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Atbilstoši 2016. gada 19. ap-
rīļa Ministru kabineta noteiku -
mu Nr. 238 «Ugunsdrošības no-
teikumi» 106. punktam SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» Ūdens -
apgādes un kanalizācijas daļa
līdz šī gada oktobra beigām 
turpinās veikt Preiļu pilsētas
ugunsdzēsības hidrantu pār-
baudi, lai novērtētu katra hid-
ranta tehnis ko stāvokli un ne-
pieciešamības gadījumā no  -
vērstu radušos bojājumus, ja
tādi tiks konstatēti.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Ūdensapgādes un kanalizācijas
daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha
skaidro, ka Preiļos ir 118 uguns-
dzēsības hidranti, kas paredzē-
ti ugunsdzēsēju vajadzībām, tādēļ
tiem vienmēr ir jābūt darba kār-
tībā. Šie hidranti nodrošina iespē -
ju ugunsdzēsības tehnikai uguns-
grēka gadījumā piekļūt pie pastā - 
vīga ūdens avota – jebkurā gada-
laikā, jebkurā diennakts lai kā. Tā-
pēc ir ļoti svarīgi, lai ugunsdzēsī-
bas hidranti atbilstu LR norma tī -
vajos aktos noteiktajām prasībām. 

Par apliecinājumu faktam, ka
hidrants ir pārbaudīts, pēc katra
ugunsdzēsības hidranta pārbau-
des tiek sastādīts pārbaudes akts,

kurā tiek norādīts ugunsdzēsības
hidranta numurs, tips un ražība
(litri sekundē), ūdens spiediens
ūdensvadā (bāri), ūdensapgādes
cauruļvada diametrs un ūdensap-
gādes sistēmas atbilstība teh-
niskā projekta risinājumiem un
būvniecību regulējošo normatī-
vo aktu prasībām. Pārbaudes ak-
tam tiek pievienots ārējā ūdens-
apgādes tīkla plāns, kurā norā-
dīta ugunsdzēsības hidranta at -
rašanās vieta.

Informējam, ka pēc ugunsdzē-
sības hidrantu pārbaudes ūdens-
vada tīklā iespējamas dzeramā
ūdens spiediena svārstības un
ūdens uzduļķošanās.

Iedzīvotāju ievērībai – ja, pa-
griežot krānu, tek netīrs ūdens,
speciālisti iesaka ļaut tam vis-
pirms notecēties!

Atvainojamies klientiem par
sagādātajām neērtībām! 

Lūdzam iedzīvotājus būt sa-
protošiem!

Septembrī turpinās ūdens-
vada tīklu un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcijas būvdarbi
Mehanizatoru-Pils ielu rajonā,
Preiļos. Līgumi par darbu veik-
šanu ar SIA «PREIĻU SAN-
TEHNIĶIS» tika noslēgti 2019.
gada novembrī.

Kā pastāstīja SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» Siltuma un ūdens
apgādes nodaļas vadītājs Vladi-
mirs Haritonovs, šobrīd pieslēgtas
jaunajiem kanalizācijas tīkliem
jau ir mājas Mehanizatoru ielā Nr.
5, 6, 6a, 6b, 7, 8a un 10a un Pils
ielā Nr. 2, 4, 6, 6a, 8, 8a un 10a,
savukārt jaunais ūdensvads jau ir
pieslēgts Mehanizatoru ielā Nr. 6,
6b, 8a un 10a.

Atgādinām, ka darbu gaitā pa-
redzēts rekonstruēt ūdensvada un
kanalizācijas tīklus – tiks nomai-
nītas iekškvartāla ūdensvada cau-
rules, ūdensvada akas un ūdens-
vada pievadi, kā arī iekškvartāla
kanalizācijas caurules, kanalizā-
cijas akas un kanalizācijas pievadi
daudzstāvu mājās.

Veicot šo tīklu rekonstrukciju,
uzlabosies pakalpojumu sniegša-
nas kvalitāte iedzīvotājiem, kā arī
tiks novērstas iespējamas ūdens-

vada avārijas situācijas, kanalizā-
cijas noplūde vai cauruļu aizdam-
bēšanās.

Aicinām iedzīvotājus būt sa-
protošiem! Pēc darbu beigšanas

būvuzņēmējam teritorija būs jā-
sakārto sākotnējā stāvoklī – pa-
redzēta asfalta seguma atjauno-
šana izfrēzētajās vietās, kā arī
zālāja atjaunošana zaļajā zonā. 

Turpinās ūdensvada un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei

Mehanizatoru-Pils ielu rajonā

Protokola paraugs mājas
vecākā ievēlēšanai

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» informē, ka SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» mājaslapā – www.preilusaimnieks.lv – ir pie-
ejams protokola paraugs mājas pilnvarotās personas jeb mā-
jas vecākā ievēlēšanai. To var atrast sadaļā – IESNIEGUMU
VEIDLAPAS. 

Lai veicinātu dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos savas daudz-
dzīvokļu mājas apsaimniekošanā, SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
aicina katrai daudzdzīvokļu mājai ievēlēt savas mājas pilnvaroto
pārstāvi – mājas vecāko, kurš pārstāvēs konkrēto māju apsaim-
niekošanas jomā. Šis pilnvarotais pārstāvis sekos līdzi dzīvojamās
mājas apsaimniekošanas darbu kvalitātei, parakstīs izpildīto ap-
saimniekošanas darbu aktus, informēs SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» par problēmām savā dzīvojamā mājā, kā arī saņems
aktuālo informāciju par mājas apsaimniekošanu. 

Turpmāk izpildīto apsaimniekošanas darbu aktus par
pārskata mēnesi mājas vecākie varēs parakstīt, sākot no nā-
kamā mēneša 25. datuma (par nepieciešamību parakstīt ak-

tus mājas vecākie tiks informēti personīgi).

Preiļu pilsētā turpinās ugunsdzēsības
hidrantu pārbaude

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» uzsākusi plānveida daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju vizuālo apsekošanu un tehniskā stāvokļa
novērtēšanu. Komisijas sastāvā darbojas sertificēts būvinženieris,
Siltumapgādes daļas vadītājs Vladimirs Haritonovs, Ūdensapgā-
des un kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha un Re-
monta un celtniecības daļas vadītājs Igors Maksimovs. 

Akti ar apsekošanas rezultātiem un katrai mājai ieteicamajiem
darbiem tiks pievienoti māju lietām. Māju vecākie un iedzīvotāji tiks
aicināti ar tiem iepazīties, lai varētu lemt par veicamajiem remont-
darbiem un to finansējuma avotu. 

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)!

Tiek veikta daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apsekošana



2

Saimnieka Vârds

Ir veikti visi sagatavošanās darbi
Lai apkures sezona noritētu bez pārtraukumiem, ir jāveic dažādi sagatavošanās darbi.

Vasaras mēnešos, kad SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» katlumājas strādāja karstā ūdens
sagatavošanas režīmā, tajās tika veikti profilaktiskie remontdarbi. 

Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs norāda, ka šovasar
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tika veikta arī siltumskaitītāju verifikācija – pārbaude
jeb novērtējums atbilstoši metroloģiskajām prasībām, kas saskaņā ar normatīvajiem ak-
tiem notiek reizi divos gados. Siltumskaitītāju verifikācijas dēļ bija īslaicīgi karstā ūdens
padeves pārtraukumi. Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri izturējās ar sapratni! 

Apkures pieslēgšanas kārtība daudzdzīvokļu mājās
Tie daudzdzīvokļu nami, kur ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties,

kad pieslēgt apkuri un kad to atslēgt, kā arī apkures sezonas laikā veikt siltuma regulēšanu.
Par apkures pieslēgšanu lemj mājas pilnvarotā persona jeb mājas vecākais vai dzīvokļu
īpašnieku vairākums kopsapulces laikā (50% + 1 balss), un ar šo lēmumu rakstiski
informē SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltumapgādes daļu. Preiļu daudzdzīvokļu mājās
uzstādīti siltummezgli, tādēļ apkuri pieslēgt iespējams jebkurā brīdī un to tehniski ie-
spējams nodrošināt kaut visu gadu. Izņēmums ir Siera rūpnīcas mikrorajons, kur darbojas
četru cauruļu sistēma, un apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām

vienlaikus, līdzīgi ir arī daudzdzīvokļu mājās Daugavpils ielā 51, Daugavpils ielā 53, 
1. Maija ielā 5, Cēsu ielā 9, Cēsu ielā 11 un Liepājas ielā 40. 

Izvēloties apkuri uzsākt ātrāk, ir vairāki ieguvumi: mājās ir silti un mājīgi, novērsta
saaukstēšanās un nav papildu izmaksu par elektrisko sildāmierīču izmantošanu, tajā
pašā laikā nākamajā apkures periodā apkures rēķins nav tik liels, jo auksta dzīvokļa uz-
sildīšanai līdz noteiktai temperatūrai ir nepieciešams krietni lielāks siltumenerģijas dau-
dzums, kas maksās dārgāk, nekā noteiktas temperatūras uzturēšana jau no rudens sākuma. 

Kā arī vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ja no daudzdzīvokļu nama netiks saņemts
iesniegums ar vēlmi pieslēgt apkuri, tad apkures sezonas sākumu jūsu mājā noteiks SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» Siltumapgādes daļa orientējoties pēc vidējās diennakts ārējās
gaisa temperatūras.

Radiatoru nomaiņa ir jāsaskaņo
Apkures komunikācijas kā funkcionāli nedalāmi elementi ir atzīstami par dzīvokļa

īpašumā ietilpstošo kopīpašuma daļu. Radiatoru demontāžai un dzīvokļa apkures ko-
munikāciju atvienošanai ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Siltumapgādes
sistēma ir būvēta kā vienota sistēma, kas kalpo visas mājas siltumapgādes nodrošināšanai.
Sistēmas nesankcionēta pārbūve apdraud visas mājas apkures sistēmas normālu eks-
pluatāciju. 

Tiek aicināti pasteigties tie, kuriem remontdarbu dēļ dzīvokļos ir atvienoti radiatori,
lai neaizkavētu apkures padevi visai mājai. Kamēr kaut vienā dzīvoklī siltumapgādes
sistēma nav kārtībā, tikmēr apkures padeve vispār nav iespējama, un cieš visi mājas ie-
dzīvotāji. 

Tajās mājās, kur šovasar kādā no dzīvokļiem remonta laikā ir bijuši atvienoti radiatori,
pirms apkures pieslēgšanas Siltumapgādes daļas speciālistiem jāveic sistēmas uzpildīšana
un pārbaude. Tādēļ dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums par to informēt SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS», pretējā gadījumā pašrocīga iejaukšanās mājas siltumapgādes sistēmā
rada nepatīkamus brīžus pašiem un kaimiņiem.

Rēķinu apmaksai jābūt laicīgai
Iedzīvotāju parāds SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» par patērēto siltumenerģiju šā gada

1. septembrī ir mazāks nekā pagājušā gada 1. septembrī un tas sastāda 112 281,25 EUR
(bez PVN). Darbs ar rēķinu nemaksātājiem un parādu piedziņu noris visu laiku. 

Iedzīvotāji, kam ir sakrājies parāds, aicināti vērsties SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos) pie juristēm un
noslēgt vienošanos par parāda un līgumsoda atmaksas grafiku. Ja vienošanās nosacījumi
tiks pildīti, SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» neaprēķinās līgumsodu.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS», izprotot iedzīvotāju materiālās iespējas, pateicas
visiem klientiem, kuri rūpīgi plāno savu budžetu un cenšas laikus norēķināties par ko-
munālajiem pakalpojumiem! Iedzīvotāji, kuri nevar nomaksāt rēķinus, vienmēr saņem
pretimnākšanu un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, tiek meklēti risinājumi katrai
situācijai. Taču šajā procesā ir jāiesaistās abām pusēm. Tikai galējos gadījumos pret ne-
maksātāju tiek celta prasība tiesā. Tādēļ visus, kuriem iekavējušies maksājumi, aicinām
griezties Komunālo maksājumu norēķinu daļā, lai situācijai rastu risinājumu, taču nekādā
gadījumā parādu nevajadzētu atstāt bez ievērības.

SIA «PREIļu SAIMNIEkS» Siltuma un ūdens apgādes
nodaļa gatava apkures sezonai

kā samazināt apkures rēķinu

Aprēķini liecina, ka iedzīvotāji paši var «regulēt» siltuma rēķinus. Iedzīvotāju
rēķinus par siltumu ietekmē katras mājas norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie
rādītāji – pārsegumu, ārsienu, jumta, bēniņu, pagrabtelpu siltinājums, logu un durvju
stāvoklis, siltummezglā ieregulētais režīms. Kopējo siltumenerģijas zudumu aptuvens
sadalījums mājai ir šāds: bēniņu pārsegums – 8-14 %, ārsienas – 35-50 %, logi un
durvis – 20-30 %, pagraba pārsegums – 8-12 %, ventilācija – 20-25 %. 

Lai saglabātu mājoklī siltumu, daudziem pasākumiem tikpat kā nav nepie-
ciešami naudas ieguldījumi, piemēram:

3 pārliecinieties, ka pagraba logi ir iestikloti;
3 noblīvējiet bēniņu lūkas, iestiklojiet un noslēdziet logus;
3 nodrošiniet kāpņu telpu ar dubultām durvīm, kas mehāniski aizveras;
3 nomainiet bojātus un vecus logus pret jauniem; ja logus nomainīt nav iespējams,

tad noblīvējiet balkonu un logu spraugas, kur vajadzīgs, ievietojiet siltinošu 
blīvējumu;

3 atbrīvojiet radiatorus no aizkariem, mēbelēm vai kā cita, kas traucē to siltumatdevi;
3 novietojiet aiz radiatoriem siltumu atstarojošu materiālu;
3 ja radiatoriem uzstādīti termoregulatori un nepieciešama ilgstoša telpas vēdinā-

šana, ieteicams ieregulēt zemāku telpas temperatūru;
3 ziemā uz naktī aizveriet žalūzijas (dubulti stiklots logs ar aizvērtām žalūzijām 

ir līdzvērtīgs trīskārtīgi stiklotam logam);
3 virtuvē, vannas istabā un tualetē ierīkojiet regulējamas ventilācijas lūciņas un 

regulējiet tās pēc nepieciešamības;
3 nevēdiniet telpas ilgstoši, bet gan īsu brīdi un intensīvi (apkures sezonā noteikti 

nepieciešams vēdināt telpas, lai ielaistu svaigu gaisu un lai izvairītos no kon-
densāta veidošanās).

Nav jāsalst, lai ekonomētu! Siltumenerģijas ekonomija rodas
nevis atsakoties no komforta, bet gan netērējot nevajadzīgi daudz,
proti, optimizējot savu siltumenerģijas patēriņu. Siltumenerģijas
tarifs ir tikai viens no diviem komponentiem, kas veido ikmēneša
maksu par apkuri. Ļoti svarīgs nosacījums ir siltumenerģijas pa-
tēriņš katrā mājā. Iepriekšējās apkures sezonas ir pierādījušas, ka
to Preiļu māju iedzīvotāji, kuri ir sakārtojuši savu namu, veicot
renovāciju, par apkuri maksā pat uz pusi mazāk, nekā to māju ie-
dzīvotāji, kas savai mājai nekādus uzlabojumus nav veikuši.

Tuvojas rudens drēgnums un, gluži tāpat,
kā ikdienā meklējam siltākas drēbes, ir jāsāk do-
māt par apkures sezonas uzsākšanu, lai savās mā-
jās justos mājīgi un komfortabli. Pēdējo gadu laikā
apkures sezona Preiļos iesākās oktobra sākumā,
tāpēc SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma un
ūdens apgādes nodaļa jau ir gatava apkures pie-
slēgšanai un iesaka iedzīvotājiem lemt par to laikus,
lai dzīvokļos nebūtu jāizmanto elektrosildītāji.

Siltumenerģijas tarifs Preiļos ir nemainīgs – 
54,23 EUR/MWh (bez PVN).
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Šī gada 18. septembrī SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» iesaistījās kustības «Lielā
talka» organizētajā akcijā «World Cleanup Day» (WCD) jeb Pasaules talka, kas
Latvijā tika rīkota jau trešo reizi, tradicionāli aktualizējot koku sēšanas un stādīšanas
akciju «Laimes koki». Šīs akcijas mērķi, pirmkārt, ir veidot cilvēkos atbildības
sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņe-
moties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu. Otrkārt, stiprināt Latvijas kā
zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu. Treškārt, veicināt
aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Darbus koordinēja SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Komunālās nodaļas vadītāja Zenta
Igolniece un dārzniece Zinaīda Adamoviča. Viņu vadībā SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
talcinieki iestādīja deviņus LAIMES KOKUS – vienu Hartviga robīniju un astoņas da-
žādas hortenzijas, kas nākotnē krāšņi ziedēs un priecēs gan vietējos iedzīvotājus, gan
Preiļu pilsētas ciemiņus!

Kā teica Lielās talkas vadītāja un organizatore Vita Jaunzeme, «ja vēlamies dzīvot
tīrā vidē, mums uz šo mērķi jāiet jau šodien, tajā pašā laikā nebaidoties iniciēt un īstenot
idejas, kas palīdzēs mums sasniegt mērķi arī ilgtermiņā».

SIA «PREIļu SAIMNIEkS» iestādīja savus LAIMES kokuS

Hortenziju stādīšanas procesā Hartviga robīnija – nākotnē priecēs ar purpursārtiem ziediem

Sadarbība ar iepriekšējiem
nosacījumiem

Šī gada 3. jūlijā ārkārtas domes sēdē tika noslēgta vienoša-
nās par Siltumenerģijas pirkuma līguma pagarinājumu, proti,
domes deputāti pieņēma lēmumu slēgt vienošanos par grozī-
jumu veikšanu 2012. gada 2. aprīļa Siltumenerģijas pirkuma
līgumā starp SIA «PREIĻU SAIMNIEKS», SIA «PREIĻU
ENERĢĒTIKA» un Preiļu novada pašvaldību.

Kā norāda SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» valdes priekšsēdētājs
Jānis Mūrnieks, «visām līgumslēdzējpusēm bija svarīga šāda vie-
nošanās, jo līgumsaistības septiņos stacijas darbības gados netika
izpildītas, un, lai izslēgtu jebkādus konfliktus šajā jautājumā, līgums
tika pagarināts uz trīs gadiem. 

Sēdes laikā deputātiem tika izklāstīta pagarinājuma būtība, lī-
guma neizpildes iespējamās sekas, kā arī šī brīža nepieciešamība
un izdevīgums iepirkt siltumenerģiju par cenu, kura tika paredzēta
vēl 2012. gadā. Tā kā cenu izmaiņas šajā vienošanās pagarinājumā
netika veiktas, Preiļu pilsētas iedzīvotājiem un iestādēm nekādi
zaudējumi netiek paredzēti. Vēl jo vairāk – turpmākos trīs gadus
cena netiks grozīta, tādējādi iedzīvotāji būs tikai ieguvēji, jo ener-
goresursi nepaliek lētāki un saražot siltumu ar dabas gāzi jau šobrīd
ir dārgāk nekā ar šķeldu.

Līgumā noteiktais siltumenerģijas piegādātājs visam piekrita,
jo saprata neizpildītos iemeslus – šo gadu laikā tika renovētas dau-
dzas daudzdzīvokļu mājas un pašvaldības iestādes, kuras kopumā
krietni samazināja siltumenerģijas patēriņu, kā arī pēdējo, vismaz
piecu, gadu siltie laika apstākļi objektīvi nelika iepirkt paredzēto
siltuma daudzumu un izpildīt saistības pilnībā. Šo situāciju visas
līgumslēdzējpuses izprata, tāpēc pagarinājums bija kā loģisks,
visām pusēm pieņemams lēmums».

Augusta vidū sociālajā tīklā facebook.com
izskanēja Preiļu pilsētas iedzīvotāju jautājumi
par kanalizācijas stāvvadu un arī ūdensvadu
stāvokli SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» apsaim-
niekotajās mājās.

Situāciju komentē SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» Siltuma un ūdens apgādes nodaļas va-
dītājs Vladimirs Haritonovs:

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas tika uz-
celtas laika posmā no 1950. gada līdz 1990. ga-
dam, iekšējā aukstā un karstā ūdensapgādes sis-
tēma, kā arī kanalizācijas sistēma atrodas ļoti
sliktā stāvoklī. To pašu var teikt arī par iekšējo
apkures sistēmu. Īpaši sliktā stāvoklī ir māju iek-
šējā kanalizācijas sistēma, jo gan drēbju mazgā-
šanai, gan tualetes podu tīrīšanai un dažādu aiz-
sprostojumu tīrīšanai iedzīvotāji izvēlas lietot
daudz ķīmisku līdzekļu, kuri negatīvi ietekmē ču-
guna caurules.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienests
nodarbojas ar avārijas situāciju novēršanu, pre-
cīzāk – bojātām aukstā vai karstā ūdensvada cau-
rulēm uzstāda bandāžas, citos gadījumos aizstāj
(nomaina) kādu caurules posmu, uz kura nav ie-
spējams uzlikt bandāžu. Ja problēma saistīta ar
kanalizāciju – tad parasti šie izsaukumi ir saistīti
ar aizdambējumu likvidēšanu. Taču tas viss ir tikai
īslaicīgs problēmas risinājums!

Globālākam problēmas risinājumam – iekšējo
(aukstā un karstā ūdens, kanalizācijas, apkures)
sistēmu nomaiņai – ir nepieciešams pieaicināt
specializētas firmas, kuras sastādīs tāmes, taču
vispirms daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvo-
tājiem ir jāpieņem šāds lēmums, apzinoties, ka šie
izdevumi tiks segti no dzīvojamās mājas apsaim-
niekošanas uzkrājuma.

Arī slikta ūdens kvalitāte var būt saistīta ar
iekšējiem ūdensvada tīkliem. Kā norāda SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» valdes priekšsēdētājs
Jānis Mūrnieks, «problēmas rada arī vecie iek-
šējie ūdensvada tīkli. Ja ūdensvada vecums jau ir
krietni virs 50 gadiem, tad rūsas daudzums tur ir
tāds, ka skalošana vai daļēju posmu maiņa prob-
lēmu neatrisinās. Tāpēc dzīvokļu īpašniekiem ir
jāsarosās un jālemj par iekšējo komunikāciju
maiņu, citu variantu vienkārši nav. Jo, lai cik labs
ūdens tiktu padots uz daudzdzīvokļu mājām (kāds
tas šobrīd arī ir), kamēr tas nonāk līdz patērētāja
krānam, tam var būt pavisam cita kvalitāte».

Stāvvadi ir mājas kopīpašuma daļa

Foto: Vija Šmeikste

SIA «PREIļu SAIMNIEkS»
avārijas dienests

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» avārijas dienests darbdienās
un brīvdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00 apkalpo SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» apsaimniekošanā esošo Preiļu pilsētas, Aizkal-
nes un Līču ciemu daudzdzīvokļu māju un citu apsaimnieko-
jamo objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kanalizā-
cijas sistēmas. 

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

!
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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. 

Šī gada septembrī SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļa otr-
reizējai pārstrādei nodevusi lielu daudzumu
Preiļu novada iedzīvotāju sašķiroto atkritumu: 

▪ 4,04 t – sadzīves tehnika;
▪ 15,21 t – kartons, makulatūra;
▪ 10,00 t – agroplēve.

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). 

Tiek uzskatīts, ka apmēram 20-30 % no sadzīves
atkritumu svara veido iepakojums. Iepakojuma ma-
teriālu sastāvs ir ļoti atšķirīgs, un ne visi iepakojuma
veidi ir derīgi otrreizējai pārstrādei.

Iedzīvotāju sašķirotie atkritumi SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» Atkritumu šķirošanas laukumā tiek
vēlreiz pāršķiroti – tiek atlasīti nederīgie piemaisī-
jumi, bet, piemēram, PET pudeles vai plēves pirms
presēšanas tiek sašķirotas pēc krāsām, jo katras krā-
sas iepakojumam ir savādāks sastāvs un tādēļ atšķi-
ras otrreizējās pārstrādes process.

Aicinām Preiļu novada iedzīvotājus izturēties
atbildīgi un ievērot norādes uz šķirošanas konteine-
riem – mest tajos tikai un vienīgi tādus atkritumus,
kam tie paredzēti. Nepareizi sašķiroti atkritumi var
sabojāt pārstrādei derīgos atkritumus, piemēram,
slapja ēdiena atliekas makulatūru padara otrreizējai
pārstrādei praktiski nederīgu, tādēļ tā nonāk nevis
pārstrādes rūpnīcā, bet gan atkritumu poligonā.

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 bun-
džas.

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, po-

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

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

un elektroniskās iekārtas (ledusskapjus, televizorus,
datorus 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
SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekoša-
nas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tālr. nr.
29420721

Septembrī nodoti otrreizējai
pārstrādei derīgie atkritumi 

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

Atkritumi ietekmē
ekosistēmu 

un mūsu veselību
Nepareiza atkritumu apsaimniekošana rada klimata pārmai-

ņas un gaisa piesārņojumu, nelabvēlīgi ietekmē dzīvo dabu un
cilvēku veselību. Kāda nākotne mūs sagaida – atkritumi turpmāk
būs problēma vai resurss? Tas atkarīgs tikai un vienīgi no mums
pašiem, no mūsu izvēles, rīcības un spējas mainīt domāšanu un
ieradumus – tikai tā var panākt, ka atkritumu rodas arvien mazāk,
bet esošie tiek izmantoti kā resurss. 

Atkritumi gan tiešā, gan netiešā veidā ietekmē cilvēku veselību
un dzīves kvalitāti, piesārņojot gaisu un saldūdeni, veicinot klimata
pārmaiņas, piemēram, labība, kas augusi piesārņotā augsnē, zivis, kas
norij toksiskas vielas, nonāk mūsu šķīvjos. Šobrīd lielākā daļa no ze-
meslodes plastmasas atkritumiem nonāk nevis drošos poligonos, bet
gan ūdenstilpēs. Piemēram, Indijā visi atkritumi tiek mesti upju gravās,
bet plūdu laikā tiek aizskaloti jūrā. Tiek lēsts, ka viena kvadrātjūdze
okeāna ūdens satur 46 000 peldošu atkritumu gabalu – okeāns ir pār-
vērties par «plastmasas zupu», kur dažāda blīvuma atkritumi veido
slāni no okeāna virsas līdz dibenam. Jūras dzīvnieki aiziet bojā plast-
masas atkritumos. Plastmasa jūrā bioloģiski nenoārdās, bet sabrūk sī-
kās daļiņās, novērots, ka 5 % no zilā vaļa svara sastāda plastmasa, ko
tas apēdis kā planktonu. 

Latvijā cilvēks gadā vidēji rada 333 kilogramus atkritumu, bet
Eiropas iedzīvotāji – vidēji 481 kg sadzīves atkritumu gadā. Vācijā,
Zviedrijā, Šveicē poligonos nonāk mazāk par 2 % sadzīves atkritumu,
bet Latvijā, Horvātijā un Maltā — vairāk par 90 %. Atkritumu apjoms
saistīts ar patēriņa un ražošanas paradumiem, bet otrreizēja atkritumu
pārstrāde var samazināt kaitīgo gāzu emisijas, un, izmantojot pārstrādātus
materiālus, mazāk jātērē dabas resursi, lai ražotu jaunus materiālus.

Eiropas Savienības Atkritumu pamatdirektīvā ir noteikti pieci at-
kritumu apsaimniekošanas hierarhijas soļi: atkritumu rašanās novēr-
šana, atkārtota atkritumu izmantošana, otrreizēja pārstrāde, reģenerā-
cija un noglabāšana poligonā. Pamatdirektīvas mērķis ir samazināt
atkritumu veidošanos, izmantot tos kā resursu un lai pēc iespējas ma-
zāk atkritumu nonāktu poligonos, jo atkritumu poligonos veidojas
metāns – gāze, kas rada siltumnīcas efektu un negatīvi ietekmē klimata
pārmaiņas. Atkarībā no tā, kā poligons izbūvēts, var tikt piesārņota
augsne un ūdens. 

Īstenojot atkritumu apsaimniekošanas hierarhijā uzskaitītos pasā-
kumus, ir jāpiedalās visiem iesaistītajiem dalībniekiem. Patērētāji,
kuri vēlas sadzīves atkritumus šķirot, to var tikai, tad, ja pieejama at-
tiecīga infrastruktūra, bet pašvaldības efektīvi var pārstrādāt atkritumus
tikai tad, ja mājsaimniecības šķiro. Tāpēc pret vidi vajadzētu izturēties,
cik vien atbildīgi iespējams, saudzējot to no piesārņojuma, un to var
panākt:

3 samazinot atkritumu daudzumu, novēršot to rašanos:

Atkritumu apjoms saistīts ar patēriņa un ražošanas paradumiem –
dažkārt cilvēki iegādājas preces, kas nemaz nav vajadzīgas. Kopējo
atkritumu daudzumu ietekmē arī demogrāfiskās izmaiņas, piemēram,
ja ģimenē ir mazāk cilvēku, tad atkritumos nonāk vairāk iepakojuma,
jo preces tiek pirktas mazākos iepakojumos. Iepērkoties var domāt
par iespējamo pirkumu kā par atkritumiem (cik ilgi prece kalpos un
vai to varēs pārstrādāt) un, piemēram, nelietot vienreizējos plastmasas
traukus, veikalā izmantot auduma maisiņus nevis katrreiz iegādāties
jaunu plastmasas maisiņu, izvēlēties uzlādējamās baterijas vienreiz-
lietojamo vietā utt.

3 izmantojot lietas atkārtoti:

Uzmanīgi palūkojoties uz lietām sev apkārt, cik daudz no tām var
izmantot citādi? Piemēram, apģērbu un derīgu sadzīves tehniku var
nodot labdarībai – kas vienam atkritumi, citam ļoti noderīgas mantas.
Savukārt ņemot palīgā nedaudz izdomas gandrīz ikvienai lietai var
atrast citu pielietojumu.

3 pārstrādājot atkritumus:

Protams, nav iespējams no visām lietām atteikties un tāpat arī nav
iespējams visiem atkritumiem atrast citu pielietojumu, bet lielāko
daļu atkritumu var otrreiz pārstrādāt.


