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SIA «PrEIļu SAIMnIEkS» InforMATīvAIS IzDEvuMS

2015. GADA JŪLIJS
ŠAJĀ nuMurĀ LASIET:

‚ «Dzīvoju jaukā, zaļā pilsētā»;
‚ vasaras fotomirkļi;
‚ parādu problēma nezaudē aktualitāti;
‚ skalo kanalizācijas tīklus;
‚ cīņa pret nelegālām atkritumu kaudzēm.

Jūlijā būtiski samazinājusies
dabas gāzes cena

Celtnieku mikrorajona katlumājā sākušies profilaktiskie remontdarbi.
Katlumājā šķeldas transportiera remontu veic Valērijs Kirillovs (no kreisās)
un Aleksandrs Musijenko.

Šāgada jūlijā AS «Latvijas Gāze» noteiktā dabas gāzes tirdzniecības cena ir 220,55 EUR par tūkstoš kubikmetriem dabas gāzes, un atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam pie šādas dabas gāzes cenas kopējais siltumenerģijas
tarifs Preiļos ir 54,52 EUR/MWh.
AS «Latvijas Gāze» prognozē, ka augustā un septembrī siltumenerģijas tarifs vēl samazināsies un būs 213,43 EUR par tūkstoš kubikmetriem dabas gāzes. Pie šādas dabas gāzes cenas prognozes
siltumenerģijas tarifs Preiļos augustā un septembrī būs 54,46 EUR/
MWh. AS «Latvijas Gāze» skaidro, ka tarifu samazinājums ir saistīts
ar naftas un tās produktu cenu samazinājumu, jo dabasgāzes iepirkuma cena ir piesaistīta naftas produktu cenām.
Vasarā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkurināšana nenotiek,
bet SIA «Preiļu saimnieks» katlu mājas darbojas karstā ūdens nodrošināšanas režīmā. Vasaras periodā Preiļu iedzīvotāji maksā par
siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens uzsildīšanai un karstā ūdens
cirkulācijai.

Remontdarbu laikā Celtnieku mikrorajona iedzīvotājiem jārēķinās ar
īslaicīgu karstā ūdens padeves pārtraukumu, paldies ikvienam par sapratni!
Attēlā – katlumājā vecā vietā tiek uzstādīts jauns sūknis, kas patērēs mazāk
elektroenerģijas. Metināšanu pirms sūkņa uzstādīšanas veic Andris Leumanis.
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SIA «Preiļu saimnieks» ļauj skolēniem
nopelnīt vasaras brīvlaikā

Piedāvājot iespēju skolēniem
vasaras brīvlaiku pavadīt lietderīgi, izmantojot laiku ne tikai
atpūtai, bet arī nopelnot savu
pirmo algu, SIA «Preiļu saimnieks», iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) programmā, jūlijā nodarbina septiņus jauniešus.
Pilsētas labiekārtošanas darbos palīdzīgas rokas vienmēr vajadzīgas, un visi darbi, ko jaunieši
dara, ir ļoti vērtīgi, akcentē SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālās
nodaļas vadītāja Zenta Igolniece.
Pārsvarā jaunieši nodarbināti pilsētas labiekārtošanā un veic zaļās
zonas, apstādījumu un laukumu
sakopšanas darbus. Jaunie darbinieki savus darba pienākumus
veic ieinteresēti, ar atbildības sajūtu, un darba devējam ar viņiem
prieks strādāt.
Sarunā jaunieši paši pozitīvi
vērtē, ka ir iespēja nopelnīt vasaras brīvlaikā. Lielākajai daļai
no viņiem tā ir arī pirmā praktiskā
darba pieredze un pirmie iespaidi,
kā tas ir, pašam pelnīt savu naudu. Apliecinot sevi darbā, rodas
arī izpratne par profesijām.
Skolēni līdz 18 gadu vecumam
tiek nodarbināti ne ilgāk kā

SIA «Preiļu saimnieks» nodarbina jauniešus dažādos pilsētas labiekārtošanas darbos, viens no tiem Kristīnei (attēlā no kreisās) un Elizabetei ir
gājēju celiņu slaucīšana un ravēšana.

septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet darba alga, strādājot pilnu darba laiku, ir valstī noteiktās minimālās
darba samaksas apmērā. Vasaras
darba pieredze būs pirmais ieraksts
CV, un tas nav mazsvarīgi. Jaunieši pauž prieku par iespēju gūt
darba pieredzi un nopelnīt un vēlētos šādā nodarbinātības programmā iesaistīties arī nākamvasar.
NVA īsteno aktīvo nodarbi-

nātības pasākumu «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs».
Pasākuma mērķis ir sekmēt
jauniešu pāreju uz nodarbinātību,
jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā.

Mazie pētnieki mācās šķirot atkritumus

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļā viesojās bērni, kuri piedalās
biedrības «Ģimeņu atbalsta centrs
«Puķuzirnis»» dienas nometnē
«Mazie pētnieki».
Atkritumu šķirošanas laukumā
bērni mācījās pareizi šķirot sadzīves atkritumus. Kā izrādās,
lielāko tiesu no ikdienas atkritumiem sastāda papīra, plastmasas
un stikla iepakojums, un tie visi
ir otrreizējai pārstrādei derīgi materiāli, kam būtu jānonāk šķirotajiem atkritumiem domātajos konteineros ar dzelteniem vai zaļiem
vākiem. Bērniem bija iespēja redzēt, kā viņu sašķirotie atkritumi
tiek sapresēti ķīpās, kas tiks nogādātas pārstrādes rūpnīcā, kur
no tiem tiks ražotas jaunas lietas.
Noslēgumā bērni uzzīmēja savus iespaidus par Atkritumu apsaimniekošanas daļā redzēto un
piedzīvoto, zīmējumu izstāde aplūkojama SIA «Preiļu saimnieks»
Komunālajā nodaļā Rīgas ielā 4
un SIA «Preiļu saimnieks» interneta vietnē preilusaimnieks.lv.
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas
vadītāja Vineta Igolniece pauž
prieku par mazo pētnieku viesošanos, cer, ka viņi arī mājās turpinās šķirot atkritumus, un aicina
šķirot ikvienu, tā rūpējoties par
dabas resursu taupīšanu.
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Saimnieka Vârds
Saulgrieži ir pagājuši, pļavas augi noziedējuši, atdevuši savu skaistumu, par ko
jūsmojuši parka apmeklētāji. Preiļu parkā izpļauta arī lielā lauce, bet atstātas ugunspuķes

Apstādījumi pilsētas sabiedriskajās teritorijās ir spilgts un košs vasaras akcents,
sakopta un skaista vide noskaņo pozitīvi.

Vasaras fotomirkļi

Patīkami, ka uzņēmumi, iestādes, privātmāju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
iedzīvotāji labiekārto piegulošās teritorijas un ar radošu pieeju ierīko apstādījumus.
Attēlā – koši dzeltena puķudobe pie Viļānu ielas 4. mājas.

Puķu grozi pie laternu stabiem šovasar zied sevišķi krāšņi Brīvības ielā, Raiņa
bulvārī un pilsētas centrālajā laukumā (attēlā). Dekoratīvie apstādījumi ir pilsētas zaļā rota.
Vidē, kur ir daudz asfalta un mašīnu, apstādījumi palīdz sajust saikni ar dzīvo dabu.

Dzīvoju jaukā, zaļā pilsētā

l viedoklis

Anna Adamoviča pirms trim
gadiem ir pārcēlusies uz dzīvi
Preiļos, un viņa ar «Saimnieka
Vārda» lasītājiem vēlas dalīties
savos iespaidos.

Dzīve ir ļoti skaista, lai gan
laiks aizrit ļoti ātri. Preiļi ir mans
brīnums, man vienmēr patikusi šī
pilsēta. Vidusskolu beidzot, rakstīju
sacerējumu «Tagadējā paaudze
dzīvos komunismā». Pārfrāzējot,
es patiešām tagad dzīvoju paradīzē. Mums ir labi apsaimniekota,
silta māja. Ļoti liels bonuss ir
siltais ūdens cauru gadu, dzīvojot
Jēkabpilī, tā ļoti pietrūka. Salīdzinot ar Preiļiem, par to bija ļoti
dārgi jāmaksā, tāpēc cilvēki bija
atteikušies. Aiz mana dzīvokļa loga tagad paveras patīkama ainava, kur var vērot gadalaiku maiņu un pilsētas dzīvi. Un šie darbīgie, čaklie Preiļu ļaudis! Pavasarī sniegs vēl nav pavisam nokusis, jau pilsēta tiek tīrīta un
spodrināta, garām brauc traktori
ar dažādiem atkritumiem un tā
līdz sezonas beigām. Tikko nolūzis koks – tūdaļ viss tiek savākts.

Ejot pa Jauno ielu, pie privātmājām redzu atkritumu kaudzes,
kad nāku atpakaļ viss jau ir aizvests, jo privātmājām ir savs atkritumu izvešanas grafiks. Es nekur to tā neesmu redzējusi. Pierasts bija, ka sētnieks salasa izsvaidītos papīrus, plastmasas maisiņus, pudeles un citus atkritumus, pārējo no trotuāra saslaukot
zālājā. Bet šeit ir izravētas pat visas apmalītes! Izskatās ļoti jauki.
Domāju, ka šeit būs tāpat kā citās
pilsētās, kad sakoptas ir tikai galvenās ielas. Bet nē, pastaigājot pa
Preiļiem, sakoptība ir gan ielās,
gan iekšpagalmos, arī pie privātmājām. Pilsēta saimnieciski ir
sakārtota, tagad ir saliktas spēka
zīmes. Labs vārds, saulīte, smaidi,
tas veicina pozitīvu atmosfēru.
Viena no sirdij tuvākajām vietām man ir gaismas pils – Preiļu
Galvenā bibliotēka. Uzskatu, ka
kultūras namā rīkotie pasākumi
ir augstā kvalitātē. Kolosāli, ka
Preiļos ir PAKAC, kur jauniešiem
pavadīt laiku. Man ļoti patīk, ka
viņi paši veido savu personību
un dod arī citiem, jo, ja cilvēkam

piemīt kāds talants, tad ar to jādalās, jo tā ir Radītāja dāvana.
Bieži pastaigājos pa parku,
patīk sakoptie celiņi. Priecājos
par dabas daudzveidību. Smaržīgas margrietiņu pļavas līdz vasaras vidum tur atstātas nenopļautas, salasu jāņuzālītes. Vēl
man patīk aiziet līdz Preiļupītei,
tur ir skaistas vietas, noslēpumains mežs. Ļoti mīļa vieta man
ir mans dārziņš. Preiļos cilvēki ir
pieraduši dalīties, dalīties mīlestībā. Tā manā dārzā ir nokļuvušas
daudzas puķes un dārzeņi, kuru
man līdz šim nebija. Man ir lieliskas dārza kaimiņienes!
Vēroju, ka viena daļa cilvēku
tomēr ir noslēgušies sevī, viņus
vada individuālisms un bailes.
Ļoti nepatīk čīkstēšana, citu vainošana, jo tas nozīmē, ka problēma ir tevī pašā. Cilvēks, kurš
nemīl un neciena pats sevi, nav
spējīgs arī cienīt citus, ievērot
elementāras sabiedrības kārtības
normas. Mani pārsteidza, ka pie
mājas rūpīgi sakoptā apkārtnē
kāds tūlīt var atkal piemēslot.
Vēlētos, lai cilvēki cienītu un no-
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vērtētu sakoptību. Man arī nav
saprotams, kāpēc daži smēķē
kāpnēs, zinot, ka citiem cilvēkiem
tas ļoti traucē un saasina veselības
problēmas. Dusmoties uz tiem
cilvēkiem nav vērts, bet kaut kas
ir jādara, tādēļ drīzumā vismaz izvietosim uzrakstus «Nesmēķēt 10 metrus no ieejas» un
«Lūdzam nepiemētāt kāpnes!
Cieni sevi un citus, smaidi sev un
citiem!»

Paldies par jūsu jauko avīzi!
Izlasu no sākuma līdz beigām, man
patīk, ka risina komunālās problēmas. Priecājos un apbrīnoju tos
jaukos cilvēkus, tos mājas vecākos,
kuri spēj vienot savas mājas iedzīvotājus, sakopt apkārtni.
Noslēgumā vēlos pateikties mūsu sētniecei Antoņinai Mauriņai
par rūpīgu un godprātīgu pienākumu veikšanu! Es apbrīnoju viņas darbu!
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komunālo pakalpojumu parādus
nevar atstāt bez ievērības
Saimnieka Vârds

Vērojams, ka vasaras mēnešos SIA «Preiļu saimnieks» klienti iespēju robežās cenšas nomaksāt uzkrātos parādus, taču joprojām daļai klientu parāda
problēma ir aktuāla.

rēķinu apmaksa nedaudz uzlabojas

Kopējais klientu parāds SIA «Preiļu saimnieks» par
komunālajiem pakalpojumiem nav konstants un mainās
katru dienu. Situācija ar rēķinu apmaksu ir nedaudz uzlabojusies, un uz šāgada 1. jūliju kopējā klientu parāda
summa sastāda 426 601 eiro, kas ir par 3,2 % mazāk nekā
uz 2014. gada 1. jūliju. Savukārt parāds par siltumenerģiju
minētajā laika posmā samazinājies par 4,1 %. Parādu samazinājumam par iemeslu bija gan aizvadītā siltā ziema,
gan siltumenerģijas tarifa samazinājums, kā arī uzlabojas
maksājumu disciplīna, daļai klientu izmantojot iespēju
maksāt avansā vasaras mēnešos, lai izvairītos no situācijas, ka apkures sezonā veidojas parādi.

kādēļ rodas parādi

Nemaksātājus, kuriem veidojas apsaimniekošanas un
komunālo maksājumu parādi, var iedalīt trīs grupās: maznodrošinātie jeb cilvēki ar zemu ienākumu līmeni, cilvēki, kuriem samazinājušies ienākumi (bezdarbs, šodienas
ienākumiem nesamērīgs kredīts) un negodprātīgie nemaksātāji, kuri nevēlas laikus norēķināties.
Lielākai daļai nemaksātāju ienākumi ir nelieli un tāpēc viņiem patiešām ir grūtības pilnībā norēķināties par
komunālajiem pakalpojumiem. Taču diemžēl starp nemaksātājiem ierindojas arī tādi, kuriem atrodas nauda
citiem tēriņiem, bet tanī pašā laikā ir nenosegti komunālo
pakalpojumu rēķini, tāpēc te vairs nav runa par līdzekļu
trūkumu, bet gan attieksmi un prioritāšu izvēli. Visu dzīvokļu īpašnieku maksājumi (par apsaimniekošanu) kopā
veido finanšu līdzekļu uzkrājumu mājā, un, ja kaut viens
dzīvokļa īpašnieks savas saistības neizpilda laikus, tas ietekmē mājas kopējo uzkrājumu.
Reti kurš joprojām iztiek bez sava mobilā tālruņa, televīzijas vai interneta, un tie ir pakalpojumi, par kuriem
cilvēki mēdz maksāt arī tad, ja ienākumi ir nelieli un it kā
nav naudas, ko maksāt par komunālajiem pakalpojumiem.
Parādi ietekmē SIA «Preiļu saimnieks» attīstību, jo
klienti ar savu pakalpojumu sniedzēju nenorēķinās pilnībā, bet apsaimniekotājam ar saviem līgumpartneriem
(par kurināmo, elektroenerģiju u.c.) ir jānorēķinās simtprocentīgi. Pasliktinoties mājas kopējai maksātspējai,
cieš ne tikai apsaimniekotājs, bet arī visi mājas iedzīvotāji.
Tieši no dzīvokļu īpašnieku maksāšanas disciplīnas atka-

rīgs, kā noritēs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana, jo pārvaldnieks SIA «Preiļu saimnieks» veic tikai
tos darbus, ko deleģējuši dzīvokļu īpašnieki un kuriem
tiek nodrošināts nepieciešamais finansējums. Mājās, kurās dzīvokļu īpašnieku parāds krājas gadu no gada, ir apgrūtinātas mājas apsaimniekošanas iespējas.

rēķinu apmaksa laikus
ir katra dzīvokļu īpašnieka pienākums

Dzīvokļa īpašuma likums noteic, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus, norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā,
pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.
Dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz
uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos
izdevumus obligāti veicamo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto atlīdzību pārvaldniekam par dzīvojamās
mājas pārvaldīšanu, ja tāda paredzēta dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas līgumā.
Taču dzīvokļa īpašnieks neatbild par cita dzīvokļa īpašnieka parādiem. Nav pamata uzskatīt, ka «maksātāji maksā arī par nemaksātājiem», jo dzīvokļa īpašnieku starpā
nepastāv solidārā atbildība – katrs dzīvokļa īpašnieks atbild tikai par tām saistībām, ko pats uzņēmies.
Dzīvokļa īpašnieka veidotos uzkrājumus, piemēram,
mājas remontam, pārvaldniekam nav tiesību izmantot
cita dzīvokļa īpašnieka parādu segšanai vai kādu citu neizpildītu saistību izpildei. Vienīgais izņēmums tam ir, ja
paši dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nolemj mājas remontam uzkrāto naudu izmantot citu dzīvokļa īpašnieku parādu segšanai.
Vēl viens mīts, ko nācies dzirdēt, ir «jo vairāk parādnieku, jo lielāki komunālo pakalpojumu rēķini». Patiesībā
tā nav, un neviens nemaksā par sava kaimiņa radītajiem
parādiem, jo to liedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodika.
Šo metodiku ir izstrādājusi neatkarīga valsts institūcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un tā
seko, lai šī metodika tiktu ievērota. Metodikā noteikts, ka
tarifa projektā neietver izmaksas debitoriem (uzkrājumus
šaubīgo debitoru veidošanai).

Hidrodinamiskā automašīna
skalo kanalizācijas tīklus

Šāgada 15. jūlijā vienā no
Celtnieku ielas privātmāju mikrorajona ielas posmiem tika
veikta maģistrālo kanalizācijas
tīklu skalošana ar speciālu hidrodinamisko automašīnu.

Hidrodinamiskā automašīna
ir speciāli aprīkota ārējo komunikāciju tīklu skalošanai zem
liela spiediena. Celtnieku ielas
posmā bieži aizsērē kanalizācija
un veidojas avārijas situācijas,

iespējams, tādēļ, ka ir bojāts kanalizācijas caurules apvalks. Viena
no iespējām noskaidrot bojājuma
vietu, lai pēc tam nomainītu attiecīgo caurules posmu, ir hidrauliskās skalošanas metode.
Kanalizācijas tīklos mēdz sablīvēties sadzīves notekūdeņu
nosēdumi, un vienīgā iespēja izvairīties no nogulšņu uzkrāšanās un novērst cauruļu aizsērēšanu ir regulāra tīklu skalošana,
norāda SIA «Preiļu saimnieks»
Ūdensapgādes un kanalizācijas
daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha. Iekškvartālu tīklu skalošanu SIA «Preiļu saimnieks»
Ūdensapgādes un kanalizācijas
daļas speciālisti veic regulāri, taču ne vienmēr to var izdarīt pašu
spēkiem ar pieejamiem resursiem.
Šoreiz hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumus SIA «Preiļu
saimnieks» nomāja no SIA «Rēzeknes ūdens».
Specializētas hidrodinamiskās
automašīnas noma nav lēta, jācer,
ka nākotnē tādu SIA «Preiļu
saimnieks» varēs iegādāties savā
īpašumā.
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vienošanās par parāda apmaksu

Saskaņā ar dzīvokļa īpašuma likumu, ja dzīvokļa īpašniekam zaudējumu segšanai nav citas mantas, Civilprocesa
likumā noteiktajā kārtībā var vērst piedziņu uz dzīvokļa īpašumu, vienlaikus izliekot dzīvokļa īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas dzīvokļa īpašumā iemitinātās personas.
Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna
ielā 3a, Preiļos) pie jurista palīga Irēnas Rancānes ir iespējams noslēgt vienošanos par parāda un līgumsoda atmaksu. Noslēdzot šādu vienošanos, SIA «Preiļu saimnieks» var sastādīt uzkrātā parāda un līgumsoda atmaksas
grafiku (pa daļām). Taču, ja klients neveic maksājumus
pēc sastādītā grafika, SIA «Preiļu saimnieks» pēc diviem
mēnešiem atjauno līgumsoda aprēķinu, kā arī sniedz
prasību tiesā par parāda un līgumsoda piedziņu. Pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā vai pēc tiesas lēmuma viena mēneša laikā parādniekam ir iespēja labprātīgi norēķināties Komunālo maksājumu norēķinu daļā vai ierasties
pie SIA «Preiļu saimnieks» jurista palīga Irēnas Rancānes
un noslēgt vienošanos par saistību izpildi pa daļām. Ja to
neizdara viena mēneša laikā, SIA «Preiļu saimnieks»
nodod zvērinātam tiesu izpildītājam tiesas spriedumu vai
lēmumu piespiedu piedziņai.
Ja gadījumā prasība pret nemaksātāju ir iesniegta par
parāda un līgumsoda piedziņu, parādniekam ir iespēja
līdz tiesas dienai nomaksāt visu parādu, līgumsodu (ja
tāds ir), tiesāšanās vai tiesas izdevumus.
SIA «Preiļu saimnieks» klienti, kuri nevar nomaksāt
rēķinus, vienmēr saņem pretimnākšanu un katrs gadījums
tiek izskatīts individuāli, tiek meklēti kompromisi. Taču
šajā procesā ir jāiesaistās abām pusēm. Tikai galējos gadījumos pret nemaksātāju 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» aicina savus klientus vasarā
veikt avansa maksājumus, lai gada griezumā maksājuma
summa izlīdzinātos un vieglāk būtu norēķināties apkures
periodā, kad klāt nāk maksājums par siltumenerģiju.
Lai saņemtu sīkāku informāciju, aicinām sazināties ar
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu
daļas jurista palīgu Irēnu Rancāni pa tālr. 28300799 vai
savus jautājumus sūtīt uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv.
SIA «Preiļu saimnieks» pateicas un augstu vērtē sadarbību ar klientiem, kuri ir norēķinājušies par komunālajiem
pakalpojumiem, un aicina klientus arī turpmāk godprātīgi
un laikus norēķināties un pildīt savas saistības ar parādu
dzēšanu!

Tuvojas kapusvētki

Šāgada 1. augustā plkst. 14.00 Preiļu jaunajos kapos, 2. augustā plkst. 15.00 Preiļu pilsētas kapos, 16. augustā Preiļu vecajos
(poļu) kapos notiks kapusvētki.
Aicinām atcerēties piederīgos un sakopt atdusas vietas! Lai
izvairītos no nevajadzīgiem pārpratumiem, aicinām ievērot kapu uzturēšanas noteikumus! Atgādinām, ka kārtību kapsētās regulē «Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi», kuri nosaka arī kapa
vietas sakopšanu un labiekārtošanu, bet atsevišķas darbības noteikti
jāsaskaņo ar kapu pārzini.
Lūgums atkritumus pēc kapa vietu sakopšanas nogādāt tiem paredzētajās vietās un neveidot atkritumu kaudzes, kur pagadās!
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Saimnieka Vârds
Lai zvaigžņu vēji vējo,
Lai rožu birzis dīgst,
Lai Piena ceļa krējums
Jums kausos neizsīkst!
Daudz rožu un baltu dziesmu,
Un mīlestības daudz!

Vissirsnīgākie sveicieni apaļajā jubilejā

Jeļenai Prokopenko
un P ā v e l a m Tr o f i m o v a m
Siltumapgādes nodaļā,

Andrejam Novikovam

Remontu un celtniecības daļā!
Sveiciens visiem jubilāriem, kuri dzimuši jūlijā!

SIA «Preiļu saimnieks» kolektīvs

Sadzīves atkritumu izvešanas
grafikus privātmājām
var atrast SIA «Preiļu saimnieks»
interneta vietnē: http://ej.uz/2ezg.

Atkritumu kaudžu radītāji
saņem pelnītu sodu!

Videi draudzīga atkritumu
apsaimniekošanas iespēja Preiļu
novadā ir pieejama ikvienam
cilvēkam, ja vien pats to vēlas.
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa strādā
pretimnākoši ar individuālu pieeju
katram klientam. Mēdz būt arī
neordināras situācijas, bet nav
bijis tāda gadījuma, ka nevarētu
atrast labāko, klientam izdevīgāko
un piemērotāko risinājumu. Tādēļ
zināmu neizpratni raisa tie gadījumi, kad cilvēki negriežas Atkritumu apsaimniekošanas daļā,
bet pa kluso savus atkritumus
atved un izgāž ielu malās vai pie
dalīti vākto atkritumu šķirošanas
punktiem. Par katru šādu gadījumu tiek informēta Pašvaldības
policija, lai noskaidrotu un sodītu
vainīgo. Pieteikt atkritumu izvešanu ir lētāk, nekā piedzīvot nepatikšanas un saņemt sodu par
nelegālu atkritumu izmešanu!
Lai pieteiktu atkritumu izvešanu vai lai rastu risinājumu
jebkurai ar atkritumiem saistītai problēmai, zvaniet pa tel.
29420721.

Attēlā – drazu kaudzes, kas kādā rītā pēkšņi «izaugušas» pie dalīti
vākto atkritumu šķirošanas laukuma Daugavpils ielā. Notiek darbs
pie vainīgo noskaidrošanas.

Tetrapaku otrreizējai pārstrādei nav sena vēsture, jo
pats pārstrādes process prasa
sarežģītākas tehnoloģijas. Jāatzīmē, ka ne visās Latvijas pilsētās iedzīvotājiem ir iespēja
tetrapakas šķirot. Preiļu novada iedzīvotājiem tāda iespēja
pastāv, un daudzi jau raduši to
centīgi izmantot.
Iedzīvotāju sašķirotās, konteineros ar dzelteniem vākiem iemestās tetrapakas tiek nogādātas
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu
šķirošanas laukumā, kur tās tiek
vēlreiz pāršķirotas, sapresētas
ķīpās un tālāk nodotas otrreizējai
pārstrādei. Tetrapakas pārstrādā,

izmantojot īpašas tehnoloģijas,
no tām atdala kartonu, kas veido
apmēram 75% no pakas svara,
lai to pārvērstu jaunos papīra izstrādājumos – ietinamajā papīrā
un kartonā.
Vispirms sulas, kefīra, piena

Šķirojam
arī tetrapakas

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu
šķirošanas laukums
Preiļos, rīgas ielā 4
Darba laiks:
darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.
17.00 (ar pārtraukumu no plkst. 12.00
līdz plkst. 13.00)
Tālrunis: 29420721
Bez maksas pieņem:
• kartonu un makulatūru;
• izskalotas tetrapakas;
• logu stiklu un pudeļu stiklu;
• plastmasas iepakojumu (PET pudeles,
polietilēna plēves un maisiņus) un cietās
plastmasas (HDPE) iepakojumu (šampūna
pudeles, kanniņas u.c.);
• lauksaimniecībā izmantotās ruļļu plēves;
• skārda un metāla bundžas;
• luminiscētās lampas (dienasgaismas
spuldzes);
• nolietotās autoriepas.

SIA «Preiļu saimnieks»

APbEDīŠAnAS bIroJS
Preiļos, Talsu ielā 2a
Strādājam darbdienās
no plkst. 8.00-12.00; 13.00-17.00

Iespējams pieteikt uzņēmuma transportu

__________________________________

Tālr. 65322592 vai 26431724

Saimnieka Vârds
SIA «Preiïu saimnieks» informatîvs izdevums

vai citu pārtikas produktu tetrapakas ir jāizskalo, jo tajās esošie
pārtikas atlikumi bojājas un kaitē
otrreiz pārstrādājam materiālam,
un pirms izmešanas tetrapakas
jāsaplacina, lai tās konteinerā neaizņemtu pārlieku daudz vietas.

nolietotās sadzīves elektronikas nodošanas punkts
Preiļos, Mehanizatoru ielā 1
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00

Uz platformas iedzīvotāji var atstāt neizjauktas nolietotās sadzīves elektriskās un elektroniskās
iekārtas (ledusskapjus, televizorus, datorus u.c.).
Izmantojiet iespēju bez maksas un videi draudzīgā veidā atbrīvoties
no atkārtotai pārstrādei derīgiem sadzīves atkritumiem!

Atbildîgâ par izdevumu: Inese Ðòepste,
tel. 26543047, e-pasts: inese.snepste@preili.lv
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Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

