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» 
no 10. jūnija atsāks klientu apkalpošanu

klātienē pēc iepriekšēja pieraksta
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» no 10. jūnija atsāks klientu ap-

kalpošanu klātienē. Lai ievērotu piesardzības pasākumus, apkalpo-
šana tiks organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties
klātienes apmeklējumam un vienoties par tās norises laiku var, zva-
not pa tālruni vai rakstot e-pastu:

3 Komunālo maksājumu norēķinu daļa (N. Rancāna ielā 3a) – 
65381382, namu.parvalde@preili.lv

3Administratīvais birojs (Liepu ielā 2) – 65381152, 
psaimnieks@preili.lv

Apmeklējot speciālistus klātienē, aicinām:
• ierasties precīzi norādītajā laikā;
• apmeklējuma laiks vienam klientam – 30 min.;
• izmantot savus mutes un deguna aizsegus;
• izmantot personiskos rakstāmpiederumus;
• ievērot savstarpējo distanci – 2 metrus;
• izmantot SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» telpās pieejamos roku  

dezinfekcijas līdzekļus.

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, 
klātienes vizīti lūdzam atlikt uz citu laiku!

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

Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai 
un noteiktajiem piesardzības pasākumiem. Par uzņēmuma SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» aktualitātēm informēsim tīmekļvietnē
www.preilusaimnieks.lv un sociālajos tīklos. 

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

vidējā maksa maija norēķinu periodā
Apkures sezona Preiļos noslēdzās 5. maijā un visas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

pakāpeniski laika periodā no aprīļa beigām līdz 5. maijam tika atslēgtas no apkures.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa tem-
peratūra maija apkures periodā (no 27.04.2020. līdz 04.05.2020.) bija plus 8,61 grāds pēc
Celsija. Savukārt maija norēķinu periods bija no 27.04.2020. līdz 26.05.2020. – 30 dienas. 

Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās
platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku
un Pils ielas katlumājām, maija norēķinu periodā bija 0,138 EUR ar PVN, bet siera
rūpnīcas mikrorajonā – 0,08 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru. 

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir
šādas: Liepu ielas katlumāja – 0,123 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 0,20 EUR/m2, Celt-
nieku ielas katlumāja – 0,172 EUR/m2 ar PVN.

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.
Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās maija apkures periodā ar PVN:

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās
maija norēķinu periodā

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Remontu un celtniecības daļa
ir apkopojusi informāciju par 2020. gada maija mēnesī paveikta-
jiem remontdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos.

• Celtnieku iela 6 – bēniņu loga uzstādīšana
• Celtnieku iela 11 – daļējs jumta remonts
• Jaunā iela 1 – daļējs jumta remonts
• Rēzeknes iela 24 – daļēja starppaneļu šuvju hermetizācija
• Rēzeknes iela 30 – daļējs jumta remonts
• Viļānu iela 2 – PVC logu uzstādīšana

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» Remontu un celtniecības daļa veic pēc dzīvokļu
īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu
ietvaros.

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

Tiek veikta 
siltumskaitītāju 

verifikācija 
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltum -

apgādes daļa vasaras mēnešos, kad ak-
tīvā apkures sezona ir beigusies un
katlu mājas strādā tikai karstā ūdens
nodrošināšanas režīmā, gatavojas jau-
najai apkures sezonai. 

Viens no lielākajiem sagatavošanās dar-
biem šovasar ir kārtējā siltumskaitītāju 
verifikācija (pārbaude jeb novērtējums at-
bilstoši metroloģiskajām prasībām). Siltum-
apgādes daļa informē, ka tiks verificēti 
106 siltumskaitītāji daudzdzīvokļu mājās
un 31 siltumskaitītājs organizācijās un ie-
stādēs. Verifikāciju veic SIA «Latvijas na-
cionālais metroloģijas centrs» Daugavpilī.

Siltumenerģijas skaitītāji tiek ekspluatēti
augstas temperatūras un mainīgas slodzes
apstākļos, tādēļ saskaņā ar normatīvajiem
aktiem to verifikācija ir jāveic reizi divos
gados sertificētā metroloģiskā laboratorijā.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi
datus par siltumenerģijas maksu šī gada maija norēķinu periodā. Pie AS

«Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs maijā
bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.

2019./2020. gada apkures sezonas statistika
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltumapgādes daļā apkopoti aizvadītās apkures

sezonas rezultāti. Apkopotā informācija liecina, ka 2019./2020. gada apkures sezonā
vidējais siltumenerģijas tarifs bija 54,23 EUR/MWh bez PVN. 

Vidējā maksa par vienu kvadrātmetru apkurināmās platības iedzīvotājiem, kuri sil-
tumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, bija 0,97 EUR ar
PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajonā – 0,94 EUR ar PVN, kas ir nedaudz mazāk nekā
iepriekšējā apkures sezonā – attiecīgi 1,09 un 1,05 EUR ar PVN. 

Vidējā gaisa temperatūra aizvadītajā apkures sezonā bija plus 4,1 Celsija grādi. Sa-
līdzinot ar 2018./2019. gada apkures sezonu (plus 1,57 Celsija grādi), aizvadītā ziema
bija daudzreiz siltāka.

2019./2020. gada apkures sezonas norēķinu periods bija 217 dienu garš. Pagājusī ap-
kures sezona beigusies sekmīgi, bez avārijām un nopietniem bojājumiem, Preiļu pilsētā
siltumapgādes pakalpojums nodrošināts visas apkures sezonas laikā bez pārtraukuma. 

Siltumapgādes daļas darbinieki, gatavojoties nākamajai apkures sezonai, tuvākajā
laikā uzsāks katlumāju tehnisko apkopi un profilaktiskos remontdarbus.

STABILITĀTE – MŪSU PAMATKRITĒRIJS
Vidējais siltumenerģijas tarifs Preiļos apkures sezonās (EUR/MWh bez PVN)

Paveiktie remontdarbi daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās 2020. gada maijā

Jaunie PVC logi Viļānu ielā 2
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Vasarā SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Komunālās nodaļas darbiniekiem daudz
darba un laika jāvelta, lai mūsu pilsēta būtu ziedoša un sakopta, priecētu gan prei-
liešus, gan Preiļu viesus. 

Pilsētas sabiedrisko vietu un daudzdzīvokļu namu mikrorajonu kopšanas darbi ir
daudzveidīgi un norit nepārtraukti – tiek vākti atkritumi, slaucīti gruži, pļauti zālāji, kā
arī plānoti un uzturēti sabiedriskie apstādījumi.

Preiļos zied vasara, un sapņi dzīvo ...

Šī gada 21. maijā SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
iegādājās jaunu asenizācijas vakuummašīnu. 

Kā stāsta SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, sabiedrībā regulāri
tiek atjaunoti pamatlīdzekļi, nu bija pienākusi kārta
arī iegādāties jaunu asenizācijas mašīnu. «Noveco-
jusī padomju tehnika vairs netika galā ar kvalitatīvu
un ātru esošo tīklu apkalpošanu, tāpēc, lai tīklus va-
rētu apkalpot reglamentējošo normatīvo aktu ietva-

ros, kaut kas bija jāmaina. Tāpat arī Preiļu novada
nupat pieņemtajos saistošajos noteikumos ir strikti
noteikta kārtība, kādā jāapkalpo individuālā sektora
kanalizācijas nosēdakas, kuru apkalpošanā paveras
lielas iespējas šādas tehnikas izmantošanai. Pozi-
tīvi ir tas, ka kvalitatīva un ātra šāda pakalpojuma
izpilde veicinās tīrību novadā un ieguvēji beigās
būs visi – gan dzīvokļu īpašnieki, gan individuālo
māju īpašnieki.»

Iegādāta jauna asenizācijas mašīna

Raiņa bulvāra laternas rotājas
ar nokarenajām pelargonijām, 

bego nijām un eiforbijām

Preiļu ziedu upe priecē 
ar savu daudzveidību – ledenes, laimiņi, 

krustaines, gauras un kleomes

Kapsētas Latvijā, tāpat kā daudzviet pasaulē,
ir viena no kultūrvēstures mantojuma redzama-
jām zīmēm. Un nu tuvojas tas laiks, kad nedēļu
nogalēs kapsētās notiks kapu svētki, ko apmeklēs
ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī aizgājēju tu-
vinieki no citiem novadiem un pilsētām, tāpēc
svarīgi, lai kapsētas būtu sakoptas. 

Aizgājēju kapavietas kopj tuvinieki, savukārt
par kapsētu kopējo teritoriju rūpējas SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» Komunālā nodaļa. Kapsētas tiek uz-
koptas ne tikai gatavojoties kapusvētkiem, bet arī
ikdienā. Pilsētas kapsētās SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» izpļauj zāli, satīra visas mazās taciņas, iz-
ved atkritumus. Arī cilvēki tiek aicināti no savu pie-
derīgo kapavietām savāktos atkritumus nest uz tiem
paredzētajiem konteineriem. Tāpat arī nomainītās
vecās apmalītes un kapu pieminekļus nevajadzētu
atstāt tiem nepiemērotās vietās. 

Lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi, aicinām ie-
vērot kapsētu uzturēšanas noteikumus, kuri nosaka
arī kapa vietas sakopšanu un labiekārtošanu. Sevišķi
jāievēro, ka: 

• kapa vietas apstādījumi nedrīkst pārsniegt ie-
rādītās kapa vietas robežas; 

• krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt
augstāki par 50 cm; 

• kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto ka-
pavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu; kapa-
vietas nožogošanai aizliegts izmantot neatbilstošus
materiālus (azbestcementa loksnes, skārdu, ķieģeļus,
plastmasas izstrādājumus u.c.); 

• atkritumi pēc kapa vietas sakopšanas jānogādā
tiem paredzētajās vietās vai uzstādītajos konteineros;
aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētā; 

• kapsētas teritorijā aizliegts braukt ar automa-
šīnām, ja nav saņemta kapsētas pārziņa atļauja.

• kapa vieta, kura netiek kopta piecus gadus pēc
kārtas, tiek atzīta par neuzturētu; 

Sīkāk ar Preiļu novada domes 2010. gada sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 2010/10 «Preiļu novada
kapsētu uzturēšanas noteikumi» var iepazīties
www.preili.lv. 

Kapsētu kopšana ir kopīgs darbs

Aicinājums būt atbildīgiem
kanalizācijas lietošanā

Vairumā gadījumu, kad aizdambējums ir ārējos tīklos, prob-
lēmu var atrisināt, izmantojot hidrodinamisko automašīnu. Ar to
var gan operatīvi novērst avārijas situācijas kanalizācijas tīklos,
gan arī veikt kanalizācijas un notekūdeņu cauruļu profilaktisko
apkopi, kas īpaši svarīgi ir posmos un vietās, kuras ir zināmas kā
problemātiskas un kur biežāk notiek aizdambējumi. 

Viens no biežākajiem aizdambējuma iemesliem ir taukvielas, kas
pielīp pie kanalizācijas sieniņām, ātri piesaista citas vielas un rezultā-
tā aizsprosto caurules. Šādus aizdambējumus parasti var iztīrīt ar
augstspiedienu vai trosēm. Taču mēdz būt sarežģītāki gadījumi, kad,
lai likvidētu aizdambējumu, lokāli bojātajam vai aizdambētajam pos-
mam var piekļūt, vienīgi veicot rakšanas darbus un aizdambēto posmu
nomainot. Tā parasti notiek, ja kanalizācijā bezatbildīgas rīcības re-
zultātā ir nonācis kāds ūdenī nešķīstošs priekšmets – ķieģelis, malkas
pagale –, ko nevar izdabūt laukā ne ar hidromašīnu, ne arī trosi. Ne-
reti kanalizācijas tīklos tiek samestas lupatas, marles, medicīniskie
plāksteri, kontracepcijas līdzekļi (prezervatīvi) un citi nepiemēroti
priekšmeti, kas arī rada nopietnus aizsprostojumus. 

Aizdambējumu var radīt arī papīra dvieļu samešana tualetes podos.
Atšķirībā no tualetes papīra, kas ūdenī izšķīst, papīra dvieļi nesadalās,
paliek kā lupatas un, ja kanalizācijā tiek samesti 10–20 dvieļi, tie pie
mazākā šķērslīša aizķeras, sakrājas un aizdambē tīklus. 

Viss, kas momentā neizšķīst, var radīt kanalizācijas aizsprostojumu.
Tāpēc iedzīvotāji aicināti izturēties atbildīgi un nenoskalot kanalizā-
cijas sistēmā taukus un eļļu, dārzeņu mizas, kafijas biezumus, lupatas
un higiēnas preces, kam īstā vieta ir atkritumu tvertnē vai kompostā.

Ilgstošas prombūtnes laikā
jānodrošina piekļuve 
dzīvokļa īpašumam

Dzīvokļa īpašnieka vai dzīvokļa īpašumā uz tiesiska pamata
dzīvojošu personu pienākums ir ilglaicīgas prombūtnes gadījumos
paziņot mājas pārvaldniekam SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» par
savu vai ģimenes locekļu prombūtni, norādot personas tālruņa
numuru vai adresi, kurai ir iespēja un tiesības iekļūt dzīvokļa
īpašumā, noteikts apsaimniekošanas līgumā.

Dzīvokļa īpašniekam ir jānodrošina iespēja ilgstošas prombūtnes
laikā iekļūt savā īpašumā SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas die-
nestam, lai novērstu avārijas situāciju, kas apdraud pārējos mājas ie-
dzīvotājus un liedz mājas pārvaldniekam nodrošināt pakalpojumu ne-
pārtrauktību. Dzīvokļa atslēgas var atstāt savai uzticības personai,
informējot mājas vecāko vai kaimiņus par iespējām ar viņu sazināties.
Tāpat kontaktinformāciju vajadzētu atstāt Komunālo maksājumu no-
rēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos).

Ja avārijas situācija rodas dzīvoklī, kura īpašnieks un viņa ģimenes
locekļi ir prombūtnē un nav sasniedzami, kā arī kaimiņi nezina, kur
viņi atrodas, šādā gadījumā uz nenoteiktu laiku, kamēr tiek atrasts
dzīvokļa īpašnieks un viņa ģimenes locekļi, var tikt atslēgta ūdens
padeve kāpņu telpai vai pat visai mājai, radot neērtības visiem mājas
iedzīvotājiem.

Saskaņā ar Civillikumu katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus,
ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis. 

Aicinām iedzīvotājus atbildīgāk izturēties pret pārējo dzīvokļu
īpašnieku mantu un pret visu kopīpašumu!
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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. 

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 ap-
saimniekošanas daļa 2020. gada 4. jūnijā otrrei-
zējai pārstrādei nodevusi lielu daudzumu – 22,22
tonnas – Preiļu novada iedzīvotāju sašķiroto at-
kritumu: 

▪ 9,00 t – kartons
▪ 10,43 t – plēves 
▪ 1,78 t – makulatūra
▪ 0,54 t – PET (plastmasas dzērienu pudeles)
▪ 0,36 t – metāla iepakojums

Savukārt zvanveida konteineri stiklam pēdējo
reizi tika iztukšoti šī gada maijā, kopā izvedot 16
tonnas stikla.

Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami 24 dalīti
vākto atkritumu laukumi, savukārt Preiļu novada
ciemos ir četri dalīti vākto atkritumu laukumi – Aiz-
kalnē (Raiņa ielā 6), Pelēčos (Liepu ielā 10a), Līčos
(Jaunatnes ielā 1) un Prīkuļos (Brīvības ielā 8). 

Konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst
mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas,
kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pu-
deles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto
plastmasu (HDPE) – šampūna pudeles, kanniņas),
arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un
piena pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas.

Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un

stikla burkām. Tajos nedrīkst mest traukus, logu
stiklu, balzama pudeles, spoguļus, lampu kupolus.

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

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

na plēves un maisiņus) un cietās plastmasas (HDPE)
iepakojumu (šampūna pudeles, kanniņas u.c.)

• lauksaimniecībā izmantotās ruļļu plēves;
• skārdenes un metāla bundžas;
• luminiscētās lampas (dienasgaismas spuldzes);
• neizjauktas nolietotās sadzīves elektriskās un

elektroniskās iekārtas (ledusskapjus, televizorus, da-
torus u.c.)

Firmas un veikalus aicinām slēgt līgumus par
papīra un kartona nodošanu!

Atkritumu otrreizēja pārstrāde ietaupa enerģiju
un palīdz samazināt poligonos zemē apglabājamo
atkritumu daudzumu. Paldies visiem, kuri ikdienā
šķiro atkritumus!

Vairāk informācijas, zvanot SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļas va-
dītājai Vinetai Igolniecei pa tālr. nr. 29420721.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» 
avārijas dienests

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» avārijas dienests darb-
dienās 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 sistēmas. 

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.

Cienījamie lasītāji!
Nākošais «Saimnieka Vārda» numurs iznāks augustā!

Aicinām sekot līdzi SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
jaunākajai informācijai 

mājaslapā www.preilusaimnieks.lv un sociālajos tīklos!

Nodoti otrreizējai pārstrādei
derīgie atkritumi 

Par to, ka atkritumu pēc svētkiem ir 
ievērojami vairāk, ikreiz pārliecinās 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu ap-
saimniekošanas daļa. Svinot vasaras saulgriežus
un sagaidot līgotājus, tiek gatavotas bagātī-
gas svētku maltītes, izdarīti lielāki pārtikas pir-
kumi un rezultātā rodas daudz vairāk sadzī-
ves atkritumu nekā parasti. Tādēļ SIA «PREI-
ĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas
daļas vadītāja Vineta Igolniece aicina ikvienu
svinēt Jāņus videi draudzīgi un šķirot atkritu-
mus. Līgotāji tiek aicināti ar cieņu izturēties pret
dabu, savākt aiz sevis visus atkritumus un arī
sašķirot. 

Nekādā gadījumā nav pieļaujama atkritumu de-
dzināšana svētku ugunskurā, bet pavisam nelāgas
sekas var būt gaļas cepšanai, ja iepriekš ugunskurā

bijuši iemesti atkritumi. Iepērkoties svētku mielas-
tam, iepirkumu grozos nonāk daudz pārtikas pro-
duktu, kas iesaiņoti polinivilhlorīda (PVC) plēvēs.
Šīs plēves sadeg tikai ļoti augstā temperatūrā virs
1000 Celsija grādiem, taču ugunskurā temperatūra
var sasniegt tikai 300-400 grādus. Ugunskurā de-
dzināts, PVC sadalās nepilnīgi, gaisā izplatās indīgi
ķīmiskie savienojumi. Tā tiek nodarīts pāri videi
un piesārņots gaiss, ko paši elpojam. Turklāt šīs in-
dīgās vielas pieder pie noturīgajiem organiskajiem
piesārņotājiem, kas uzkrājas un saglabājas vidē un
cilvēka organismā vēl vairākus gadus. 

Papīra, kartona, stikla un plastmasas pudeļu ie-
pakojums tiks pārstrādāts, ja vien to iemetīsiet šķi-
rotajiem sadzīves atkritumiem paredzētajos kontei-
neros vai atvedīsiet uz Atkritumu šķirošanas
laukumu Preiļos, Rīgas ielā 4

videi draudzīga Jāņu svinēšana 
nav iedomājama bez atkritumu šķirošanas

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas
daļa aicina Preiļu novada lauksaimniekus līdz 22. jūnijam pieteikt
lauksaimniecības ruļļu plēvju izvešanu. 

Domājot par dabas resursu racionālu izmantošanu un taupīšanu,
vienīgais pareizais risinājums ir lauksaimniecības plēvju nodošana
otrreizējai pārstrādei. Tā ir iespēja no plēvēm atbrīvoties videi drau-
dzīgā veidā! Atgādinām, ka plēvi aizliegts dedzināt, jo tādējādi gaisā
un ūdenī nonāk bīstami ķīmiski savienojumi, kā arī to nedrīkst izmest
mežā vai aprakt – tā praktiski nesadalās un tiek nodarīts būtisks kai-
tējums apkārtējai videi.

Otrreizējai pārstrādei var nodot: 
• skābbarības sagatavošanai izmantotās ruļļu vai bedru plēves;
• dārzniecībā izmantoto plēvi;
• palešu plēvi.

Lauksaimnieki plēves visu gadu bez maksas var nodot Atkritumu
šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos. 

Savāktās plēves Atkritumu šķirošanas laukumā tiek sapresētas
ķīpās, lai nodotu otrreizējai pārstrādei. 

Sīkākas uzziņas un plēvju izvešanas pieteikšana, zvanot SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļai pa
tālr. nr. 29420721.

Lauksaimnieki var pieteikties
plēvju izvešanai

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» nodrošinās plēvju bezmaksas
savākšanu un transportēšanu, bet par plēvju iekraušanu būs jāgādā
pašiem lauksaimniekiem!

Jāatceras, ka no plēvēm jāatšķiro šņores vai sieti, tām jābūt 
vizuāli tīrām, bez skābbarības, salmu, kūdras u. c. piejaukumiem, tās
nevar būt izmirkušas dubļos, sajauktas ar minerālmēsliem vai ko citu!

!


