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SIA «PrEIļu SAIMNIEkS» INforMATīvAIS IzDEvuMS

2015. GADA AuGuSTS
ŠAjĀ NuMurĀ LASIET:

‚ parkā zied pavasarī stādītās rozes;
‚ siltumenerģijas tarifs turpina samazināties;
‚atkritumu pārstrāde saudzē vidi;
‚biežāk uzdotie jautājumi par atkritumu šķirošanu.

Pilsētas svētkus
sagaidīsim sakoptā
un tīrā pilsētā

No 21. līdz 23. augustam norisināsies Preiļu novada svētki.
SIA «Preiļu saimnieks», kas atbild par pilsētas apzaļumošanu un
labiekārtošanu, svētkiem gatavojas laikus, rūpējoties par tīrību
sabiedriskajās teritorijās, atsvaidzinot apstādījumus un veicot
neskaitāmus citus labiekārtošanas darbus.
Laukumā pie Preiļu novada domes ziedu piramīdās (attēlā) šovasar koši sarkanu nokareno begoniju fonā izceļas baltās petūnijas, bet
piramīdu pamatā – gaišzaļu lapu ipomejas.
Turpinājums 2. lpp.

Sevi apliecina darbā

WWW.PREILUSAIMNIEKS.LV

Mūsu māja
ir labākā
un skaistākā
no visām!

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Andreja Upīša
ielā 6 tikko kā pabeigts kāpņu telpas remonts,
bet, tiekoties ar aktīvajām mājas iedzīvotājām
Svetlanu Stabulnieci un Nelliju Kondratjevu,
saruna visupirms ievirzās par mājas bagātīgajiem
apstādījumiem, par kuriem visi iedzīvotāji rūpējas
kopīgi – idejas atbalsta Santa Pastare, bet tur, kur
vajag vairāk spēka, palīdz Ivans Kondratjevs.

Novērtē priekšrocības

«Man liekas, mūsu māja atrodas vislabākajā siera rūpnīcas mikrorajona vietā. Mums ir lieliski
kaimiņi, katrs pārdzīvo kā par
savu personīgo māju. Es tā arī jūtos, it kā dzīvotu pati savā mājā.
Mums tik tiešām ir labākā un
skaistākā māja no visām!» ar savām sajūtām dalās Svetlana Stabulniece, dzīvojot nelielā divstāvu
mājā ar četriem dzīvokļiem.
Mazākā mājā kaimiņiem ir
vieglāk komunicēt savā starpā,
lai izlemtu ar apsaimniekošanu
saistītus jautājumus, taču lēnāk
veidojas apsaimniekošanas maksas uzkrājums, ko atvēlēt remontdarbiem.
Mājai ir samērā liela piegulošā
teritorija, ap 20 āru, taču dzīvokļu
īpašnieki kopīgiem spēkiem teritoriju labiekārtojuši. Kopīgs darbs
saliedē, raisa piederības sajūtu
un mazina atsvešinātību. Teritorijas labiekārtošana notiek ar visu
kaimiņu atbalstu.
Stabulnieces kundze iepriekš
dzīvojusi kādā no piecstāvu mājām
un tagad secina, ka šādu pieredzi
nekādā gadījumā vairāk negribētu – nogurdina daudzie cilvēki un
biežā ārdurvju klaudzināšana,
«bet tagad šeit es elpoju», un, kopjot puķes, svešinieki netraucē.

Savai un citu labsajūtai

Attēlā no kreisās — Kristīne, Ilga un Ritvars strādā parkā.

Sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un Preiļu novada domi, SIA «Preiļu saimnieks» augustā nodarbina sešus skolēnus.
Skolēnu pašu vērtējumā darbs neesot sevišķi grūts. Tas dod patstāvības sajūtu, jo nav jādzīvo uz vecāku rēķina, un par nopelnīto naudu varēs piepildīt kādu sev tīkamu sapni. Palīdzot pilsētas sakopšanā,
rodas arī izpratne par pilsētvides labiekārtošanu.
Skolēni ir pārliecinājušies par pirmās darba pieredzes lietderību
un pauž prieku par iespēju nopelnīt un gatavību iesaistīties nodarbinātības programmā nākamajā vasarā.
SIA «Preiļu saimnieks» jau trešo gadu ir iesaistījusies NVA pasākumā par skolēnu nodarbinātību vasaras periodā un šovasar deva
darbu 20 jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošā, speciālā vai profesionālajā izglītības iestādē.

Nr. 8 (87)

Iekoptās puķudobes ir šās mājas lepnums un pateicībā par kopēju saņemto mīlestību zied no
agra pavasara līdz vēlam rudenim.
Pirmie pavasara vēstneši mājas
priekšā ir krokusi un tulpes: «Brauciet pie mums pavasarī, tad te ir
tik ļoti skaisti!» Dažreiz bērni no
apkārtējām mājām nāk un lūdz
puķes skolai, bet bēdīgi ir par
tiem, kas nāk un rauj tāpat. Savulaik pie mājas bija izaudzēts liels
pūpolkoks, taču tas nespēja izturēt
pamatīgo zaru plūkšanu Lieldienu
laikā un aizgāja bojā. Iedzīvotājas
gan nenolaiž rokas, un no zariņa
ieaudzēts jauns kociņš. Tādēļ var
arī saprast vēlmi iežogot savas
mājas prāvo teritoriju: «Ja vēl
mājas teritorijai apkārt būtu savs
žogs, lai svešie netiek klāt un ne-
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posta, tad gan teritoriju varētu
lieliski iekārtot!»
Hostas un plīvurpuķes, dālijas
un dienziedes, lilijas un baltas
parka rozes, ceriņi, jasmīni un citi
košumkrūmi, retāk redzēti skujeņi un pat savs paeglītis — katrs
stāds, gādīgu roku apkopts, šeit
labi jūtas. Vienu no mājas sienām
pilnībā nosedzis liels zaļš mežvītenis, kas rudenī iekrāsojas ugunssārts. Mājai blakus aug arī jāņogas, upenes un āboli, ar ko bērniem našķoties «kā savā mājā».

Beidzot ir izdarīts!

«Mēs neklusējam, ja kaut ko
vajag, nenolaižam rokas, bet ātri
apspriežam un pieņemam lēmumu,» stāsta Svetlana Stabulniece.
«Kādu rītu SIA «Preiļu saimnieks»
remontstrādnieki mainīja soliņus pie mūsu mājas. Jautāju par
kāpņu telpas remontu, un viņi ieteica griezties SIA «Preiļu saimnieks» ar iesniegumu. Savācām
kaimiņu parakstus un ar iesniegumu gāju pie valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrnieka kunga. Tā
kā uzkrājuma līdzekļu bija pietiekoši, viņš darbus saskaņoja,
un remonts sākās. Negaidīju, ka
remonts tiks uzsākts tik drīz.
Mums kāpņu telpā remonta nebija
bijis kopš māja uzcelta, nu jau
gadus trīsdesmit, bet, pateicoties
SIA «Preiļu saimnieks», tas nu
beidzot ir izdarīts! Arī kaimiņiem
likās, ka remonts ir ļoti nepieciešams, pie mums taču arī ciemiņi
nāk.»
Kāpņu telpā nomainīti logi:
«Iepriekš mums bija tādi veci,»
neslēpj Svetlana Stabulniece, uz
atjaunotās palodzes pašu un viesu
priekam zied orhidejas: «Eju un
paceļu acis uz jaunajiem logiem,
tāds prieks!», uzstādītas jaunas
ārdurvis: «Ļoti skaistas durvis.»
Pirmajās dienās pēc remonta ienākot kāpņutelpā pārņem «sajūta,
ka esmu ienākusi savā mājā».
Kāpņu telpa pēc remonta ieguvusi saulaini oranžu toni. To
izvēlējas paši iedzīvotāji, vispirms ielūkojoties kaimiņu mājas izremontētās kāpņu telpās.
Nellija Kondratjeva dalās iespaidos: «Oranžā krāsa ir tik saulaina,

Attēlā no kreisās – Andreja Upīša ielas
6. mājas iedzīvotājas Svetlana Stabulniece un Nellija Kondratjeva pauž gandarījumu, ka apsaimniekotājs uzklausījis iedzīvotāju iniciatīvu veikt kosmētisko remontu kāpņu telpā.

tikko atver dzīvokļa durvis, tā
liekas, ka ārā saulīte, kaut gan īstenībā tā nemaz nav.»
Kāpņu telpās uzstādīti elektrības sensori un jaunas pastkastītes, tiks nomainītas arī pagrabtelpas ārdurvis. Ar laiku varētu
nomainīt novecojušās notekcaurules un ierīkot elektrisko apgaismojumu pagrabtelpās.
Svetlana Stabulniece rezumē:
«Mums nekad nav bijis nekādu
problēmu ne ar Komunālās nodaļas vadītāju Zentu Igolnieci, ne
ar dārznieci Veltu Kodori. Ja
mums ir dārza atkritumi, tiklīdz
piezvanām tā nekavējoties atbrauc
un izved.
Mājas iedzīvotāju vārdā liels,
liels paldies Jānim Mūrniekam,
visiem Remontu un celtniecības
daļas darbiniekiem, kuri veica
remontu un vadītājai Antoņinai
Krasnopjorovai. Viņa tik ļoti
cenšas! Remontstrādnieki vispār
bija nepārspējami, par visu jautāja,
kā labāk būs mums, iedzīvotājiem.
Viņi ļoti čakli strādāja, negaidīju,
ka viss notiks tik ātri! Strādāja
ļoti akurāti, kad pirmajā remonta
dienā atnācu mājās, visas durvis
aizklātas plēvēm, sienas nobalsinātas, domāju, kā nu būs, kad
baltie putekļi ar kājām ienesīsies
istabā, bet dienas beigās viss tika
rūpīgi satīrīts un izmazgāts.»
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Saimnieka Vârds

Pilsētu izdaiļo vasaras puķes un ziemcietes Daugavpils un Cēsu ielas krustojumā.

Raiņa bulvārī (attēlā) laternu stabus rotā kupli puķu grozi un karodziņi ar pilsētas ģerboni.

Puķodobes priecē pilsētas iedzīvotāju un viesu acis un sirdis. Attēlā – apstādījums baltos toņos
Raiņa bulvārī. Pilsētas iedzīvotājus un viesus, baudot ziedu skaistumu un fotografējoties,
aicinām pret ziedu rotu izturēties uzmanīgi un saudzīgi.

Aglonas ielā 18 izzāģēti ielas malā augošo koku zari, kuri nopietni bojāja blakus esošās mājas sienu un aizsedza logus. Zāģēšanu veica SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas
darbinieki Aivars Gribusts un Gunārs Kozlovskis, autopacēlāja vadītājs Jekims Lisicins.

Pilsētas svētkus sagaidīsim sakoptā un tīrā pilsētā

Sākums 1. lpp.

Sakopta un skaista vide noskaņo pozitīvi, taču labiekārtota vide vienmēr ir mērķtiecīga darba rezultāts. SIA «Preiļu saimnieks» Komunālā nodaļa gādā, lai vasarā, atpūtas un atvaļinājumu laikā, mūsu pilsēta būtu patīkama tās iedzīvotājiem, bet
ciemiņiem būtu patika uzturēties šeit ilgāk un gribētos atgriezties vēlreiz.

Siltumenerģijas tarifs turpina samazināties

SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki regulāri pļauj zāli pilsētas sabiedriskajās teritorijās, laukumos un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos, kopj mauriņus un apstādījumus, cērp dzīvžogus. Regulāri tiek veikti dažādi pilsētas labiekārtošanas darbi –
vākti atkritumi, slaucīti gruži.
SIA «Preiļu saimnieks» pateicas visiem Komunālās nodaļas darbiniekiem par
cītīgu un pašaizliedzīgu darbu!

Notiek dzīvokļa īpašuma
Andreja upīša ielā 2-2 elektroniskā izsole

Līdz ar dabas gāzes cenas samazināšanos, augustā samazinājies siltumenerģijas tarifs Preiļos – pie dabas gāzes tirdzniecības cenas 213,43 EUR
par tūkstoš kubikmetriem, siltumenerģijas tarifs ir 54,46 EUR par megavatstundu (bez PVN).
Ja piepildīsies AS «Latvijas gāze» izteiktās prognozes par dabas gāzes cenas
samazināšanos, tad turpmāks siltumenerģijas tarifu samazinājums gaidāms arī
septembrī un oktobrī. Dabas gāzes tarifu samazinājums ir saistīts ar naftas un
tās produktu cenu samazinājumu.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja
Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1. kab., Preiļos, rīko otro
izsoli dzīvokļa īpašumam Andreja Upīša ielā 2-2, Preiļos, platība 36,2 m2.
Īpašuma izsoles sākumcena 1350,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar
pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo
īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz
izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles solis – 130,00 EUR. Izsoles
cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Ar SIA «Preiļu saimnieks» var sazināties interneta vidē

Interneta vietnes preilusaimnieks.lv kreisās puses sadaļā Uzdot jautājumu Jūs
varat sazināties ar apsaimniekotāju SIA «Preiļu saimnieks», lai uzdotu jautājumus speciālistiem, izteiktu ierosinājumus un priekšlikumus, un savā e-pastā
saņemtu ātru atbildi.
SIA «Preiļu saimnieks» jaunumiem var sekot līdzi sociālajā tīklā
twitter.com/PreiluSaimnieks, kā arī interneta vietnē preili.lv.

Izsoles sākuma datums ir 2015. gada 12. augusta plkst. 10:00, un izsoles
noslēguma datums 2015. gada 11. septembra plkst. 10:00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 1. septembrim
jāiemaksā nodrošinājums 180,00 EUR tiesu izpildītājas depozīta kontā:
saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171,
konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods
TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

SIA «Preiļu saimnieks»

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Iznomā komerctelpas

45 m2 un 73 m2 viesnīcas ēkā 1. stāvā, Talsu ielā 2a, Preiļos
Vairāk informācijas, zvanot Jānim Mūrniekam pa tālr. 29420589.

Informācija pa tālruni 29183199
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Dzīvojamo māju apkope un tehniskā uzturēšana

Saimnieka Vârds

L

ielākā daļa no apsaimniekošanas maksas, ko iedzīvotāji
samaksā namu pārvaldes kasē, tiek novirzīta māju tehniskajai apkopei. Šajā rakstā mēģināsim skaidrot, ko nozīmē
mājas tehniskā apkope, kādus pakalpojumi dzīvokļu īpašnieki
saņem bez papildus maksas.

Bez apkopes atstātas mājas
tehniskās sistēmas drīz vien sāks
gražoties un var pārstāt darboties
vispār. Tas nozīmē, ka, piemēram,
ziemas vidū var palikt bez apkures
vai avārijas dēļ var tikt atslēgta
aukstā ūdens padeve.
Uzmanīgām ar tehniskās apkopes jautājumiem jābūt dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībām, kas māju
pārņēmušas pārvaldīšanā un apsaimnieko pašas. Samazināt ikmēneša maksu par dzīvokli liekas
ļoti vilinoši, taču atsakoties no
profilakses un remonta darbiem,
naudu avārijas likvidēšanai var
nākties segt no saviem līdzekļiem,
kas var izrādīties daudz lielāki
nekā plānotā apkope un remonti,
turklāt nauda būs jāmaksā uzreiz,
iespējams, būs jāuzņemas kredītsaistības.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, SIA «Preiļu saimnieks» mājas tehniskās apkopes darbu pilnajā paketē ietilpst vairāki elementi: ūdens un kanalizācijas sistē-

mas apkope, siltumapgādes sistēmas, elektrosistēmas un konstruktīvo elementu apkope, kā arī
avārijas dienesta darbs. Mājas apsaimniekotājs tehnisko apkopi var
veikt saviem spēkiem, bet var
pieaicināt speciālistus no citiem
uzņēmumiem.
SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa
rūpējas par kanalizācijas sistēmas
uzturēšanu, piemēram, avārijas
dienesta meistari ierodas, tiklīdz
kāda caurule ir aizdambējusies.
Siltumapgādes sistēmas apkopes
un uzturēšanas darbi iedzīvotājiem
ir gandrīz nemanāmi, tiem vairāk
ir sezonāls raksturs.
Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, SIA «Preiļu saimnieks» speciālisti veic siltumapgādes hidraulisko pārbaudi, nomaina bojātās detaļas.
Elektroapgādes sistēmas uzturēšanas darbs nenozīmē tikai
kāpņu telpā nomainītu izdegušo
spuldzīti, jo uzņēmumam ir jāuz-

klausa un jāpilda dažādas AS
«Latvenergo» prasības, piemēram, jārūpējas, lai tiktu notīrītas
drošinātāju spailes. Arī ugunsdzēsējiem ir stingras prasības, lai
apsaimniekotājs kontrolētu instalācijas stāvokli. Namu pagrabos
un kāpņu telpās tiek veikts elektroinstalācijas remonts un maiņa.
Daudzdzīvokļu mājām tiek
veikta mājas konstruktīvo elementu apkope. Tajā ietilpst jumtu remonts, mājas pamatu remonts,
kāpņu telpu kosmētiskais remonts,
lietus ūdens notekcauruļu remonts
un tīrīšana, namu fasāžu, lodžiju
un balkonu apsekošana, kāpņu
telpās tiek mainītas ārdurvis un
ielikti PVC logi.
Visbeidzot jāmin, ka SIA
«Preiļu saimnieks» ir savs avārijas
dienests, kas ir sazvanāms visu
diennakti. Ja brigāde ir saņēmusi izsaukumu, tad nekavējoties
dodas uz notikuma vietu. Ja kas
atgadījies ārpus dežūras laika,
tad speciālisti tiek izsaukti no
mājām.
Avārijas brigāde novērš tikai
mājas kopējo komunikāciju avārijas, tas ir, ūdensvada problēmas
(līdz ievada ventilim dzīvoklī),
kanalizācijas bojājumus (līdz atzaram no kopējā stāvvada) un visas siltumapgādes sistēmas (apkure) avārijas. Jāatceras, ka gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks nelikumīgi ir nomainījis radiatoru
(vai veicis citu nesaskaņotu pārbūvi), un tas sācis tecēt vai radījis citas tehniskas problēmas, tad
par avārijas novēršanu jāmaksā
mājokļa īpašniekam pašam.
Ja tehniskajiem darbiem mājā
iztērēts mazāk naudas nekā bija
paredzēts tāmē, atlikums saglabājas mājas uzkrājumu kontā, šos
līdzekļus iespējams pārcelt uz
nākamo periodu vai izlietot citiem
vajadzīgiem darbiem.

Parkā uzziedējušas iedzīvotāju iestādītās rozes

Par stādījumu kopšanu un
laistīšanu vasaras sausajās un
karstajās dienās rūpējas SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālā nodaļas darbinieki. Laistīšana tiek
veikta agrās rīta stundās, lai augi
labāk pārlaistu dienas karstumu.
Preiļu parkā uzstādītas miskastes gar jauno celiņu, kurš ved
gar Preiļu 2. vidusskolu.
Parkā nopļauta zāle abpus celiņu malām, izpļautas lauces. Pļaušana tiek rūpīgi plānota, jo, to
darot pārlieku bieži, var zaudēt
augu sugu daudzveidību.

P

avasarī Preiļu novada dome aicināja ikvienu piedalīties akcijā «Iestādi pats savu koku Preiļu parkā!» un iestādīt parkā savu liepu vai dekoratīvo krūmu, tā bagātinot parka apstādījumus un dodot savu
artavu parka labiekārtošanā.
Pirmos ziedus dāsni dāvāja
jasmīni un spirejas, bet patlaban
zied hortenzijas un, par lielu prieku, arī rozes (attēlā). Priecē, ka
parka apmeklētāji pret ziedošajiem augiem izturas uzmanīgi un
saudzīgi. Košumkrūmi vēl augs
un pieņemsies spēkā un ar katru
gadu ziedēs arvien bagātīgāk un
krāšņāk.

Attēlā – pļauj SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas darbinieks Broņislavs Leščiks.

Preiļu privātmājas turpina pieslēgumu
izbūvi pilsētas komunikāciju tīkliem

Individuālās mājas un juridiskās personas turpina pieslēgumu
izbūvi centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai,
kas tika izbūvēta, īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansēto projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Preiļos, II kārta».
Fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas pieslēgt savus objektus (ēkas) pilsētas maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas
tīkliem, pirms pieslēguma būvdarbu uzsākšanas pakalpojumu sniedzējam SIA «Preiļu saimnieks», Liepu ielā 2, jāiesniedz pieteikums,
lai saņemtu tehniskos noteikumus.
Lai pakalpojumu varētu sākt lietot, pēc ūdensvada pievada un
kanalizācijas izvada izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanas
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu daļā obligāti jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
lietošanu.
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2011/12 «Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un
aizsardzību Preiļu novadā» nosaka: ja ielas sarkano līniju robežās
atrodas pakalpojumu sniedzēja (SIA «Preiļu saimnieks») valdījumā
esošs kanalizācijas tīkls, tam jāpievieno esošie objekti, kuros ir
ūdensapgādes sistēmas un kuru vietējā kanalizācijas sistēma neatbilst tehniskajām prasībām un rada ekoloģisku kaitējumu apkārtējai
videi.

Preiļu ielu saraksts, kurās projekta ietvaros izbūvēti jauni
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas inženiertīkli ar pievadiem un
izvadiem nekustamo īpašumu pieslēgšanai:
* Brīvības iela (no Krāslavas līdz Rīgas ielai);
* Kurzemes iela;
* Nākotnes iela;
* Ludzas iela;
* Atpūtas iela;
* Latgales iela;
* Līvānu iela;
* Skolas iela;
* Varakļānu iela;
* Jelgavas iela;
* Sporta iela;
* Dārza iela;
* Aglonas iela;
* A. Paulāna iela;
* Zaļā iela;
* Pļaviņu iela;
* Bauskas iela;
* Vidzemes iela;
* Bērzu iela;
* Kalna iela;
* Ziedu iela;
* Raiņa bulvāris;
* Saltupes iela;
* A. Upīša iela;
* Rīgas iela.

----------------------------------------------------------------------------

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 «Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta» līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA «Preiļu saimnieks».
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību
nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

SIA «Preiļu saimnieks»

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

__________________________________

Tālr. 65322592 vai 26431724
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Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda vispār ir jēga šķirot, ja beigās tik un tā visu
saber kopā vienā automašīnā un izved?
Šāds vērojums liecina par pārprastu situāciju. Cilvēku sašķirotie atkritumi tiešām tiek izvesti ar tām pašām
automašīnām, ar ko izved pārējos sadzīves atkritumus,
taču tas nenotiek vienā un tajā pašā reisā! Atkritumi no
šķirošanas konteineriem tiek izvesti dažādos reisos un
tiek nogādāti SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, savukārt pārējie sadzīves
atkritumi tiek vesti uz atkritumu poligonu Demenē. Ja
kāds ļoti neuzmanīgs cilvēks ir sabojājis šķiroto atkritumu konteinera saturu, piemēram, papīram uzgāžot
pārtikas atliekas, un tādējādi pārstrādājamais materiāls
ir sabojāts, tad šāda konteinera saturs tiek vests uz poligonu. Ne vienmēr ir objektīvs pamats ticēt visam, ko
kaimiņi runā, pārliecināties par šo jautājumu ir iespēja
ikvienam pašam, sazinoties ar SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu apsaimniekošanas daļu, ja nē, tad pienākot
klāt un pajautājot atkritumvedēja šoferim.

Šķirošana mūsu ģimenei ir lieks apgrūtinājums.
Manā dzīvokļa virtuvē nav tik daudz vietas, lai
saliktu blakus vairākas miskastes šķirotajiem atkritumiem. Šķirošana prasa daudz laika un pūļu.
Patiesībā atkritumus šķirot ir ļoti vienkārši. Ikviens
arī parasta dzīvokļa nelielajā virtuvē var iekārtot sev piemērotu atkritumu uzkrāšanas vietu. Pietiek, ja virtuvē
blakus parastajam sadzīves atkritumu spainim atrastos
vieta ja ne vēl vienam spainim, tad vismaz maisam,
kurā tiek mesti visi tie atkritumi, kas derīgi pārstrādei:
plastmasa, stikla pudeles un burkas, metāla skārdenes
u.c. Ja pudeles un burkas ir sausas un izskalotas no
pārtikas atliekām, tās neradīs smaku, tāpēc var tikt
uzkrātas nedēļām, bet, kad spainis vai maiss ir pilns, ar
to var doties uz šķirošanas konteineriem un attiecīgi
sašķirot uzkrāto materiālu. Protams, tas prasa nedaudz
piepūles un arī vairāk laika, taču, ja apzināmies savu atbildību un piederību tai sabiedrības daļai, kam rūp vide
un mūsu bērnu nākotnes dzīves kvalitāte, ja ir vēlēšanās
un mērķi, tad vajag tikai sākt! Saprotams, ka pirmajos
mēnešos pie šīm lietām vajadzēs vairāk piedomāt, taču
ar liku šādā rīcība būs kļuvusi par labu ieradumu.

Saimnieka Vârds

Nodod atkritumus un saudzē vidi!

Atšķirotais kartons, metāla iepakojums un sadzīves tehnika
kļūs par jauniem resursiem

Jūlijā un augusta sākumā SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu apsaimniekošanas daļa otrreizējai pārstrādei
nodeva elektriskās un elektroniskās iekārtas, metāla
bundžas, alumīnija skārdenes, tetrapakas un kartonu.
Lai mūsu zeme būtu tīra, svarīga ir izpratne, ka sadzīves atkritumi nav tikai un vienīgi zemē aprokami ikdienas
pārpalikumi, bet gan neizsīkstošs otrreizējo izejvielu
avots apkārtējās vides saudzēšanai. Vienu un to pašu iepakojumu var pārstrādāt pat vairākas reizes, tādā veidā nepiesārņojot dabu ar atkritumiem.
Ir vairāki iemesli, kāpēc sadzīves atkritumu šķirošanai
jākļūst par labu ikdienas ieradumu ikvienā mājsaimniecībā.
Šķirojot mēs samazinām kopējo poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, tādējādi samazinot atkritumu poligona
platību un negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek nogādāti uzņēmumos, kas veic iepakojuma materiālu otrreizēju pārstrādi,
tādējādi tam dodot otru mūžu. Atkritumus pārstrādājot, tie
tiek vēlreiz atgriezti ekonomiskajā apritē, bet svarīgākais –
tā tiek taupīti dabas resursi un samazinās kaitējums, kas tiek
nodarīts videi. Jāpiezīmē, ka šķirot atkritumus ir mūsdienīgi
un moderni, tā ir veselīga un videi draudzīga dzīvesveida
neatņemama sastāvdaļa. Rūpes par vides tīrību attiecas uz
katru no mums un arī uz mūsu bērnu dzīves kvalitāti un
labklājību. Atkritumu šķirošana neko daudz neprasa –
jābūt vienīgi labai gribai to darīt.
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa pateicas visiem iedzīvotājiem, iestādēm un
organizācijām, kuras šķiro atkritumus un izturas atbildīgi
pret vidi!

Dabā metālu iepakojums var sadalīties 30–100 gadu
laikā. Daži no metālu izstrādājumiem nesadalās vispār. Tā
kā metālu izgatavošanai tiek izmantoti dabiskie resursi (metālu rūdas), metālu priekšmetu izgatavošana no pārstrādātā metāla samazina šo resursu patēriņu. Piemēram, pārstrādājot 1 kg alumīnija, tiek ietaupīti 8 kg rūdas, savukārt
pārstrādājot 1 tonnu tērauda, tiek ietaupītas 1,5 tonnas dzelzsrūdas, 0,5 tonnas ogļu, kas būtu jāizmanto, ražojot tēraudu
no rūdas. Ražojot metāla izstrādājumus no pārstrādātajiem
materiāliem, tiek ietaupīta enerģija – ražojot alumīnija iepakojumu no otrreizējām izejvielām, enerģijas patēriņš ir
tikai 5–10 % no sākotnējā alumīnija ražošanas procesā izmantotās enerģijas patēriņa, bet, tērauda izejvielām pievienojot lūžņus, iespējams ietaupīt līdz 60 % enerģijas.
Līdzīgi kā citu izlietoto iepakojumu gadījumā, metāla
iepakojuma pārstrāde samazina izgāztuvēm nepieciešamo
teritoriju, kā arī jauno iepakojumu un izstrādājumu ražo-

šanas izmaksas. Iegūto izejvielu izmanto primārā iepakojuma ražošanai vai jebkuru citu metāla izstrādājumu
ražošanai. Pārstrādes ciklu skaits maz ietekmē izejvielas
kvalitāti.
Skārdenes un konservu bundžas jāmet konteineros
ar dzeltenajiem vākiem un sakām paldies visiem iedzīvotājiem, kuri rūpīgi to arī ievēro!

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS
2011. gadā veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja atklāja, ka
vidēji ik gadu Latvijas iedzīvotājs iegādājas aptuveni 8 kilogramus elektropreču, taču pārstrādei nodod tikai ap 2 kilogramiem nolietotās tehnikas (tas ir viens no zemākajiem
rādītājiem Eiropā, šajā ziņā vislabāk klājas Zviedrijai un
Dānijai). Tas nozīmē, ka vismaz 4 kilogrami elektropreču
uzkrājas un veido atkritumus.
Nolietotās elektriskās ierīces ir visstraujāk augošā atkritumu plūsma, un tās pieaugums ir apmēram 5 % gadā.
Visvairāk un visilgāk tiek uzglabāti mobilie telefoni,
televizori, datori, monitori un putekļusūcēji. Parasti veco
elektroiekārtu uzglabāšanas motīvs ir rezerves nodrošināšana
gadījumā, ja jaunā tehnika pieviļ. Visbiežāk iedzīvotāji ir
gatavi nodot pārstrādei salīdzinoši lielas elektroiekārtas,
piemēram, monitorus (14 %), ledusskapjus (13 %), datorus
(13 %), televizorus (10 %). Visilgāk un visvairāk tiek uzglabāti mobilie tālruņi, televizori, datori un datoru monitori,
kā arī putekļusūcēji. Atkritumos visbiežāk tiek izmesti
fēni (77 %), tējkannas (70 %), un gludekļi (68 %).

Elektropreces satur vairākus elementus, kurus var nodot
otrreizējai pārstrādei, tā saglabājot primāros dabas resursus.
Nododot pārstrādei vienu miljonu mobilo telefonu, iegūst
250 kg sudraba, 20 kg zelta, 9 kg pallādija un 9 tonnas vara.
Pasaulē katru gadu tiek izmestas apmēram 20–50
miljoni metriskās tonnas nolietoto elektropreču, no kurām
tikai 10–18 % nodod pārstrādei.
Nolietotā sadzīves elektrotehnika jānogādā un jāatstāj
uz rampas SIA «Preiļu saimnieks» nolietotās elektrotehnikas nodošanas punktā Mehanizatoru ielā 1 darba laikā.

Metāla iepakojuma pārstrāde
ietaupa resursus un enerģiju

Mazās elektroiekārtas pārstrādei
nodod retāk

Pārstrādāta papīra iepakojums

ir dabai draudzīgāks

Galvenie ieguvumi no papīra pārstrādes ir dabas resursu (koku) saudzēšana, kā arī vides aizsardzība, jo papīra
otrreizējas pārstrādes process ir videi draudzīgāks nekā
koka pārstrāde papīrā. Papīra pārstrādes procesam nepieciešama salīdzinoši neliela enerģija un mazāk ūdens. Pārstrādes procesa atlikumus iespējams izmantot tālāk vai sadedzināt, tādējādi iegūstot enerģiju. Līdz ar to iepakojums,
kas veidots no pārstrādāta papīra vai kartona, ir ne tikai
draudzīgāks dabai, bet arī lētāks. Papīra šķirošana un
pārstrāde, tāpat kā jebkura cita iepakojuma pārstrādāšana,
samazina atkritumu izgāztuvēm nepieciešamo teritoriju.
Papīram pūstot, rodas metāns – gāze, kas izraisa siltumnīcas
efektu, bet, pareizi pārstrādājot papīru, tiek mazināta šīs
gāzes koncentrācija atmosfērā.
Otrreizēji pārstrādājot, papīru un kartonu izmanto gan
iepakojuma, gan citu papīra izstrādājumu ražošanai. Pārstrādes ciklu skaits ir ierobežots, jo ar katru no tiem pasliktinās materiāla mehāniskās un apdrukas īpašības (koka
šķiedras ir pārstrādājamas sešas reizes, katrā no tām samazinās šķiedru garums).
Saimnieka Vârds
SIA «Preiïu saimnieks» informatîvs izdevums

Atbildîgâ par izdevumu: Inese Ðòepste,
tel. 26543047, e-pasts: inese.snepste@preili.lv
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No mājsaimniecības iepakojuma atkritumiem – kartona
kastēm un tūtiņām – var ražot dažādu iepakojuma papīru
un kartonu. «Attintējamais» papīrs – avīzes, žurnāli, afišas –
der afišu un sanitārā papīra ražošanai. Avīžpapīru izgatavo
no 100 % pārstrādāta papīra.
Katra pārstrādāta papīra tonna «izglābj» 13 koku, ietaupa 4100 kilovatu elektrības, 31 780 l ūdens un samazina
atkritumu daudzumu izgāztuvē par 4 m3.
Makulatūru un kartonu var nodot Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4 darbdienās darba laikā.
Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

