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Lauksaimnieki var pieteikties plēvju izvešanai
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļa aicina Preiļu

novada lauksaimniekus līdz 31. maijam pieteikt lauksaimniecības ruļļu plēvju iz-
vešanu. 

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

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

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» nodrošinās plēvju bezmaksas savākšanu un transpor-
tēšanu, 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, sa-
jauktas ar minerālmēsliem vai ko citu!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» apkalpo klientus
klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

Lai ievērotu piesardzības pasākumus SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» telpās,
KLIENTU APKALPOŠANA TIEK ORGANIZĒTA TIKAI PĒC IEPRIEK-
ŠĒJA PIERAKSTA. Pierakstīties klātienes apmeklējumam un vienoties par tā
norises laiku var zvanot uz klientu apkalpošanas tālruņa numuru 65381152 vai
rakstot uz e-pastu psaimnieks@preili.lv.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» telpās – ierodies precīzi norādītajā laikā, ievēro
2 metru distanci, lieto sejas masku un izmanto SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
telpās pieejamos roku dezinfekcijas līdzekļus.

Iespēju robežās aicinām izmantot attālinātās saziņas iespējas:

v par jautājumiem, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu rēķiniem, zvanot
uz Komunālo maksājumu norēķinu daļas tālruņa numuru 65381382 vai 26345495
vai rakstot uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv;

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

v izmantojot sadaļu «Uzdot jautājumu» SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mā-
jaslapā www.preilusaimnieks.lv (vispārīgiem jautājumiem);

v rakstot uz https://www.facebook.com/PreiluSaimnieks (vispārīgiem jau-
tājumiem); 

v iesniegumus papīra formātā, kas adresēti SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»,
iespējams iesniegt ievietojot tos pasta kastītē Liepu ielā 2, Preiļos (blakus ārdur-
vīm);

Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai un noteiktajiem pie-
sardzības pasākumiem. 

Par uzņēmuma SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aktualitātēm informēsim tī-
mekļvietnē www.preilusaimnieks.lv, sociālajos tīklos un ikmēneša informatīvajā
izdevumā «Saimnieka Vārds».

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 SAIM-
NIEKS» 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. 

Kā iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus?

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!

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Atgādinām, ka nolietotās sadzīves elektronikas nodošanas punkts, kas kādreiz

atradās Mehanizatoru ielā 1, Preiļos, jau vairāk kā gadu ir pārcelts uz SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu šķirošanas laukumu – Rīgas ielā 4, Preiļos!

Nolietotās sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas (ledusskapjus, televizorus
u.c.) pieņemam TIKAI neizkomplektētā veidā!
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Saimnieka Vârds

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Dzīvojamo māju apsaimniekošanas daļa ir apko-
pojusi informāciju par 2021. gada aprīļa mēnesī paveiktajiem remontdarbiem
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos.

• A. Upīša iela 2 – soliņu remonts
• Daugavpils iela 70 – ārdurvju remonts 2. kāpņu telpā
• Jaunā iela 1 – ārdurvju remonts 2. kāpņu telpā
• Liepu iela 1 – lieveņa remonts 5. kāpņu telpā 
• N. Rancāna iela 2 – jaunu soliņu uzstādīšana
• N. Rancāna iela 5 – ārdurvju remonts 3. kāpņu telpā
• Pļaviņu iela 4 – jaunu ārdurvju uzstādīšana
• Viļānu iela 4 – ārdurvju remonts 2. 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 dzīvojamo māju apsaimniekošana!

Paveiktie remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2021. gada aprīlī

Vidējā maksa aprīļa  apkures periodā
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa

temperatūra aprīļa apkures periodā (no 26.03.2021. līdz 26.04.2021. – 32 dienas) bija
plus 5,81 grādi pēc Celsija.

Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās
platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku
un Pils ielu katlumājām, aprīļa norēķinu periodā ir 0,895 EUR ar PVN, bet siera rūpnīcas
mikrorajonā – 0,77 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 aprīļa apkures periodā ar PVN:

Apkures sezona Preiļos noslēdzās 10. maijā
Tā kā aprīļa otrajā pusē bija nepastāvīgi laika apstākļi, siltas dienas mijās ar aukstām

naktīm (naktīs ārgaisa temperatūra pazeminājās līdz pat 0 grādiem pēc Celsija), da-
lījās arī Preiļu iedzīvotāju viedoklis par apkures pārtraukšanu – vairums iedzīvotāju rai-
zējās par gaidāmo aukstumu dzīvokļos, citi pretēji gaidīja ātrāku apkures sezonas no-
slēgšanos. 

Pēc mājas vecāko lūguma pirmās dzīvojamās mājas tika atslēgtas jau 16. aprīlī, nā-
košās divas 19. aprīlī, taču pēc dažām dienām 19. aprīlī atslēgtajām mājām apkuri nācās
pieslēgt atpakaļ, jo siltās dienas nomainīja dzestri laikapstākļi.

Ņemot vērā straujo ārgaisa temperatūras paaugstināšanos laika posmā no 7. līdz 
9. maijam, SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» pieņēma lēmumu uzsākt pakāpenisku māju
atslēgšanu no apkures. Un jau 10. maijā, kā norāda SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Siltuma un ūdensapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs, visas daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Preiļos tika atslēgtas no apkures.

Pirms gada un tagad ...

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus par siltumenerģijas maksu 2021. gada aprīļa norēķinu periodā. Pie AS «Latvijas gāze»
noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs aprīlī bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās
aprīļa norēķinu periodā

Informācija par siltumenerģijas maksu maija apkures periodā un 2020./2021. gada
apkures sezonas statistika tiks publicēta jūnija informatīvajā izdevumā!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienests
darbdienās un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00 ap-
kalpo SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» apsaimniekošanā
esošo Preiļu pilsētas, Aizkalnes un Līču ciemu daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju un citu apsaimniekojamo
objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kana-
lizācijas sistēmas. Uz mājām, ko SIA «PREIĻU SAIM -
NIEKS» neapsaimnieko, Avārijas dienests dodas tādos
gadījumos, ja ir noslēgts līgums par Avārijas dienesta
pakalpojumu izmantošanu. 

Ja avārijas situācija notikusi ēkā, kuru neapsaimnieko
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» un nav arī noslēgts līgums
par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienesta pakal-
pojumu izmantošanu, vai ja šis gadījums neietilpst Avārijas

dienesta funkcijās, tad pieteikums tālāk tiek nodots attiecī-
gajām iestādēm (AS «Latvenergo», VUGD u.c.). Jebkurā
gadījumā Avārijas dienesta tālruņa dispečeri uzklausa ik-
viena zvanītāja problēmu un iesaka labāko risinājumu. 

Avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās
situācijās un veikt tādus remontdarbus, kuri jāizdara ne-
kavējoties, 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 siltumapgā-

des tīklu bojājumi;
• ja ir nolauzti koki, beigti dzīvnieki u.tml. gadījumos. 

Uzmanību! Par elektrības vadiem aiz individuālā skai-
tītāja atbild dzīvokļa īpašnieks. SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» Avārijas dienests nelabo elektrību dzīvokļos. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» remontdarbu dispe-
čeri zvanus uzklausa visu diennakti, tālrunis: 65307085,
bet speciālisti izbraukumos dodas un palīdz darbdie-
nās un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00.

Viens no jaunajiem soliņiem N. Rancāna ielā 2

Kādos gadījumos jāzvana SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienestam?
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Cauruļu aizdambēšanos visbiežāk izraisa pašu dzīvojamās mājas iedzīvotāju
nevērīgā rīcība un attieksme, tualetes podu izmantojot miskastes vietā. Lai

gan ir zināmas lietas un vielas, ko nedrīkst noskalot ar ūdeni tualetes podā, tās jo-
projām tur tiek izmestas un izlietas. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina kanalizāciju lietot apdomīgi, neradot ne-
patīkamus brīžus sev un saviem kaimiņiem, liekot aiz auss, ka zemāk minētās
lietas un vielas nedrīkst noskalot tualetes podā!

• PĀRTIKA
Iespējams, ka katrs no mums ir grēkojis, noskalojot tualetes podā kādu vecu ēdienu,

jo īpaši tādu, kas nav šķidrā veidā. Lielie produktu gabali bieži vien sablīvējas turpat
notekas sākumā, it īpaši jaunāko modeļu tualetes podos, un ievērojami palēnina ūdens
aizplūdi, pat aizsprosto noteci. Dažādi pārtikas produkti īsā laika periodā spēj radīt
lielas kanalizācijas problēmas!

- Kafijas biezumi – aizdambējuma iemesls Nr. 1; kafijas biezumi nešķīst ūdenī,
bet gan nosēžas uz cauruļu sieniņām.

- Rīsi un makaroni – ūdens ietekmē šie produkti piebriest un veido liela izmēra
kamolus.

- Olu čaumalas – pat nelielu čaumalu drupaču asās daļiņas pievelk citus netīrumus
kā magnēts un veido liela izmēra kamolus.

- Tauki un eļļa – tie ūdenī nešķīst, bet gan nosēžas uz cauruļu sieniņām, tādējādi
aizaudzējot caurules. Saskarē ar aukstu ūdeni tie sacietē!

- Milti – saskaroties ar ūdeni, tie veido kaut ko līdzīgu tumei un lieliski aizdambē
caurules.

Ar laiku pārtikas atliekas, kas paliek kanalizācijas sistēmā, sāk smirdēt un smaka
var izplatīties telpās, kā arī pievilināt žurkas!

• HIGIĒNAS PIEDERUMI UN AUTIŅBIKSĪTES
Pie tiem pieskaitāmi ne tikai higiēniskie tamponi un paketes, bet arī mitrās salvetes,

vates plāksnītes un kociņi, zobu diegs un tamlīdzīgas lietas. Vates izstrādājumi slapjumā
gan piebriest, gan piepūšas, gan saķep un ātri vien aizdambē notekas. Savukārt mitrās
salvetes ir piesūcinātas ar speciālu šķidrumu un ražotas no speciāla materiāla, kas tik
viegli nesadalās un nepārstrādājas kanalizācijas sistēmā, tās veido aizsprostojumu vai
iestrēgst kādā posmā.

Tāpat kā higiēniskās paketes, arī autiņbiksītes nav paredzētas nolaišanai tualetes
podā! Viens šāds mēģinājums jau var beigties ar kanalizācijas caurules aizdambējumu!

• MEDIKAMENTI
Medikamentu noskalošana tualetes podā nav pareizākais risinājums – nedz tabletēm,

nedz tinktūrām, nedz citiem šķidriem medikamentiem! Iespējams, var šķist, ka tādā
veidā atbrīvoties no medikamentiem ir drošāk, jo neviens pie tiem nepiekļūst, un mūsdienās
izmanto modernas sadzīves atkritumu attīrīšanas iekārtas, taču pat vislabākie filtri nespēj
pilnībā likvidēt medikamentos esošās vielas. Kanalizācijā nopludinātie medikamenti var
radīt piesārņojumu notekūdeņu attīrīšanas sistēmās, nonākt gruntsūdeņos un, ļoti iespējams,
arī dzeramajā ūdenī. Līdz ar to tiek piesārņota gan daba, gan pašu veselība.

Medikamenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, ir ierindojami starp bīstamajiem
ķīmiskajiem atkritumiem, tādēļ tos nedrīkst mest ārā kopā ar sadzīves atkritumiem! Tos
var nodot tuvējā aptiekā vai jebkurā bīstamo atkritumu pieņemšanas punktā.

• DAŽĀDAS ĶIMIKĀLIJAS
Lai atbrīvotos no spēcīgajām un specifiskajām ķimikālijām, tualetes pods nav īstais

risinājums. Gluži kā ar medikamentiem tie var radīt nevēlamas sekas – piesārņot ūdeni,
kas izplūst augsnē, tādējādi ietekmējot ūdeni, ko ikdienā patērējam. Bieži vien spēcīgi
ķīmiski līdzekļi ir viegli uzliesmojoši, kā arī, nosēžoties uz cauruļu sienām, var izdalīt
kaitīgus izgarojumus, kas var ietekmēt ne tikai pašu, bet arī kaimiņu veselību. Šo iemeslu
dēļ tualetes podā nedrīkst noskalot dažādus balināšanas līdzekļus, krāsas, kaitēkļu ap-
karošanas un augu aizsardzības līdzekļus.

• MĀJDZĪVNIEKU PAKAIŠI
Lai gan piedāvājums pakaišiem ir ļoti plašs, taču liela daļa no tiem nav paredzēti

noskalošanai klozetpodā. Saskaroties ar mitrumu, pārsvarā pakaiši absorbē vai sacementē
to. Pakaišu nolaišana tualetes podā var radīt nopietnus aizsprostojumus kanalizācijas
caurulēs, kur bez santehniķa palīdzības neiztikt.

• MATI UN MĀJDZĪVNIEKU APMATOJUMS
Katrs, kurš kaut reizi ir tīrījis dušas noteku vai izlietni, velkot ārā matu kunkuļus,

zina, ka tie sakrājas ļoti ātri. Mati veido visai apgrūtinošu aizsērējumu ūdens tecēšanai.
Ja no vannas vai izlietnes matus varam salīdzinoši viegli izvilkt, taču, nolaižot tos
tualetes podā un izraisot aizsprostošanos, tik viegli izvilkt nebūs iespējams. Izmantojot
tualetes podu, lai atbrīvotos no izķemmēto mājdzīvnieku apmatojumu, radīsies tāda
pati problēma kā ar matiem.

• DAŽĀDI PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMI
Tas neattiecas uz tualetes papīru, bet gan – papīra dvieļiem, salvetēm, avīzēm, uzlī-

mēm un dažādiem iepakojuma materiāliem, kas ir veidoti, izmantojot citu tehnoloģiju,
un nav paredzēti ātrai izšķīšanai. Uzlīmes, kas bieži sastopamas uz dažādiem augļiem
un dārzeņiem, pirms mazgāšanas jānoņem, bet izlietnē tās nedrīkst aizskalot, jo tās
ūdenī nešķīst un pielīp pie cauruļu sieniņām, tādējādi veicinot iespēju, ka kanalizācijas
sistēma aizdambēsies.

Šīs nav vienīgās lietas un vielas, ko nevajadzētu nolaist ar ūdeni tualetes podā. Veicot
nepieciešamos darbus, lai dzīvojamās mājas kanalizācijas sistēmu atbrīvotu no aizdam-
bējuma, atrasti dažādi priekšmeti, kuriem tur nevajadzētu būt, piemēram, šķēres, karotes,
durvju rokturi, koku zari, grīdas lupata un monētas. Izmantojot tualetes podu, lai atbrīvotos
no sadzīves atkritumiem vai citām lietām, var būt nopietnas sekas. Viena no tām – kana-
lizācijas caurule aizsprostojas pašā mājā. Ja aizdambējums izveidojas, piemēram, starp
trešo un ceturto stāvu, tad ceturtais stāvs var noplūst ar kanalizācijas saturu. Ja tas ir kaut
kur izvadā, tuvāk ielas kanalizācijai, tad parasti tiek appludināts pirmais stāvs.

Lai nerastos aizdambējums dzīvojamās mājas kanalizācijas sistēmā, aicinām tualetes
podā nolaist tikai tam paredzētās lietas un vielas, kā arī regulāri veikt profilaktiskus
darbus arī citās mājokļu telpās, piemēram, virtuvē. Lai ar cauruļu aizsprostošanos ne-
saskartos, izlietnēm izmantojiet speciālu sietiņu, kas neļaus ēdiena paliekām nokļūt
caurulēs, bet pēc mazgāšanās iztīriet dušu un vannu no izkritušajiem matiem.

Ja ir izveidojies aizdambējums kanalizācijā un pašu spēkiem netiekat galā, ai-
cinām vērsties pie santehniķa. Taču, ja ir izveidojusies avārijas situācija, piemēram,
saplīsusi kanalizācijas caurule vai kanalizācijas saturs ceļas augšup pa kanalizācijas
caurulēm, nekavējoties informējiet par to mūsu Avārijas dienestu, zvanot uz tālruni
65307085!

Lai nenodarītu pāri mājas iekšējai
siltumapgādes sistēmai, radia-

toru nomaiņa ir jāveic tehniski pareizi,
un nedrīkst aizmirst arī par normatīvo
aktu prasībām. 

Dažkārt dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka
radiatorus savā mājoklī var mainīt atbilstoši
saviem ieskatiem, kaut gan īstenībā ir jāveic
speciāli aprēķini, lai izvēlētos atbilstošus
sildķermeņus. Nevar ieiet veikalā un no-
pirkt acij tīkamākos un lielākos radiatorus.
Pēc to uzstādīšanas parasti sākas kaimiņu
sūdzības, ka viņu dzīvokļos kļuvis auksts. 

Lai veiktu radiatoru nomaiņu daudz-
dzīvokļu ēku dzīvokļos, pirms darbu uz-
sākšanas ir nepieciešams izstrādāt tehnisko
projektu, kuru izgatavošanu veic sertificēti
speciālisti siltumapgādes sistēmu projek-
tēšanā. Tehniskais projekts ir nepieciešams,
lai radiatoru maiņu dzīvokļa īpašnieks iz-
pildītu tehniski pareizi un to nomaiņa ne-
iespaidotu turpmāku apkures sistēmas funk -
cionēšanu. Izstrādātais tehniskais projekts
ir jāsaskaņo ar ēkas apsaimniekotāju SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS». Lai pēc saska-
ņojuma saņemšanas varētu sākt radiatoru
nomaiņu, ir nepieciešams veikt apkures
sistēmas attiecīgo stāvvadu atslēgšanu un
iztukšošanu, bet pēc darbu pabeigšanas tā
pieslēgšanu, uzpildīšanu un remonta laikā
skartā posma savienojuma vietu blīvuma
pārbaudi. 

Normatīvajos aktos noteikts, ka siltum -
enerģijas lietotājs bez siltumenerģijas pie-
gādātāja atļaujas nedrīkst patvaļīgi pieslēgt
jaunas siltumapgādes sistēmas vai pieslēgt
tās pēc remonta bez hidrauliskās pārbaudes

veikšanas, tādējādi provocējot avārijas si-
tuācijas un traucējot citu lietotāju siltumap-
gādi. Tādēļ siltumapgādes sistēmas uzlabo-
šana jāuztic speciālistiem, jo, kaut ko labojot
saviem spēkiem, visdrīzāk atklāsies sistēmas
darbības traucējumi, un nāksies vien saukt
palīgā avārijas dienestu. Pēc sildelementu
nomaiņas jāveic kopējās sistēmas pārregu-
lēšana jaunajiem apstākļiem. To SIA «PREI -
ĻU SAIMNIEKS» apsaimniekotajās mājās
var veikt tikai un vienīgi SIA «PREIĻU 
SAIMNIEKS» Siltuma apgādes nodaļas vai
avārijas dienesta speciālisti. 

Radiatoru nomaiņu dzīvokļos vēlams
veikt ārpus apkures sezonas, pretējā gadī-
jumā nepieciešams atslēgt apkuri ne tikai
dzīvoklim, kur notiek minētie darbi, bet
arī visiem pārējiem dzīvokļiem, kas atrodas
virs vai zem šī dzīvokļa. 

Dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sa-
stāv no atsevišķa īpašuma un attiecīgās kop -
īpašuma domājamās daļas. Kopīpašuma
sastāvā ietilpst gan balkonu un lodžiju 
ārē jās norobežojošās konstrukcijas, gan arī
atsevišķā īpašumā esošie sildelementi, ja
siltumapgādes sistēmas funkcionālā dar-
bība ir atkarīga no tiem. 

Ja atsevišķā pārbūve skar kopīpašumā
esošo daļu, dzīvokļa īpašniekam nepiecie-
šams saņemt 50 % plus viena balss mājas
dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Tas attiecas
arī uz radiatoru nomaiņu. Dzīvoklī nomai-
nīti radiatori, kaut arī tie iegādāti par dzī-
vokļa īpašnieka līdzekļiem, kļūst par kop -
īpašuma daļu, ja ēkā ir izveidota siltuma
apgādes sistēma, kas funkcionāli saistīta
ar visas mājas ekspluatāciju. 

Pašreizējā prakse rāda, ka jaunus ra-
diatorus iedzīvotāji uzstāda par savu naudu.
Taču saskaņā ar normatīvajiem aktiem, dzī-
vokļa īpašnieks var vērsties pie pārvald-
nieka un pieprasīt, lai pārējie iedzīvo-
tāji viņam kompensē jauno radiatoru vēr-
tību. Vienīgi tādā gadījumā viņam pa-
šam jāizpilda visas normatīvo aktu prasī-
bas: jāsarīko dzīvokļu īpašnieku aptauja
un jāpanāk viņu piekrišana radiatoru no-
maiņai. 

Dzīvokļa īpašnieka tiesības
Dzīvokļa īpašniekam attiecībā uz dzī-

vokļa īpašumu ir pilnīgas varas tiesības,
tai skaitā tiesības:

• valdīt un lietot dzīvokļa īpašumu,
iegūt no tā labumu, izmantot to pēc sava
ieskata mantas pavairošanai un vispār lietot
to jebkādā veidā, ciktāl dzīvokļa īpašnieku
neierobežo likumi un ciktāl tas nerada trau-
cējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem; 

• atsavināt, tai skaitā dāvināt, dzī-
vokļa īpašumu; 

• ieķīlāt un citādi apgrūtināt ar lietu
tiesībām dzīvokļa īpašumu; 

• nodot dzīvokļa īpašumu lietošanā
citām personām;

• iemitināt dzīvokļa īpašumā ģime-
nes locekļus un citas personas; 

• piedalīties dzīvojamās mājas pār-
valdīšanā; 

• lietot kopīpašumā esošo daļu, cik-
tāl lietošanas ierobežojumus nenosaka šajā
likumā noteiktajā kārtībā pieņemtie dzī-
vokļu īpašnieku kopības lēmumi. 

Dzīvokļa īpašnieka pienākumi
Dzīvokļa īpašniekam ir pienākums: 
• piedalīties dzīvojamās mājas pār-

valdīšanā; 
• segt dzīvojamās mājas pārvaldī-

šanas izdevumus Dzīvokļa īpašuma likumā
noteiktajā kārtībā; 

• norēķināties par saņemtajiem pa-
kalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens,
kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana); 

• maksāt uz dzīvokļa īpašumu attie-
cinātos nodokļus; 

• maksāt nomas maksu par zemes
lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz ci-
tai personai piederošas zemes; 

• saudzīgi izturēties pret kopīpa-
šumā esošo daļu, ievērot tās lietošanas no-
teikumus, kā arī normatīvajos aktos no-
teiktās sanitārās, ugunsdrošības un citas
prasības, lai neradītu aizskārumu citu cil-
vēku drošībai un veselībai, apkārtējās vides
kvalitātei, un raudzīties, lai šos noteikumus
un prasības ievērotu personas, kas iemiti-
nātas viņa dzīvokļa īpašumā; 

• nodrošināt iespēju dzīvokļu īpaš-
nieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem
speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā dar-
bības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mā-
jas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būv-
konstrukciju un citu elementu ierīkošanai
un normālai funkcionēšanai, kā arī nodro-
šināt iespēju apsekot atsevišķo īpašumu; 

• pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības
pieņemtos lēmumus.

Dzīvokļa īpašuma likums

Mainot radiatorus, jākonsultējas ar nama apsaimniekotāju

Ko nedrīkst aizskalot kanalizācijā?!



4

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. 

Energoefektīvās un dienasgaismas spuldzes jānodod:

3 videi kaitīgo atkritumu pieņemšanas punktos;
3 speciālās savākšanas kastēs, kas izvietotas lielākajās spuldžu tirdzniecības vietās.

Rūpējies, lai energoefektīvās un dienasgaismas spuldzes pa ceļam uz utilizācijas vietu, kā arī, ievietojot
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
konteinerā stikla iepakojumam!

Nodoti otrreizējai 
pārstrādei derīgie atkritumi

Dienasgaismas spuldzes
jeb kompaktās luminiscences spuldzes

Dienasgaismas spuldzes (kompaktās luminiscences spuldzes) Lat-
vijā parādījās aptuveni pirms divdesmit gadiem. Tās sāka dēvēt par
energoefektīvajām spuldzēm, jo tās patērēja par 75-80 % mazāk elek-
troenerģijas nekā kvēlspuldzes.

Kāpēc dienasgaismas spuldzes ir jāpārstrādā?
Dienasgaismas spuldzes ir efektīvas, bet bīstamas, jo tās satur

dzīvsudrabu. Dzīvsudraba klātbūtne šajās spuldzēs ir nepieciešama,
lai ierosinātu luminofora spīdēšanu (luminofors – baltas nokrāsas
matēts pārklājums spuldzes iekšpusē).

Dzīvsudrabs, kas atrodas spuldzēs, ir viegli gaistošs metāls, kas
nokļūstot gaisā var nonākt cilvēka plaušās un asinīs. Gan cilvēkiem,
gan videi dzīvsudraba savienojumi ir toksiski, lielās devās pat nāvē-
joši! Tādēļ ar sadzīves priekšmetiem, kas satur dzīvsudrabu, ir jārī-
kojas ļoti apzinīgi un atbildīgi. 

Kamēr dienasgaismas spuldze darbojas, tā, protams, nav kaitīga,
bet pavisam citādi, ja saplīst. Tad jārīkojas līdzīgi kā ar agrāko dzīv-
sudraba termometru – gan uzmanīgi jāsavāc dzīvsudrabs (jāizvairās
no ādas saskares ar pārpalikumiem, nedrīkst izmantot putekļu sūcēju),
gan pēc tam kārtīgi jāizvēdina telpas. 

Nekādā gadījumā dienasgaismas spuldzes nedrīkst mest sadzīves
atkritumu konteineros, tās ir jānodod otrreizējai pārstrādei! Turklāt
izdegušās spuldzes labāk ielikt kastītē, lai tās nesaplīstu!

Pārstrādājot dienasgaismas spuldzes, tās vispirms tiek sasmalci-
nātas, lai atdalītu tajās esošo dzīvsudrabu. No 100 000 spuldzēm
iegūst 3 kg dzīvsudraba masas, 30 % no šīs masas ir tīrs dzīvsudrabs. 

Kur Preiļos var nodot dienasgaismas spuldzes?
‚ Dienasgaismas spuldzes par maksu var nodot SIA «PREI-

ĻU SAIMNIEKS» Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4,
Preiļos. Darba laiks:

‚ Saplēstas un netīras dienasgaismas spuldzes netiek pieņemtas!

‚ Vairāk informācijas, zvanot SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei, tālr.
nr. 29420721.

Sakām paldies visiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri cītīgi
šķiro atkritumus, un aicinām rīkoties videi draudzīgi arī turpmāk!

Iestājoties siltākam laikam,
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
uzsāka zāles pļaušanas darbus
savā pārvaldīšanā esošo daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju iekš-
pagalmos, kā arī Preiļu novada
pašvaldībai piederošajās terito -
rijās Preiļu pilsētā.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
aicina iedzīvotājus pārvietot sa-
vas automašīnas uz citu vietu, re-
dzot, ka pie dzīvojamās mājas 
notiek pļaušanas darbi, lai izvai-
rītos no gadījumiem, kad kāds 
ar trimeri nejauši no zemes pa-
celts akmens trāpa automašīnas
stiklā.

Iepriekš izlikt paziņojumus
pie daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām, norādot konkrētu pļau-
šanas laiku, diemžēl nav iespē-
jams, jo darbu plāns mēdz mai-
nīties atkarībā no laikapstākļiem.

Zāles 
pļaušanas
darbi
Preiļos

Kā pareizi
šķirot 
izdegušas
spuldzes?

Cik minūtes tev nepiecieša-
mas, lai noteiktu, kāds ir izde-
gušās spuldzītes veids un ko ar
to iesākt? Mēģināsim noskaid-
rot, ko iesākt ar katru no izde-
gušajām spuldzītēm, kas radu-
šās mājās vai darba vietā. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļa
2021. gada maijā otrreizējai pārstrādei nodevusi Preiļu novada ie-
dzīvotāju sašķirotās:

‚ dienasgaismas spuldzes – 400 kg 

Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena – 8:00-17:00,
trešdiena – 8:00-19:00 (pusdienu pārtraukums 12:00-13:00),

sestdiena – 9:00-13:00, svētdiena – SlēgtS.

Zvanveida konteinerā nedrīkst mest – netīru, eļ-
ļainu vai taukainu iepakojumu, māla un keramikas
pudeles, traukus, porcelāna un stikla traukus (un
priekšmetus), šļirces, spuldzes, ampulas, smaržu
flakonus, spoguļus, auto stiklu, logu stiklu. Stikls
ir jāšķiro atbildīgi!

Šķirojot atkritumus tiek samazināts kopējais po-

ligonā apglabātais atkritumu daudzums, tādējādi sa-
mazinot atkritumu poligona platību un negatīvo ie-
tekmi uz vidi. Šķirošana ir veids, kā taupīt dabas
resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti var ra-
žot izejvielas un produktus. Šķirošana ir neatņe-
mama veselīga un videi draudzīga dzīvesveida sa-
stāvdaļa!

Saunas pagasta Smelteros uzstādīts
zvanveida konteiners stiklam

Sākot ar 13. maiju Smelteru centrā pie autobusu pieturas iedzīvotājiem ir pieejams zvanveida
konteiners stiklam – dažādu krāsu un izmēru stikla burkām un pudelēm! 


