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2015. GADA jŪnIjS
ŠAjĀ numurĀ LASIET:

‚ kanalizācijas tīklu skalošana iekškvartālos;
‚ vasaras labiekārtošanas darbi pilsētā;
‚remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
‚ biežāk uzdotie jautājumi;
‚ noslēdzas lauksaimniecības plēvju izvešanas akcija.

SIA «Preiļu saimnieks» 22. jūnija darba diena
pārcelta uz sestdienu

Pavasari ievas zieda
Pa visiem krūmiņiem;
Jāņu nakti gunis dega
Pa visām sētiņām.

(Latviešu tautasdziesma.)

Jaukus vasaras saulgriežus,
gaišas domas
un lustīgu līgošanu vēlot,

SIA «Preiļu saimnieks» informē, darba diena no pirmdienas,
2015. gada 22. jūnija, pārcelta uz sestdienu, 2015. gada 27. jūniju.
Iepriekšminēto paredz 2014. gada 26. maijā valdībā apstiprinātais
Ministru kabineta rīkojums Nr. 245 Par darba dienu pārcelšanu
2015. gadā.

Jūsu SIA «Preiļu saimnieks»

SIA «Preiļu saimnieks»
nodarbina skolēnus vasaras brīvlaikā
Igolniece. Jaunieši veic dažādus labiekārtošanas darbus pilsētā – grābj sabiedriskajās
teritorijās un pilsētas parkā nopļauto zāli,
ravē publiskos apstādījumus un veic citus
savam vecumam piemērotus darbus.
Jaunieši strādā darba vadītāju uzraudzībā
un tiek nodrošināti ar darbam nepieciešamo
inventāru.
Vairāki no jūnija grupas jauniešiem skolēnu nodarbinātības pasākumā ir iesaistījušies iepriekšējā gadā un strādājuši SIA «Preiļu saimnieks», tādēļ jau ir pazīstami ar darba vadītājiem un darba pienākumi nesagādā
pārsteigumus. Nils, Ervīns un Santa pauž
prieku arī par to, ka viņu darba mēnesis ir
jūnijs kā tiešs turpinājums skolas gaitām,
bet atlikušie divi mēneši būs īstas, garas
vasaras brīvdienas. Nopelnītā nauda dos

Jūnijā SIA «Preiļu saimnieks» strādā pirmie septiņi jaunieši, kuri iesaistījušies
Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) organizētajā pasākumā par skolēnu nodarbinātību vasaras periodā.

SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks vērtē, ka ar jauniešiem veidojas abpusēji veiksmīga sadarbība: «Mēs esam priecīgi un gandarīti,
ka šādā veidā varam palīdzēt novadam.
Dodot darbu jauniešiem, iespēju robežās
varam nodot viņiem savas reālā darba iemaņas, pieredzi un prasmes, kas kopumā
jauniešiem ļaus iepazīt darba tirgu, saprast,
ko nozīmē pelnīt naudu ar mazkvalificētu
darbu. Tādējādi, ļoti iespējams, ka viņiem
būs stimuls labāk mācīties, apgūt arodu,
lai kļūtu par labu konkrēta aroda meistaru
vai varbūt arī par darba devēju nākotnē.

Mēs, protams, būsim ļoti priecīgi par
jauniešu paveikto un skaistāku, sakoptāku
pilsētu, bet tas šajā brīdī nav galvenais šīs
valsts akcijas mērķis, jo darba devējs šos
pašus darbus par paša līdzekļiem varētu
paveikt varbūt pat lētāk, bet ne visur mēs
savu ieguldījumu mērām īstermiņa naudā.
Mēs domājam arī ilgtermiņā, spējam būt
skolotāji, darbaudzinātāji un padomdevēji,
un tas mums pašiem palīdz radoši strādāt
un smelt kādu ideju no jaunās paaudzes.»
Jauniešiem tiek piedāvāts darbs atbilstoši
viņu iespējām, norāda SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja Zenta

ietaupījumu vecāku maciņos, noderēs gatavojoties jaunajam mācību gadam, un atpūtai vasaras brīvdienās – kādam ir mērķis
iegādāties biļetes uz Positivus festivālu un
vasaras koncertiem. Darbs vasarā noteikti
būs arī labs papildinājums jauniešu CV
turpmākajās darba gaitās.
Kopumā SIA «Preiļu saimnieks» vasaras
mēnešos nodarbinās divdesmit jauniešus.
NVA skolēnu nodarbinātības pasākumos
pirmo darba pieredzi var gūt jaunieši
vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās
vispārizglītojošā, speciālā vai profesionālajā
izglītības iestādē. Viena skolēna nodarbinātības ilgums ir viens mēnesis, bet darba
alga ir valstī noteiktās minimālās darba
samaksas apmērā, ja skolēns strādā pilnu
darba laiku.

Darbs vasarā jauniešiem ļauj nopelnīt naudu skolai un izklaidēm, kā arī satikt jaunus draugus.
Attēlā no kreisās – Zanda, Marina un Agneta.

Nils (no kreisās), Ervīns un Santa SIA «Preiļu saimnieks» strādā jau otro vasaru, un tāpēc
darba pienākumi pārsteigumus viņiem nesagādā. Attēlā – jaunieši grābj parkā nopļauto zāli.
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Lai cilvēki pilsētā justos labi

Preiļu pilsētas vecajos kapos izzāģēti vecie, bojātie un bīstamie koki.

Attēlā – puķu grozos Brīvības ielā zied košas petūnijas.

Dzīvžogu apgriešanu dzīvojamo māju mikrorajonos veic SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki
Valērijs Petrovs (attēlā no kreisās) un Jānis Borbalis.

Ziedu piramīdu transportēšana un uzstādīšana SIA «Preiļu saimnieks» darbiniekiem allaž ir
ļoti atbildīgs darbs. Šovasar četras ziedu piramīdas priecē pie Preiļu novada domes un divas
pie Preiļu Galvenās bibliotēkas.

SIA «Preiļu saimnieks» Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas viens no
galvenajiem pienākumiem ir rūpēties
par pilsētas laukumu, iekškvartālu un
ielu apstādījumiem.
Jau no aprīļa sākuma Preiļu centra puķudobēs priecē koši dzeltenu lielziedu atraitnīšu dekoratīvie apstādījumi. Tās ir vienas no populārākajām pavasara puķēm,
kas pārcieš pat nelielas salnas. Laikam
kļūstot siltākam, atraitnītes tiks aizstātas
ar vasaras ziedaugiem, informē SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja
Zenta Igolniece.
Pilsētas centra puķudobēs šovasar priecēs īrisenes, samtenes, ledenes, krustaines,

laimiņi, puķu grozos Brīvības ielā un Raiņa bulvārī – petūnijas, nokarenās begonijas
un nokarenās pelargonijas, ziedu piramīdās
pie bibliotēkas zied dažādu krāsu košas
petūnijas, bet ziedu piramīdās pie Preiļu
novada domes petūnijām un nokarenajām
begonijām akcentu palīdz radīt ipomejas.
Puķu kompozīcijas veido dzeltenie, tumši
sarkanie un violetie toņi, un tās izkārtotas
tā, lai krāsas cita citai blakus būtu savstarpēji saskaņotas, tajā pašā laikā arī izceltos
un papildinātu viena otru.
Puķu dobes un apstādījumi, ziedu grozi un ziedu piramīdas prasa pārdomātu un
pareizu kopšanu. SIA «Preiļu saimnieks»
rūpējas par stādījumu mēslošanu un laistī-

šanu, kas vasarā jāveic regulāri. Apstādījumi
ir spilgts un krāsains fons priecīgām vasaras fotogrāfijām, taču to veidošanā ieguldīts
daudz darba, tādēļ apmeklētāji tiek aicināti
izturēties saudzīgi.
Pilsētas sabiedrisko un daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju mikrorajonu teritorijās
SIA «Preiļu saimnieks» appļauj zāli, kopj
mauriņus, veido dzīvžogus. Teritoriju appļaušanā iesaistītas vairākas tehnikas vienības, nopļautā zāle tiek savākta un izvesta.
Jūnijs Preiļos ir pasākumiem piepildīts
mēnesis – aizvadītas spēkavīru sacensības,
katoļu draudzes procesija pa pilsētas ielām,
absolventu salidojums, skolēnu izlaidumi
un vairāki citi pasākumi. Mūsu pilsēta arī

ikdienā ir sakopta, tīra un skaista, taču gatavošanās atpūtas un izklaides pasākumiem
prasa papildu rūpes un darbu. Lai ne tikai
sagatavotos, bet arī sekotu pasākumu norisei, SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās
nodaļas darbinieki strādā agrās rīta un
vēlās vakara stundās un brīvdienās. Pirms
pasākumiem jāuzkopj to norises vietas, ja
nepieciešams, tad jāizvieto satiksmi organizējošas ceļa zīmes, arī pasākumu laikā
jāseko līdzi to norisei.
Preiļi asociējas kā zaļa, ziedoša un
mājīga pilsēta. Paldies visiem mūsu darbiniekiem, kuri pilsētu uzkopj un labiekārto gan ikdienā, gan pirms svētku pasākumiem!

novecojušie kanalizācijas tīkli
regulāri jāskalo

Kā norāda SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs
Lapuha, Preiļu pilsētā pēdējos gados ir izdevies rekonstruēt maģistrālos un privātā sektora
komunikāciju tīklus, taču daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālos tīkli ir stipri novecojuši,
un dažos posmos kalpo pat vairāk par 50 gadiem. Pilsētā šobrīd ir 12 tādi kanalizācijas tīklu
posmi, kuri jāskalo pat divas reizes nedēļā, lai nodrošinātu to darbību.

Attēlā – kanalizācijas tīklu skalošanu N.Rancāna ielas mikrorajonā veic
SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes daļas darbinieki Vasilijs Jevsejevs
(no kreisās) un Sergejs Šahurskis.

Atsevišķu kanalizācijas tīklu
posmu skalošana aizņem no pārdesmit minūtēm līdz vairākām
stundām, un, ja situācija veidojas
kritiska, tad Ūdensapgādes un
kanalizācijas daļas speciālisti skalošanu veic arī ārpus darba laika
un brīvdienās.
Veco komunikāciju tīklu stāvoklis turpina pasliktināties, un
to uzturēšana prasa arvien vairāk
līdzekļu: «Protams, pilnīgai iekš-
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kvartālu tīklu renovācijai nepieciešami ļoti lieli līdzekļi, taču jāņem vērā, ka šādu avārijas situāciju
novēršana arī ir dārga, un cauruļu
skalošana jāveic arvien biežāk,»
akcentē Aleksandrs Lapuha.
Ar speciālu kanalizācijas tīklu
tīrīšanas mehānisko iekārtu caurules tiek atbrīvotas no lielākiem
aizsērējumiem, ja tajās, jādomā,
nejauši, nonākuši, piemēram, higiēnas piederumi vai burku vāki.

Savukārt ar skalošanas metodi
kanalizācijas tīkli tiek attīrīti no
taukiem. Te sava nozīme arī tam,
kādus produktus cilvēki visbiežāk
iekļauj savā ēdienkartē, un patlaban
tur diezgan lielu vietu ieņem cepameļļa. Pieejamie trauku mazgāšanas līdzekļi ir tiešām efektīvi,
bet to iedarbība izpaužas tikai
virtuves virsmu tīrīšanā, taču tālāk vecajās notekūdeņu caurulēs
tauki sablīvējas atkal no jauna.
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Galdnieku darbnīcā tiek darināts jāņu noformējums

SIA «Preiļu saimnieks» galdnieku darbnīcā tiek darināts pilsētas noformējums vasaras saulgriežiem. Noformējuma tēma šoreiz ir latviskās saules zīmes un
senlatviešu raksti. Tas radīts ar
domu saglabāt latviskās tradīcijas
un smelties spēku un enerģiju
senlatviešu kultūras mantojumā.
Noformējums Jāņu mistēriju sajūtu radīs pilsētas centrā, kā arī
Rīgas ielā un Aglonas ielas galā.

maksa par cirkulāciju Preiļu daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās vasaras periodā

Preiļu iedzīvotājiem dzīvokļos
vasaras periodā ir pieejams karstā
ūdens pakalpojums. Lai karstais
ūdens būtu nepārtraukti pieejams,
tam visu laiku ir jācirkulē mājas
iekšējā sistēmā. Cirkulējot pa sistēmu, ūdens nepārtraukti ir jāuzsilda, un tam tiek patērēta siltumenerģija.
Dzīvokļu īpašnieki norēķinās
par visu piegādāto siltumenerģiju
apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un karstā ūdens cirkulācijai
pēc siltumskaitītāju rādījumiem.
Aizvadītajā apkures sezonā maksa par cirkulāciju katrā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā tika aprēķināta, ņemot vērā vidējo maksu
par cirkulāciju 2014. gada vasaras
mēnešos (jūnijā, jūlijā, augustā un
septembrī). Savukārt maksa par
cirkulāciju šāgada maijā tiek ap-

rēķināta saskaņā ar siltumskaitītāju rādījumiem. SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļā skaidro, ka šāgada maijs bija neierasti
vēss, tādēļ, lai uzsildītu ūdeni iekšējos māju tīklos, bija jāpatērē vairāk siltumenerģijas. Tas ir viens
no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ maijā maksa par cirkulāciju
ir palielinājusies.
Cirkulācijas izmaksas dažādās ēkās atšķiras, un tās nevar savstarpēji salīdzināt, jo siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens cirkulācijai ir saistīts ar katras ēkas
iekšējās sistēmas uzbūves īpatnībām, tehnisko stāvokli un siltumenerģijas zudumu.
Dvieļu žāvētājs ir nepieciešams, lai vannas istabā uzturētu
optimālu temperatūru, kas sevišķi
svarīgi, ja dzīvoklī ir mazi bērni

vai vecāki cilvēki. Dažkārt nākas
sastapties ar aplamu uzskatu, ka
par cirkulāciju nav jāmaksā, ja dzīvoklī ir atslēgts dvieļu žāvētājs.
Pat ja dzīvoklī dvieļu žāvētāja nav
vispār, tad par cirkulāciju tik un
tā ir jāmaksā, jo karstais ūdens cirkulē mājas iekšējos tīklos un caur
caurulēm atdod siltumenerģiju,
kas paaugstina temperatūru mājā.
Normatīvajos aktos noteikts,
ka cirkulācijas sistēma ir ēkas kopīpašums, un maksa par karstā
ūdens cirkulāciju tiek aprēķināta
atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam. Līdz ar to maksājums par cirkulāciju ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam. Tajā pašā laikā
mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai
ar balsu vairākumu ir tiesības atteikties no karstā ūdens pakalpojuma vasaras periodā.

SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotajās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās notiek vasaras remontdarbi

Attēlā – tiek veikts balkonu remonts daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavpils ielā 74.

SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļas
speciālisti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku vairākuma vai
māju vecāko ierosinājumiem
veic dažādus remontdarbus uzkrāto apsaimniekošanas līdzekļu
apjomā.

Daugavpils ielas 74. māja ir
viena no tām, kurā visās kāpņu
telpās veikts kosmētiskais remonts.
Lūgti izteikt viedokli, kādā krāsā
būs kāpņu telpas, pirmās un ceturtās kāpņu telpas iedzīvotāji izvēlējušies oranžo toni, bet otrās
un trešās kāpņu telpas sienas ir
gaiši zaļas. Visbiežāk kāpņu tel-

N. Rancāna ielas mikrorajonā uzstādīti jauni soliņi

pās tiek izmantots dekoratīvais apmetums ar struktūru «biezpiens»
(kā to nodēvējuši ražotāji), bet
šajā mājā kādā no kāpņu telpām
izvēlēts arī dekoratīvais apmetums
«lietutiņš». Iedzīvotāji vēlējušies
pievērst uzmanību niansēm. Visās
kāpņu telpās būs jaunas otrās ieejas durvis, vecās margu gumijas
aizstātas ar koka lenteri, uzstādītas
jaunas pastkastītes un radiatori,
atjaunota elektroinstalācija, bet
PVC logi kāpņu telpās uzstādīti
jau iepriekš. Šai mājai notiek arī
balkonu apdrupušo un ieplaisājušo pamatņu remonts.
Apsaimniekotājs SIA «Preiļu
saimnieks» ikvienu aicina izturēties
saudzīgi pret kopīpašumu daudzdzīvokļu mājās, nedauzīt durvis,
nebojāt apgaismojuma slēdžus,
rūpēties par tīrību kāpņu telpās!
Tikai darbojoties savstarpējā cieņā un sapratnē iespējama veiksmīga daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana.
Tuvākajā laikā plānotie remontdarbi:

4 Daugavpils ielas 74. mājā –
IV sekcijas kāpņu telpas kosmētiskais remonts un balkonu remonts;
4 Liepu ielas 1. mājā – kāpņu
telpas kosmētiskais remonts II sekcijā;
4 Celtnieku ielas 8. mājā –
PVC logu uzstādīšana kāpņu telpās;
4 Aglonas ielas 18. mājā –
mājas pamatu remonts;
4 Jelgavas ielas 2. mājā –
daļējs jumta remonts;
4 Rēzeknes ielas 30. mājā –
daļējs jumta remonts;
4 Rēzeknes ielas 24. mājā –
daļējs jumta remonts.
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Biežāk uzdotie jautājumi

Kur var saņemt izziņu par īres vai apsaimniekošanas maksājumiem un izziņu par deklarēto dzīvesvietu?
Izziņu par īres vai apsaimniekošanas maksājumiem izsniedz SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu daļa.
Izziņu par deklarēto dzīvesvietu var saņemt Preiļu novada domē
vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Kā rīkoties dzīvokļa īpašnieka maiņas gadījumā?
Jānoslēdz jauns dzīvokļa apsaimniekošanas līgums, uzreiz pēc
īpašumtiesību reģistrēšanas Zemesgrāmatā ierodoties SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu daļā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un Zemesgrāmatas aktu.
Kā rīkoties, ja izveidojies dzīvokļa īres maksas vai apsaimniekošanas maksas parāds?
Jo ilgāk parāds krājas, jo grūtāk to atmaksāt, tādēļ risinājumi jāmeklē bez vilcināšanās. Pašvaldības uzņēmuma SIA «Preiļu saimnieks»
prioritāte ir mūsu klienti, tādēļ gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks jau ir
saņēmis paziņojumu par uzkrājušos parādu, nekavējoties jāgriežas
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu daļā, kur
Jūs uzklausīs un konsultēs speciālisti, katram individuālam gadījumam
palīdzot rast labāko risinājumu par parādu atmaksu.
Cik liela ir apsaimniekošanas maksa?
SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās
apsaimniekošanas maksa ir 38,4 eirocenti par kvadrātmetru, bet šī maksa
var mainīties atkarībā no tā, vai mājā ir veikti kādi uzlabojumi. Vadoties pēc dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma lēmuma, par uzkrātajiem līdzekļiem SIA «Preiļu saimnieks» veic kapitālremontu, ja uzkrājums ir pietiekošs, vai arī dzīvokļu īpašnieku kopība nolemj paaugstināt apsaimniekošanas maksu, ja sākotnēji uzkrāto līdzekļu nepietiek.
Kā rīkoties, ja ir nepieciešams kāpņu telpas kosmētiskais remonts, jumta seguma, apgaismojuma remonts?
Par nepieciešamajiem remontdarbiem izlemj dzīvokļu īpašnieku
kopība ar balsu vairākumu, un mājas vecākais par to informē apsaimniekotāju SIA «Preiļu saimnieks».
Kā rīkoties dzīvokļa applūdināšanas gadījumā un kā novērtēt
radīto materiālo zaudējumu?
Par notikušo jāziņo uzņēmumam SIA «Preiļu saimnieks», lai
dzīvokļu apsekošanas komisija varētu veikt pārbaudi un sastādīt aktu
par nodarītajiem bojājumiem. Ja dzīvoklis ir apdrošināts, šis akts ir
jāiesniedz savai apdrošināšanas firmai.
Vai ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšana ir maksas pakalpojums?
Ūdens patēriņa skaitītājs ir abonenta īpašums, tādēļ abonentam ir
pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar tā uzstādīšanu un plombēšanu, un ievērot ūdens patēriņa skaitītāju ekspluatācijas noteikumus.
Kas ir tiesīgs veikt ūdens patēriņa skaitītāju montāžu?
Ūdens patēriņa skaitītāju montāžu veic SIA «Preiļu saimnieks»
avārijas dienests vai jebkura sertificēta firma, taču to pieņemšanu
ekspluatācijā un plombēšanu drīkst veikt tikai un vienīgi sertificēts
SIA «Preiļu saimnieks» avārijas dienesta ūdens uzskaites rādījumu
kontrolieris.
Kāds ir ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes periodiskums?
Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija tiek veikta reizi četros gados.
Kad ieslēdz un atslēdz apkures sistēmu un kurš par to pieņem
lēmumu?
Par apkures uzsākšanu vai izbeigšanu kopsapulcē ir tiesīgs izlemt
mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums. Par pieņemto lēmumu pieslēgt
vai atslēgt apkuri, iesniedzot iesniegumu un kopsapulces protokola
izrakstu, savlaicīgi jāinformē siltumenerģijas piegādātājs – pašvaldības uzņēmums SIA «Preiļu saimnieks».
Kā samazināt maksu par siltumenerģiju?
Izmaksas par apkuri var samazināt, ja samazina siltumenerģijas
patēriņu, tāpēc svarīgi ir siltumenerģiju izmantot iespējami racionālāk –
bez iemesla neatstāt vaļā koplietošanas telpu logus un durvis, aizlīmēt dzīvokļu logu spraugas utt.
Saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku lēmumu SIA «Preiļu saimnieks»
daudzdzīvokļu ēkās veic remontdarbus, kas kaut nedaudz samazina
siltuma zudumu. Taču visefektīgākais veids, kā samazināt rēķinus
par apkuri, tajā pašā laikā nezaudējot siltuma komfortu dzīvokļos, ir
mājas kompleksā renovācija, ko pašreiz var veikt piesaistot Eiropas
Savienības fondu līdzfinansējumu.
Kā rīkoties, ja vēlas veikt radiatoru nomaiņu?
Radiatoru nomaiņu drīkst veikt, vispirms to rakstiski saskaņojot ar
apsaimniekotāju SIA «Preiļu saimnieks» – bez siltumenerģijas piegādātāja atļaujas nedrīkst patvaļīgi pieslēgt jaunas siltumapgādes sistēmas
vai tās pieslēgt pēc remonta bez hidrauliskās pārbaudes veikšanas.
Kādos gadījumos jāzvana SIA «Preiļu saimnieks» avārijas
dienestam?
Avārijas dienests apkalpo pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu
ēkas un iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA «Preiļu
saimnieks» par to apsaimniekošanu.
Avārijas dienestam nekavējoties 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;
– ir plīsis apkures stāvvads, radiators, vai dvieļu žāvētājs;
– ja ir pazudusi elektrība vai jūtama vadu deguma smaka.
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Saimnieka Vârds
Kamēr Tev dvēsele silta un rokas,
Tikmēr ap Tevi pasaule zied,
Kamēr Tu nezaudē apvāršņu elpu,
Kamēr sirdī cīruļi dzied,
Gluži kā pasakā liktenis dāvās
Iespēju laimes putnu tvert ciet.

Apaļajā jubilejā sveicam

Antoņinu K rasnop jorovu,
Remontu un celtniecības daļas vadītāju,

J ā n i Ve r z i ,

Komunālajā nodaļā!

Sveiciens visiem uzņēmuma darbiniekiem,
kuri dzimuši jūnijā!

SIA «Preiļu saimnieks» kolektīvs
SIA «Preiļu saimnieks»

IZNOMĀ
KOMERCTELPAS
l
l

45 m2 un 73 m2, viesnīcas ēkā 1. stāvā, Talsu ielā 2a, Preiļos
30 m2 2. stāvā, Rīgas ielā 4, Preiļos

Vairāk informācijas,
zvanot Jānim Mūrniekam pa tel. 29420589

videi draudzīga jāņu svinēšana
nav iedomājama bez atkritumu šķirošanas

Svinot vasaras saulgriežus un sagaidot līgotājus, tiek gatavotas bagātīgas svētku maltītes, izdarīti lielāki pārtikas pirkumi un
rezultātā rodas daudz vairāk sadzīves atkritumu nekā parasti. Ka
atkritumu pēc svētkiem ir ievērojami vairāk, pārliecinās SIA
«Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa. Atkritumu
apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece aicina ikvienu
svinēt Jāņus videi draudzīgi un šķirot atkritumus.
Līgotāji tiek aicināti ar cieņu izturēties pret dabu, savākt aiz
sevis visus atkritumus un arī sašķirot. Preiļu pilsētā ir pieejami 22
dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti, tāpat tie ir izveidoti arī
Līčos un Aizkalnē, tādēļ iespēja šķirot ir pieejama ikvienam novada
iedzīvotājam, kas vien to vēlas darīt.
Nekādā gadījumā nav pieļaujama atkritumu dedzināšana svētku
ugunskurā, bet pavisam nelāgas sekas var būt gaļas cepšanai, ja
iepriekš ugunskurā bijuši iemesti atkritumi. Iepērkoties svētku mielastam, iepirkumu grozos nonāk daudz pārtikas produktu, 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 dedzināts,
PVC sadalās nepilnīgi, gaisā izplatās indīgi ķīmiskie savienojumi.
Tā tiek nodarīts pāri videi un piesārņots gaiss, ko paši elpojam.
Turklāt šīs indīgās vielas pieder pie noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, kas uzkrājas un saglabājas vidē un cilvēka organismā
vēl vairākus gadus.
Papīra, kartona, stikla un plastmasas pudeļu iepakojums tiks
pārstrādāts, ja vien to iemetīsiet šķirotajiem sadzīves atkritumiem
paredzētajos konteineros vai atvedīsiet uz Atkritumu šķirošanas
laukumu Preiļos, Rīgas ielā 4.
Divējādi saule tek,
Tek kalnā, tek lejā;
Divējāds mans mūžiņš
Ar to vienu dvēselīti.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjā brīdī esam kopā
ar mūsu kolēģi Sergeju Šahurski, māti mūžībā aizvadot.
SIA «Preiļu saimnieks» kolektīvs

SIA «Preiļu saimnieks»

APBEDīŠAnAS BIrojS
Preiļos, Tal su ie lā 2a
Strā dā jam dar bdie nās
no plkst. 8.00-12.00; 13.00-17.00

__________________________________

Tālr. 65322592 vai 26431724

Saimnieka Vârds
SIA «Preiïu saimnieks» informatîvs izdevums

EP apstiprinātie noteikumi
paredz, ka Eiropas Savienības (ES)
dalībvalstīm būs krasi jāsamazina
visbiežāk izplatīto un piesārņojošāko plastmasas maisiņu patēriņš, jo plastmasas maisiņi rada
neiedomājami lielas vides problēma. Miljardi maisiņu pa taisno
nokļūst vidē, tie kaitē dabai, zivīm, putniem. Jaunie noteikumi,
pēc Komisijas aprēķiniem, ļaus
ietaupīt 740 miljonus eiro gadā.
ES dalībvalstis varēs izvēlēties
vienu no divām iespējām. Pirmā,
nodrošināt, lai gada vidējais «plāno» maisiņu, kas bioloģiski nenoārdās, patēriņš no 2019. gada
nepārsniegtu 90 maisiņus uz iedzīvotāju, un no 2025. gada nepārsniegtu 40 maisiņus uz iedzīvotāju.
Otrā, nodrošināt, ka no 2018. gada
šī veida maisiņus pircējiem vairs
neizsniedz bez maksas.
EP deputāti pieprasa Eiropas
Komisijai (EK) arī izvērtēt tā
sauktās oksonoārdāmās plastmasas maisiņu ietekmi uz vidi (šie
maisiņi nenoārdās pavisam, bet
sadalās nelielos fragmentos), un
ierosināt atbilstošus pasākumus.
Līdz 2017. gadam EK būs jāierosina specifikācijas par bioloģiski noārdāmu un kompostējamu
plastmasas iepirkumu maisiņu
marķēšanu, kas nodrošinātu atzīšanu ES.
Lielākā daļa plastmasas iepirkumu maisiņu ir plānāki par 50
mikroniem. Tos daudz retāk nekā
biezākus maisiņus lieto atkārtoti,
tie straujāk nonāk atkritumos un
biežāk tiek «mēsloti» vidē, piesārņojot ūdenstilpnes un ūdens
ekosistēmas.
Ikviens ES iedzīvotājs 2010.
gadā patērēja 198 plastmasas maisiņus, no kuriem 90% bija «plānie». Plastmasas maisiņu patēriņam ir tendence ievērojami pieaugt. Aprēķināts, ka 2010. gadā atkritumos nonāca vairāk nekā astoņi miljardi plastmasas maisiņu.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas
vadītāja Vineta Igolniece informē,
ka kopumā savākti apmēram 150
kubikmetri lauksaimniecības plēvju, kas ir ievērojami vairāk nekā
pagājušajā pavasarī. Preiļu novadā
plēves tika izvestas no 18 Saunas
pagasta saimniecībām, 3 Pelēču
un 2 Aizkalnes pagasta saimniecībām, bet Vārkavas novadā – no
15 Rožkalnu pagasta, 9 Upmalas
pagasta un 8 Vārkavas pagasta
saimniecībām.
Savāktās plēves Atkritumu
šķirošanas laukumā jau tiek presētas ķīpās, lai nodotu otrreizējai
pārstrādei. Pārstrādei derīgas tikai
tīras plēves bez citiem piemaisījumiem. Ja plēvēm klāt ir šņores
un sieti, tad tās tiek vāktas kā sadzīves atkritumi un par to izvešanu
ir jāmaksā.
Līdz šim zemnieki no ruļļu
plēvēm atbrīvojās, kā nu kurš prata – apraka zemē, centās dedzināt, kaut gan tas ir kaitīgi videi
un cilvēku veselībai. Tagad, kad
SIA «Preiļu saimnieks» plēves
piedāvā savākt un izvest bez maksas, daudzi šo akciju jau gaida,
zvana laikus un pauž vēlmi piedalīties akcijā. Vineta Igolniece
pateicas visiem, kuri atsaucās akcijai: «Liels paldies visiem tiem,

Ierobežo videi kaitīgo
plastmasas maisiņu lietošanu

Šāgada aprīlī Eiropas Parlaments (EP) ir ierobežojis videi
kaitīgo plastmasas maisiņu lietošanu.

Daži fakti par plastmasas maisiņu lietošanu un ietekmi uz
vidi:
q ES iedzīvotāji ik minūti izmanto 200 000 jaunu plastmasas
maisiņu; ik gadu aptuveni 100 miljardus;
q viens ES iedzīvotājs vidēji izmanto 198 plastmasas maisiņus,
89 % no tiem lieto tikai vienu reizi;
q Latvijā viens cilvēks gadā vidēji izlieto 466 vienreizējos maisiņus;
q pasaules okeānos peld desmitiem miljonu tonnu plastmasas
mikrodaļiņu un rada atkritumu masu, ko sauc par «plastmasas
zupu». Ja maisiņi nokļūst jūrā, tos nereti norij jūras dzīvnieki un
putni. Eiropas ziemeļdaļā vairumam putnu vēderā ir plastmasa.

Tāpēc tik ļoti svarīga ir ikviena cilvēka atbildīga attieksme pret
vidi un iesaistīšanās videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā. SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa
aicina mājsaimniecības slēgt līgumus par cieto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu un atgādina, ka plastmasas atkritumu šķirošanai
paredzēti konteineri ar dzelteniem vākiem, bet otrreizējai pārstrādei
derīgie atkritumi bez maksas tiek pieņemti Atkritumu šķirošanas
laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos.
Plašāku informāciju var saņemt, darba laikā zvanot SIA
«Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai
Vinetai Igolniecei pa tālr. 29420721.

Lauksaimniecības plēvju
izvešana rod atsaucību

Noslēgusies SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas rīkotā lauksaimniecības ruļļu plēvju izvešanas
akcija Preiļu un Vārkavas novada zemniekiem.

Attēlā – no zemniekiem savāktās lauksaimniecības ruļļu plēves vispirms tiek nogādātas SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas
laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, kur pēc tam tiek sašķirotas pa krāsām
un sapresētas ķīpās, lai tās nodotu otrreizējai pārstrādei, kur no tām
tiek ražotas granulas un pēc tam – jauni plastmasas izstrādājumi.

kuri plēves sakrāj un paši atved
pie mums uz Atkritumu šķirošanas laukumu Rīgas ielā 4! Paldies
tiem, kuri izturas saprotoši un
pārstrādei nodod tikai tīras plēves bez piemaisījumiem un sie-

Atbildîgâ par izdevumu: Inese Ðòepste,
tel. 26543047, e-pasts: inese.snepste@preili.lv
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tiem, tas ir ļoti svarīgi, lai materiāls būtu derīgs otrreizējai pārstrādei. Un paldies tiem, kuri novērtē mūsu akciju un piedalās tajā katru gadu, atbrīvojoties no plēvēm videi draudzīgā veidā!»

Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

