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2015. GADA NOVembRIS

Jana Rinča un Kaspars Zusāns par godprātīgu darbu
saņem Preiļu novada domes Pateicības

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas ietvaros Preiļu
novada dome ir apbalvojusi ar
Pateicībām SIA «Preiļu saimnieks» darbiniekus Janu Rinču
un Kasparu Zusānu.
Jana Rinča ir apbedīšanas
un viesnīcas pakalpojumu speciāliste. Darba pienākumus viņa
veic augstā kvalitātē, profesionāli
apkalpojot klientus, un ar savu
piemēru iedvesmo citus darbiniekus. Savukārt Kaspars Zusāns
strādā par galdnieku, godprātīgi,
profesionāli un ar iniciatīvu veicot
darba pienākumus.
Valsts sākas ar mums, un
katrs no sirds paveiktais darbs
dod gandarījumu pašiem un ir
ieguldījums valsts un mūsu novada
attīstībā. Sveicam abus kolēģus!

SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks sveic Kasparu Zusānu ar Pateicības saņemšanu.

Ar Pateicību novērtēta apbedīšanas un viesnīcas pakalpojumu speciālistes Janas Rinčas profesionālā pieeja klientu apkalpošanā.

Iedegtas spēka zīmes
par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai

18. novembrī, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā,
Preiļu novada kultūras centrs aicināja piedalīties akcijā «Kopīgi
iedegsim svecīšu liesmas latvju spēka zīmēs». Laukumā pie
novada domes SIA «Preiļu saimnieks» no 220 svecītēm iededza
savu spēka zīmi – Māras krustu.
Senie latvieši ticēja, ka materiālā pasaule ir Māras pārziņā. Māras
krusts ir saistīts ar uguni, māju un auglību. Šī zīme piešķir
pamatīgumu, drošību, saistību ar dabas un zemes spēkiem. Māras
krusts ap sevi rada īpašu enerģiju, kas aizsargā, dziedina un nes veiksmi.
Jācer, ka svecīšu gaišās, ar mīlestību iedegtās liesmas senlatviešu
spēka zīmēs dos ticību sev, saviem spēkiem, savai zemei, savai
valstij un paliks atmiņā kā īpašs mūsu sveiciens Latvijai
97. dzimšanas dienā.

Sākta bezsaimnieka kaķu sterilizācija

SIA «Preiļu saimnieks» pēc
novada domes iniciatīvas ir sākusi klaiņojošo un bezsaimnieka
kaķu sterilizāciju Preiļu pilsētā.
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja Zenta
Igolniece informē, ka sterilizācija
tiek realizēta ar mērķi humāni
samazināt bezsaimnieka kaķu
skaitu pilsētā. SIA «Preiļu saimnieks» veic kaķu ķeršanu, kā arī
nodrošina pieskatīšanu vairākas
dienas pēc sterilizācijas, līdz
pilnībā beigusies narkozes iedarbība. Kaķi tiek uzturēti speciāli
iekārtotā, apsildītā telpā.
Pēc sterilizācijas kaķi tiek palaisti atpakaļ tieši tajā pašā vietā,
kur tika saķerti, jo pazīstamā vidē
viņiem ir vieglāk izdzīvot. Sterilizētie kaķi tiek iezīmēti, lai netiktu ķerti vēlreiz. Kaķu saimnieki
tiek aicināti savus mīluļus laist
ārā ar kakla siksniņām, pretējā
gadījumā, ja nekas nenorāda uz
saimnieka esamību, kaķis var tikt
saķerts un nodots sterilizācijai.

Noķertos kaķus sterilizē sertificēts veterinārārsts Andris Pastars. Viņš uzsver, ka sterilizācija
samazinās kaķu populāciju pilsētā:
«Kaķi sāk vairoties 8–10 mēnešu
vecumā, kaķenes dzemdē 2–3
reizes gadā 3–4 kaķēnus. Kaķi
intensīvi vairojas, tādēļ ir jāsterilizē,

sevišķi kaķenes.» Sterilizācijas
operācija, it īpaši kaķenēm, nav
vienkārša, taču tiek darīts viss,
lai kaķis pēc tam mierīgi atveseļotos.
Bezsaimnieka kaķiem notiekošais rada lielāku stresu, jo nav
saimnieka, kura klātbūtne dzīv-

niekam palīdzētu stresu pārvarēt.
Tajā pašā laikā veterinārārsts
kliedē bažas: «Kaķīšus neiemidzināsim un nedarīsim viņiem
pāri, par to nav pamata satraukties.
Cilvēki, kas kaķus piebaro, varētu
arī palīdzēt viņus noķert, jo nepazīstami cilvēki dzīvniekiem

rada lielāku stresu. Protams, nav
slikti, ka cilvēki piebaro klaiņojošos
kaķus, savā ziņā mēs pie viņu
likteņa esam vainīgi, taču to ir iespējams sakārtot.»
Sterilizācija ir humānākais
veids, kā ietekmēt mājdzīvnieku
skaitu.

Attēlā: SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki palaiž brīvībā runci pēc sterilizācijas Liepu ielā – tanī pašā vietā, kur dzīvnieks tika saķerts.
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Vidējā maksa par siltumenerģiju
Preiļos oktobrī
Saimnieka Vârds

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un
ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs
Haritonovs informē, ka apkopoti dati
par siltumenerģijas maksu šā gada oktobra norēķinu periodā. Šā gada oktobrī AS «Latvijas gāze» noteiktā dabas
gāzes tirdzniecības cena ir 206,32 eiro
par tūkstoš normālkubikmetriem. Pie
šādas dabas gāzes cenas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs oktobrī ir 54,40 EUR/MWh
bez PVN.
Kā iepriekš vēstīts, pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma lielākajā daļā Preiļu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkure
pieslēgta līdz 9. oktobrim. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra datiem vidējā gaisa temperatūra
oktobra apkures periodā (no 07.10.2015.

līdz 27.10.2015. – 21 diena) bija plus 3,46
grādi pēc Celsija.
Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no
Liepu, Celtnieku un Pils ielas katlumājām,
oktobra norēķinu periodā ir 0,572 EUR ar
PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajonā –
0,63 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru. Apskatot atsevišķi katras
katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās
izmaksas ir šādas: Liepu ielas katlumāja –
0,532 EUR/m2, Pils ielas katlumāja –
0,755 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja –
0,652 EUR/m2 ar PVN.
AS «Latvijas gāze» prognozē, ka dabas gāzes cena novembrī būs tāda pati kā
oktobrī, tātad arī siltumenerģijas tarifs nemainīsies.

Lai ikviens varētu sekot līdzi savam
maksājumam par siltumenerģiju, SIA
«Preiļu saimnieks» katru mēnesi interneta

vietnēs preili.lv un preilusaimnieks.lv, kā
arī informatīvajā izdevumā «Saimnieka
Vārds», publicē siltumenerģijas tarifu.

Siltumapgādes tarifi 2015. gada oktobrī (euR/mWh, bez PVN)

*Pēc SPRK datiem
Lētākā un dārgākā apkure Latvijas pilsētās ievērojami atšķiras. Salīdzinot noteikti jāņem vērā arī siltumapgādes sistēmas īpatnības katrā pilsētā — kā vēsturiski ir plānota un
būvēta siltumapgādes sistēma, kāds ir pilsētas apbūves plānojums, cik garas ir pārvades līnijas, vai ir pieejams karstā ūdens pakalpojums. Siltumenerģijas ražotāji pāriet uz
jaunākām, efektīvākām tehnoloģijām, un apkures tarifiem ir tendence samazināties, nevis pieaugt.

Līdz apkures sezonas sākumam pabeigta
Rēzeknes ielas 36. mājas renovācija. Nosiltinātas ārsienas, cokols, kā arī pagraba

Attēlos – Rēzeknes ielas 36. māja pirms renovācijas un pēc tam.

un bēniņu pārsegums, atjaunots jumts, nomainīti logi un ārdurvis – tas viss noteikti
samazinās siltumenerģijas zudumu un arī

apkures maksājumu. Ekonomija pamanāma
uzreiz – šai mājai apkure oktobrī tika pieslēgta vēlāk, nekā blakus esošajām nesil-
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tinātajām mājām. Pēc renovācijas māja ir
ne tikai ekonomiska, bet arī skaista un
vizuāli pievilcīga.
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Skalo lietus ūdens kanalizācijas tīklus

Saimnieka Vârds

Oktobra beigās pilsētā tika veikta lietus ūdens
kanalizācijas tīklu skalošana, informē SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha.
Virsūdens uztvērēju jeb gūliju tīrīšana un tīklu
skalošana tika veikta ar speciāli tam aprīkotu hidrodinamisko automašīnu sadarbībā ar SIA «Rēzeknes
ūdens». Aleksandrs Lapuha norāda, ka lietus ūdens

kanalizācijas tīklu normālai funkcionēšanai to skalošana jāveic regulāri, jo caurules mēdz aizsērēt ar
smiltīm un lapām, bet efektīvi atbrīvoties no nosēdumiem caurulēs var tikai ar hidrodinamiskās skalošanas metodi.
Šajā skalošanas reizē dažādās pilsētas vietās no
nosēdumiem tika atbrīvoti apmēram 100 metri lietus
ūdens kanalizācijas tīklu un tika iztīrītas 48 gūlijas.

Ilgstošas prombūtnes laikā jānodrošina
piekļuve dzīvokļa īpašumam

Dzīvokļa īpašnieka vai dzīvokļa īpašumā uz
tiesiska pamata dzīvojošu personu pienākums ir
ilglaicīgas prombūtnes gadījumos paziņot mājas
pārvaldniekam SIA «Preiļu saimnieks» par savu
vai ģimenes locekļu prombūtni, norādot personas
tālruņa numuru vai adresi, kurai ir iespēja un
tiesības iekļūt dzīvokļa īpašumā, noteikts apsaimniekošanas līgumā, atgādina SIA «Preiļu
saimnieks» jurista palīgs Irēna Rancāne.
Dzīvokļa īpašniekam ir jānodrošina iespēja ilgstošas prombūtnes laikā iekļūt savā īpašumā SIA
«Preiļu saimnieks» Avārijas dienestam, lai novērstu
avārijas situāciju, kas apdraud pārējos mājas iedzīvotājus un liedz mājas pārvaldniekam nodrošināt
pakalpojumu nepārtrauktību. Dzīvokļa atslēgas var
atstāt savai uzticības personai, informējot mājas
vecāko vai kaimiņus par iespējām ar viņu sazināties.
Tāpat kontaktinformāciju vajadzētu atstāt Komunālo
maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos).
Ja avārijas situācija rodas dzīvoklī, kura
īpašnieks un viņa ģimenes locekļi ir prombūtnē un
nav sasniedzami, kā arī kaimiņi nezina, kur viņi atrodas, šādā gadījumā uz nenoteiktu laiku, kamēr

Pastāv vairākas iespējas, kā SIA «Preiļu saimnieks» klienti
var paziņot ūdens skaitītāja rādījumus:
t īpaši aicinām izmantot elektronisko norēķinu sistēmu
WEBNams – šeit var ievadīt individuālo aukstā un karstā ūdens
patēriņa skaitītāju ikmēneša rādījumus, kā arī sekot līdzi rādījumu vēsturei un apskatīt pēdējā gada rēķinu apmaksu summu.
UZMANĪBU! Aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var nolasīt līdz mēneša beigām, bet sistēmā tos var
ievadīt ne ātrāk kā pēc katra mēneša 15. datuma.
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jāievada katru mēnesi regulāri, bet tajos mēnešos, kad ūdens patēriņa nav bijis, ļoti svarīgi
ir atkārtoti ievadīt iepriekšējos rādījumus. (Ja nav tikuši ievadīti
vispār, tad datorsistēma maksājuma summu aprēķinās automātiski
pēc vidējā ūdens patēriņa.)
t ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var paziņot, rakstot uz
e-pastu: namu.parvalde@preili.lv;
t klātienē Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna
ielā 3a, Preiļos) vai telefoniski, zvanot pa tālruni 65381382 vai
26345495.
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšana ir dzīvokļa
īpašnieka pienākums, tādēļ aicinām pret to izturēties atbildīgi!

maksājot internetbankā,
jānorāda rēķina numurs un adrese

Apmaksājot komunālo pakalpojumu rēķinu internetbankā,
it īpaši, maksājot par citu personu, lūgums vienmēr norādīt
pilnu adresi, par kuru tiek veikts maksājums, kā arī rēķina
numuru.

Komunālo maksājumu rēķinu
var saņemt e-pastā

tiek atrasts dzīvokļa īpašnieks un viņa ģimenes
locekļi, var tikt atslēgta ūdens padeve kāpņu telpai
vai pat visai mājai, radot neērtības visiem mājas iedzīvotājiem.
Saskaņā ar Civillikumu katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai
bezdarbību nodarījis. Aicinām iedzīvotājus atbildīgāk
izturēties pret pārējo dzīvokļu īpašnieku mantu un
pret visu kopīpašumu!

N. Rancāna ielas 4. mājā
būs izremontētas kāpņu telpas

Kamēr līņā rudenīgs lietus un ārdarbiem
šāds laiks nav sevišķi piemērots, SIA «Preiļu
saimnieks» Remontu un celtniecības daļas meistari N. Rancāna ielas 4. mājā veic kāpņu telpu kosmētisko remontu.
Pirmās kāpņu telpas iedzīvotāji sienām izvēlējušies zaļu toni ar dekoratīvo apmetumu, savukārt
otrās kāpņu telpas iedzīvotāji – maigu persiku toni
un dzelteno krāsu, bet kāpņu margas pārkrāsotas
zaļas, arī kāpņu telpu laukumiņiem par patīkamāko
atzīts zaļais tonis.
Kosmētiskais remonts būs arī trešajā kāpņu

Ūdens skaitītāju
rādījumu iesniegšana –
izvēlieties
sev ērtāko veidu!

telpā, un arī tur, atjaunojot krāsojumu, vērā tiks
ņemta iedzīvotāju gaume.
Kāpņu telpās tagad ir uzstādītas jaunas pastkastītes, kā arī jaunas pagraba durvis, savukārt logi
kāpņu telpās ir tikuši nomainīti jau pirms tam, kas
palīdz samazināt mājas siltumenerģijas patēriņu,
un iepriekš uzstādīti arī apgaismojuma sensori, tā
ekonomējot elektroenerģijas patēriņu.
Dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti pret kopīpašumu
izturēties saudzīgi, uzmanīgi atvērt un aizvērt ārdurvis, nebojāt apgaismojumu un rūpēties par kārtību kāpņu telpās.

Atgādinām, ka komunālo maksājumu rēķinu ir iespēja
saņemt savā e-pastā un pēc tam to var apmaksāt internetbankā.
Pieteikties rēķina saņemšanai e-pastā var, griežoties ar iesniegumu Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna
ielā 3a, Preiļos).

Notiek dzīvokļa īpašuma
Liepājas ielā 41–2
elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja
Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3–1. kab., Preiļi, rīko
otro izsoli Romualda Antoņēviča piederošajam nekustamajam
īpašumam – dzīvokļa īpašumam Liepājas ielā 41–2, Preiļi, īpašums
reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
ar kadastra Nr.76019000860; īpašums sastāv – no dzīvokļa īpašuma
Nr.2 – ar kopējo platību 55,3 m2, un kā arī pie dzīvokļa piederošo
kopīpašuma 553/1775 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas,
zemes un tualetes ēkas, 68/478 domājamo daļu no šķūņa. Īpašums
nav reģistrēts Preiļu zemesgrāmatu nodalījumā.
Parādnieks: Romualds Antoņēvičs, Liepājas ielā 41–2, Preiļi.
Piedzinējs: SIA «Preiļu saimnieks», Liepu iela 2, Preiļi.
Īpašuma izsoles sākumcena 1425,00 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 – 100,00 EUR. Izsoles
cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles sākuma datums ir 2015. gada 16. novembris plkst.10.00,
un izsoles noslēguma datums 2015. gada 16. decembris plkst. 10.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 6. decembrim jāiemaksā nodrošinājums 190,00 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.
Izsoles norises noteikumi:
https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi
Informācija pa tālruni 29183199
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Saimnieka Vârds

Pateicība

Pateicamies SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas
vadītājai Zentai Igolniecei par atsaucību, mobilitāti un sirsnību, palīdzot Lauku ielas iedzīvotājiem lietus seku novēršanā!
Lai tādu atsaucīgu cilvēku būtu vairāk! Novēlam Igolnieces
kundzei stipru veselību un vēl ilgus darba gadus!
Ar cieņu Lauku ielas iedzīvotāju vārdā Marija Lubāne
l AtbILDAm IeDZīVOtāJIem

Kāpēc jāslēdz līgums par atkritumu izvešanu,
ja atkritumu man nav?

Kāpēc jāslēdz līgums par atkritumu izvešanu, ja dzīvojam laukos un atkritumu mums nav? Visu pārtiku
audzējam saimniecībā, neradot atkritumus, vecos apģērbus pārstrādājam par grīdceliņiem, metālizstrādājumus nododam metāllūžņos, maisus no cukura, sāls un lopbarības piedevām
izmantojam, lai nosūtītu dārzeņus radiem, bet pudeles – piena un
krējuma nosūtīšanai tiem pašiem radiem. Papīru izlietojam krāšņu iekurināšanai, bet plastmasas izstrādājumus vispār tikpat kā
nelietojam. Laukus mēslojam ar kūtsmēsliem, ķimikālijas nelietojam, līdz ar to tāda veida iepakojumu arī mums nav. Kosmētiku
gatavojam paši no dabas vielām. Mums atkritumu nav.

Ja mēs ikviens spētu dzīvot, neradot nevienu pašu atkritumu, tad
varētu iztikt bez poligoniem un nesatraukties par dabas piesārņojumu
un globālo sasilšanu. Ir tikai apsveicami, ka ir arvien vairāk cilvēku, kas
nežēlo pūles, izvēloties videi draudzīgu dzīvesveidu, pauž SIA «Preiļu
saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece.
Vārds pa vārdam cenšoties noskaidrot situāciju, visbiežāk izrādās, ka tā nu nav, ka atkritumu nav it nemaz, pieredzē dalās Vineta Igolniece. Vienmēr kaut kas nonēsājas, saplīst vai kļūst lieks. Piemēram,
vecie apavi un citas lietas, kam nav tik viegli atrast jaunu pielietojumu. Pēc tam, kad līgums par cieto sadzīves atkritumu izvešanu ir
noslēgts, konteiners gandrīz vienmēr piepildās: «Pēc līguma noslēgšanas «mums atkritumu tikpat kā nav» realitātē kļūst par diezgan
daudz,» norāda Vineta Igolniece.
Zaļais dzīvesveids ir apsveicama iniciatīva, taču tajā pašā laikā
normatīvajos aktos atrunāts, ka mēs ikviens esam atkritumu radītājs,
sadzīves atkritumi mūsdienās ir neatņemama ikdienas dzīves daļa, un
to rašanās ir nenovēršama. Tādēļ ikviena pienākums ir rūpēties, lai
atkritumi nonāktu tikai un vienīgi tiem paredzētās vietās un nenodarītu kaitējumu videi.

Lielam atkritumu apjomam
jāpiesaka atsevišķa izvešana

Attēlā – atkritumu kaudze Kooperatīva ielas malā, kur kopā ar dārza
atkritumiem atstāta arī tualetes iekārta.

Mājā vai dzīvoklī taisot remontu vai vienkārši vēloties atbrīvoties
no nevajadzīgajām mantām pieliekamajā, garāžā vai pagrabā,
protams, visiem atkritumiem 240 l sadzīves atkritumu konteineros
vietas nepietiek, un dārza un lielgabarīta atkritumiem šie konteineri
nemaz nav piemēroti. Šādos gadījumos cilvēki izlīdzas, kā nu māk
un, par nelaimi, visbiežāk rīkojas neadekvāti – aizved un izgāž dabā
vai pa kluso atved un sakrauj pie dalīti vākto atkritumu šķirošanas
punktiem vai pie konteineriem. Savukārt pilsētnieki dažreiz vienkārši
sakrauj un atstāj ielas malā, cerot, ka SIA «Preiļu saimnieks» tos
pamanīs un savāks. Informācija par šādiem gadījumiem tiek nodota
Pašvaldības policijai, lai noskaidrotu vainīgo.
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece aicina iedzīvotājus aiztaupīt pašiem sev nepatīkamus brīžus, cenšoties slepus atbrīvoties no atkritumiem, bet
gan zvanīt un pieteikt izvešanu pa tālr. 29420721.

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

No gadiem nebaidies — tie nāks un ies
Ar sauli azotē un asām krusas paltīm;
Un neskaiti — nekur jau nepaliks

Tā mūsu melnākā un pati saulainākā diena,
Bet pārējām tu savas dzīves krāsu pielej klāt
Gan to kas smaidīt liek, gan to, kas sāp!

Sirsnīgi sveicieni apaļajā jubilejā mūsu kolēģēm
A n t o ņ i n a i M a u r i ņ a i un M o n i k a i Z e i l e i !
Sveiciens visiem jubilāriem, kuri dzimuši novembrī!

SIA «Preiļu saimnieks»

Zu-zu-zum! Skan puķīte,
Atnes bērnu eņģelītis,

Pār ezeru, pār upīti,
Pār zaļo ataudziņu.
(R. Blaumanis.)

Sveicam mūsu kolēģus
Tatjanu un Dmitriju Ivanovus
ar dēliņa piedzimšanu!
SIA «Preiļu saimnieks»

Noslēdzas SIA «Preiļu saimnieks» organizētās
rudens talkas Preiļu privātmājām
Šāgada 24. un 31. oktobrī SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa rīkoja
dārza un lielgabarīta atkritumu bezmaksas izvešanu Preiļu pilsētas privātmājām, kurām noslēgts
līgums par cieto sadzīves atkritumu izvešanu. Par talkām no iedzīvotājiem saņemti pateicības
vārdi – daudzi šādu iespēju atbrīvoties no lielāka daudzuma dārza un lielgabarīta atkritumiem
vērtē atzinīgi, jo nav speciāli jāpasūta traktortehnika un nav jāmaksā par izvešanu.

Abās talkas dienās no privātmājām tika izvesti tādi atkritumi,
kuriem nav piemēroti 240 litru
sadzīves atkritumu konteineri –
zaļie dārza atkritumi, mēbeles un
otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi, piemēram, nolietotās
elektriskās un elektroniskās iekārtas, logu stikls u. c.
Atkritumu apsaimniekošanas
daļas vadītāja Vineta Igolniece
informē, ka abās talkas dienās
kopā izvestas 39 traktortehnikas
piekabes dažādu atkritumu, un
tas ir vairāk nekā pērnruden.
Vineta Igolniece norāda, ka
pirmajā talkas dienā vairākās
vietās atstātās atkritumu kaudzes
bija tik milzīgas, ka darbiniekiem
bija tiesības tās neņemt. Vienmēr
pirms talkām iedzīvotāji tiek mudināti izturēties ar sapratni, neaizkavēt talkas grafiku un, ja ir
ļoti daudz atkritumu, tad par to
iepriekš informēt Atkritumu apsaimniekošanas daļu. «Gribas,
lai cilvēki novērtē šo īpašo talku
akciju, nevis to izmanto negodprātīgi,» uzsver Vineta Igolniece.
Tāpat daudzi nepilda galveno
nosacījumu – talkā ir jāpiedalās
pašiem. Ja ceļa malā atstāta kaudze, bet paši saimnieki pat neiznāk
no pagalma – arī šajā gadījumā
SIA «Preiļu saimnieks» darbiniekiem ir tiesības pabraukt garām
un atkritumus neņemt. Tiek apsvērts turpmāk talkās sūtīt tikai
traktortehniku bez darbiniekiem,
kuri palīdzētu iekraut. Ja kādam
objektīvu iemeslu dēļ palīdzība
būs nepieciešama, tad par to būs
iepriekš jāinformē Atkritumu apsaimniekošanas daļa.
Lai risinātu jebkuru ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu
jautājumu videi draudzīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem,
aicinām sazināties ar SIA «Preiļu
saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu pa tālr. 29420721.

Līdz šim pausti neskaitāmi mudinājumi atbrīvoties no nolietotās
sadzīves tehnikas, un, šķiet, lielākajā tiesā Preiļu šķūnīšu un garāžu tā
vairs nav atrodama. Tas apliecinājās arī rudens talkās – šoreiz veco
sadzīves tehniku otrreizējai pārstrādei nodeva tikai retais.

Par rudens talkām no iedzīvotājiem saņemti pateicības vārdi – daudzi
šādu iespēju atbrīvoties no lielāka daudzuma dārza un lielgabarīta
atkritumiem vērtē atzinīgi, jo nav speciāli jāpasūta traktortehnika un
nav jāmaksā par izvešanu. Attēlā – Broņislava Zarāne Jaunajā ielā
palīdz iekraut sava dārza atkritumus. Viņa pauž pateicību talkas
rīkotājiem un apliecina, ka ik reizi talkas dienai gatavojas īpaši.

Atbildîgâ par izdevumu: Inese Ðòepste,
tel. 26543047, e-pasts: inese.snepste@preili.lv

4

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

