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Sakopta un tīra pilsēta –
gandarījums pašiem un labpatika viesiem

Celtnieku ielas mikrorajonā
atjauno ūdensvadu
un saimniecisko kanalizāciju
Preiļu novada svētki pulcēja
gan vietējos iedzīvotājus, gan
ciemiņus no citiem novadiem un
pilsētām, kā arī no ārvalstīm.
Svētku noskaņu radīja atbilstošs
pilsētas noformējums. Tā autore
Lidija Ceriņa pauž prieku un
pateicību, ka pilsētas centrālā

Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonā sākusies ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas atjaunošana.
Celtnieku mikrorajonā tiks atjaunoti 1346 metri iekšpagalmu
ūdensvada un 70,14 metri saimnieciskās kanalizācijas. Iepirkuma rezultātā būvdarbus veic SIA «Preiļu santehniķis» ar piedāvāto līgumcenu 118 770,25 EUR (neskaitot PVN). Būvdarbi noslēgsies šā gada
novembrī.
Īstenojot plānotos darbus, ūdensapgāde Celtnieku ielas mikrorajona daudzdzīvokļu mājām kļūs drošāka. Celtnieku mikrorajonā
iekšpagalmu komunikācijas lielākoties ir no dzelzs vai tērauda, kas,
kalpojot daudzus gadu desmitus, ir nolietojušās, vietām pat ļoti
kritiskā stāvoklī. Tagad tās tiks aizstātas ar polietilēna caurulēm,
kuru priekšrocība ir neierobežoti ilgs kalpošanas laiks, turklāt tās nodrošina un saglabā augstu ūdens kvalitāti, piemēram, nepieļauj gļotu
rašanos.
Iedzīvotāju ērtībām būvdarbi ir pielāgoti tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu gājēju un transportlīdzekļu kustību, taču iedzīvotāji tiek
aicināti būt saprotoši, ja tomēr radušās kādas neērtības.

No 19. līdz 21. augustam ar
plašu pasākumu programmu
2. Starptautiskā leļļu festivāla
zīmē aizvadīti Preiļu novada
svētki. Lai svētku dalībnieki
un viesi dažādos pasākumos varētu baudīt svētku gaisotni, svētku
rīkotāji ieguldījuši lielu darbu,
kurā savu artavu deva arī SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālās
nodaļas un Labiekārtošanas un
apzaļumošanas daļas speciālisti.
Lai arī SIA «Preiļu saimnieks»
ikdienā veic dažādus pilsētas labiekārtošanas darbus, un mūsu pilsēta vienmēr ir sakopta, taču svētkiem jāgatavojas īpaši. SIA «Preiļu saimnieks» svētkiem sāka gatavoties labu laiku iepriekš – uzkopa ielas un pļāva zālienus, uzstādīja pilsētas svētku noformējumu. SIA «Preiļu saimnieks»
darbinieki sekoja līdzi pasākumu
norisei, uzkopa ielas, laukumus
un estrādi pēc pasākumiem. Paldies mūsu darbiniekiem par ieguldījumu svētku norisē!
SIA «Preiļu saimnieks» piedalījās krāšņajā svētku gājienā ar
saukli «Saimnieks mūsu pilsētā!»

laukuma noformējuma (attēlā)
tapšanā palīdzēja leļļu māksliniece
Jeļena Mihailova, uzņēmēja Anna Kļavinska, bet īpašs paldies
Putānu ģimenei no Preiļiem, kas
svētku noformējumam uzticēja
senlaicīgu drošku. Raiņa bulvāri
rotāja tautas dejotāju figūras, bet

parkā svētku apmeklētāju uzmanību saistīja fotopilsēta. Laukumā pie Preiļu novada domes
sveiciens 25 valodās «Esiet sveicināti!» ciemiņiem no tālienes
vēstīja, ka viņi šeit ir gaidīti.
Vairāk par pilsētas labiekārtošanu lasiet 2. lappusē.

un savu šāgada simbolu bebru,
kas izceļas ar čaklumu un neatlaidību darbā, kas nepieciešams
ikdienā veicot pilsētas labiekārtošanas darbus un nodrošinot komunālos pakalpojumus.
Pēc svētku gājiena notika konkursa «Sakoptākais īpašums Prei-

ļu novadā» laureātu apbalvošana.
Grupā «Iestādes, organizācijas un
uzņēmējsabiedrības» SIA «Preiļu saimnieks» administratīvā ēka
Liepu ielā ieguva 2. vietu.
Svētki ir pagājuši, bet jācer,
ka tajos gūto pozitīvo emociju
pietiks vēl ilgam laikam!

Aizvadīti pilsētas svētki

SIA «Preiļu saimnieks» rēķinus varēs ērti saņemt Swedbank internetbankā

SIA «Preiļu saimnieks» komunālo
pakalpojumu rēķinus tagad var saņemt
arī Swedbank internetbankā, kur tos
var pa tiešo apmaksāt vai arī pieslēgt
automātisku apmaksu. Pakalpojums
rēķinu maksātājiem ir bez maksas.
SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda: «Sabiedrībai «Preiļu saimnieks» ar Swedbank
ir noslēgts savstarpējas sadarbības līgums,
kas regulē abu pušu saistības un pienākumu šajā jomā, kā arī sniedz detalizētu

līdzekļu pilnai rēķina apmaksai. Piektkārt, klientiem vienmēr pastāv iespēja atteikties no rēķina automātiskas apmaksas
un turpināt maksāt kā līdz šim – Komunālo
maksājumu norēķinu daļā vai internetbankā.»
«E-rēķinu risinājums sniedz iespēju
saņemt savus rēķinus vienuviet internetbankā, tos pārskatīt un ērti apmaksāt ar
vienas pogas nospiešanu, turklāt arī izmantot rēķinu automātisku apmaksu. Patlaban Swedbank klientiem pieejama jau

darījumu aprakstu, kas ir īpaši svarīgi, ilgstošā laika posmā veicot regulārus un precīzus maksājumus. Kādi būs ieguvumi
klientiem? Pirmkārt, būs mazāk rūpju un
ietaupīts laiks nekā līdz šim, maksājot
Komunālo maksājumu norēķinu daļā vai
arī internetbankā. Otrkārt, rēķini tiks apmaksāti laikus, nebūs jāuztraucas par līgumsodu kavējuma gadījumos. Treškārt,
iespēja izvēlēties maksājuma veikšanas
dienu. Ceturtkārt, iespēja veikt maksājumu daļējā apmērā, ja kontā nepietiek
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vairāk kā 50 uzņēmumu e-rēķinu apmaksa.
Katru mēnesi iesūtīto e-rēķinu skaits turpina pieaugt,» uzsver Beāte Krauze, Swedbank Naudas plūsmas un e-produktu daļas
vadītāja.
Pieteikties SIA «Preiļu saimnieks» rēķinu saņemšanai internetbankā var, vēršoties
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu daļā N. Rancāna ielā 3a,
Preiļos, Preiļu novadā, Swedbank internetbankā vai arī kādā no tuvākajām bankas
filiālēm.

Saimnieka Vârds
Puķu grozos pie laternu stabiem Raiņa bulvārī, Brīvības ielā un centrālajā laukumā
zied petūnijas, nokarenās begonijas, īpašu akcentu rada ipomejas un zeltenes, kā arī
auzenes. Attēlā – petūniju grozi pie laternu stabiem pilsētas centrālajā laukumā.

Pie SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas Rīgas ielā 4, Preiļos, ar katru
vasaru krāsaināka un lielāka kļūst puķudobe, kurā zied tās puķes, kurām citur pietrūcis
vietas. Pateicoties stādu dāvinātājiem, šogad īpaši daudz ir dāliju, astilbju, hostu.

Sakopta un tīra pilsēta –
gandarījums pašiem un labpatika viesiem

Sabiedrisko teritoriju apstādījumos augu atlase, izkārtojums un izteiksmīgu formu
plānošana un veidošana prasa sevišķas zināšanas un rūpīgu kopšanu visas vasaras garumā. Attēlā – dažādas vasaras puķes zied Daugavpils un Cēsu ielas krustojumā.

Turpinājums no 1. lpp.

Tradicionāli vasara ir atvaļinājumu un
atpūtas laiks, taču SIA «Preiļu saimnieks»
Komunālās nodaļas darbiniekiem, kuru
pārziņā ir visi pilsētas labiekārtošanas darbi, vasara ir aktīvs darba periods, un vasaras plaukumā var redzēt pavasarī ieguldītā
darba augļus.
Preiļi allaž ir sakopta, tīra un skaista
pilsēta, par to rūpējas SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas speciālisti Zentas Igolnieces vadībā. Regulāri tiek pļauta
zāle, kopti mauriņi, uzturēti un atjaunoti
apstādījumi sabiedriskajās teritorijās, kur
augu atlase, izkārtojums un izteiksmīgu
formu plānošana un veidošana prasa sevišķas zināšanas un rūpīgu kopšanu visas vasaras garumā – ravēšanu, mēslošanu un
laistīšanu. Dažādi labiekārtošanas darbi turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos – zālāju pļaušana, krūmu cirpšana,

apdraudošo koku izzāģēšana. Šovasar tikpat kā katru dienu ir lijis, tādēļ zāle auga
ļoti strauji, tajā pašā laikā piemirkusi zāle
nepadodas pļaušanai, tādēļ dažviet nebija
iespējas nopļaut laikus. Lielākās teritorijas
tiek izpļautas ar traktortehniku, bet, ja tas
nav iespējams, tad ar trimeriem. Nopļautā
zāle tiek savākta un izvesta. Īpašu uzmanību
prasa pilsētas lepnuma – parka – uzturēšana.
Parkā tiek apgriezti dzīvžogi, pļauta zāle,
slaucīti celiņi un vākti atkritumi.
Šovasar pilsētu grezno četras ziedu piramīdas laukumā pretī Preiļu novada domes ēkai, bet divas Kārsavas laukumā pie
Preiļu Galvenās bibliotēkas. Ziedu piramīdas
pārsvarā veido nokarenās begonijas un
nokarenās pelargonijas, kas izvēlētas tāpēc,
ka ātrāk sakuplo, dāsni zied, un, salīdzinot
ar citām puķēm, ir vieglāk kopjamas, kā
arī izturīgākas pret slimībām. Ziedu grozi
pie gaismas laternu stabiem uzstādīti Raiņa bulvārī, Brīvības ielā un pilsētas centrā-

Četras ziedu piramīdās laukumā pie Preiļu novada domes veido nokarenās
pelargonijas, baltas petūnijas un scevolas. Attēlā – ziedu piramīdas pie Preiļu galvenās
bibliotēkas ar nokarenajām petūnijām, zeltenēm un auzenēm.

lajā laukumā. Ziedu grozos šovasar pārsvarā
dažādu krāsu nokarenās petūnijas un nokarenās begonijas. Pilsētas centra apstādījumos zied sarkanas un baltas leduspuķes,
arī samtenes, īpašu akcentu rada zaļie
laimiņi. Dažādas vasaras puķes iestādītas
Cēsu un Daugavpils ielas krustojuma puķudobē.
Taču sagatavošanās vērienīgiem sabiedriskajiem un kultūras pasākumiem
prasa papildus darbu un uzmanību. Pilsētas
svētki šogad pulcēja vairākus tūkstošus
apmeklētāju. Sagatavošanās šādiem kupli
apmeklētiem pasākumiem notiek organizēti
un pārdomāti un ir apliecinājums SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas profesionālajai varēšanai. Pirms pasākumiem ir
jāuzkopj to norises vietas, nepieciešamības
gadījumā jāizvieto satiksmi organizējošās
ceļa zīmes, jāseko līdzi pasākumu norises
laikā. Kaut gan svētku laikā vairākās vietās tika uzstādīti papildus atkritumu kon-
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teineri, joprojām intensīvu darba prasīja
pilsētas centra un estrādes sakopšana starp
svētku norisēm, kad īsā laika sprīdī bija
jāsavāc neapzinīgo apmeklētāju izmētātie
atkritumi – tukšās pudeles, papīri, plastmasas
maisiņi. Diemžēl operatīva atkritumu savākšana nav risinājums, būtu jāmainās iedzīvotāju attieksmei.
Par sakopto un ziedošo pilsētu no daudziem iedzīvotājiem un viesiem saņemti
atzinīgi vārdi. Priecē, ka Preiļi asociējas ar
zaļu un vienmēr sakoptu pilsētu. Ieceru un
darāmā ir daudz, taču gandarījums par paveikto atsver visas ieguldītās pūles un pārvarētās nedienas, un mūsu pilsēta ar katru
gadu kļūst arvien sakoptāka un mājīgāka.
SIA «Preiļu saimnieks», izmantojot
avīzes starpniecību, pateicas Komunālās
nodaļas un Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas darbiniekiem, ka cītīgi un
pašaizliedzīgi veic savus darba pienākumus!
Paldies!

Turpinās bezsaimnieka kaķu sterilizācija

Saimnieka Vârds

SIA «Preiļu saimnieks» turpina klaiņojošo un bezsaimnieka
kaķu sterilizāciju Preiļu pilsētā
ar mērķi humāni samazināt
bezsaimnieka kaķu skaitu pilsētā. Ieguvums no kaķu sterilizācijas ir tas, ka klaiņojošu
kaķu pilsētā būs kļuvis mazāk.

SIA «Preiļu saimnieks» veic
kaķu ķeršanu, kā arī nodrošina
pieskatīšanu vairākas dienas pēc
sterilizācijas, līdz pilnībā beigusies narkozes iedarbība. Pēc tam
kaķi tiek palaisti brīvībā tieši tajā
pašā vietā, kur tika saķerti, tāpēc
ka pazīstamā vidē viņiem ir

vieglāk izdzīvot. Sterilizētie kaķi
tiek iezīmēti, lai netiktu saķerti
vēlreiz. Nepieradinātus, mežonīgus kaķus nav viegli noķert, un
šajā darbā SIA «Preiļu saimnieks»
darbiniekiem nu jau ir zināma pieredze, kas ļauj strādāt arvien raitāk. Noķerto kaķu sterilizāciju veic
sertificēts veterinārārsts Andris
Pastars.
Bezsaimnieka kaķiem sterilizācijas norise rada lielāku stresu,
jo nav saimnieka klātbūtnes, kas
palīdzētu stresu mazināt. Tādēļ
cilvēki, kuri kaķus baro, varētu
arī palīdzēt viņus noķert, jo nepazīstami cilvēki dzīvniekiem rada
lielāku stresu.
Ja jūsu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tuvumā vai apkārtnē uzturas bezsaimnieka kaķi,
lūgums par to ziņot SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālās nodaļas
vadītājai Zentai Igolniecei pa
tālr. 26438147.

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
izmantošanu jābūt noslēgtiem līgumiem

Iedzīvotāji, kuri ir ierīkojuši jaunus pieslēgumus pilsētas centralizētajam ūdensvadam un/vai
kanalizācijas sistēmai, bet vēl nav griezušies Komunālo maksājumu norēķinu daļā, lai noslēgtu līgumus par
šo pakalpojumu lietošanu, ir aicināti to darīt pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no nepatīkamām sekām.

l 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. Apsaimniekotāja 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 46 eirocenti ar PVN par kvadrātmetru, bet šī maksa var mainīties atkarībā
no tā, vai mājā ir veikti kādi uzlabojumi.

Ūdens patēriņa skaitītājus var
uzstādīt tikai un vienīgi firmas,
kam ir licence šī pakalpojuma
sniegšanai, vai arī SIA «Preiļu
saimnieks» avārijas dienests. Savukārt uzstādīto ūdens patēriņa
skaitītāju plombēšanu veic tikai
un vienīgi SIA «Preiļu saimnieks»
avārijas dienests.
Komunālo maksājumu norēķinu daļa atrodas N. Rancāna
ielā 3a, Preiļos, strādā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 ar
pusdienu pārtraukumu no 13.00
līdz 14.00, tel. 65381382 vai
26345495, e-pasts: namu.parvalde@preili.lv.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2,
Balvos, rīko nekustamam īpašumam Rēzeknes ielā 24-51,
Preiļos, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā.
Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 51,
platība 37,42 m2. Ierakstīts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1831 B-51, kadastra numurs: 7601 900 2435.
Īpašuma izsoles sākumcena: 4100,00 EUR.
Izsoles solis: 400,00 EUR.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 15. augustā
pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums
ir 2016. gada 14. septembrī pulksten 13.00.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 4. septembrim nepieciešams iemaksāt nodrošinājuma summu 410,00 EUR
zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas, reģ. Nr. 11025911956,
depozīta kontā Valsts Kasē Nr. LV63TREL9199011001000,
kods TERLLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni,
nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.
Izsoles norises noteikumi:
https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi
Informācija pa tālruni 64521195

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.

SIA «Preiļu saimnieks»

IznomĀ komErCTELPAS

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

Kāds ir ūdens patēriņa skaitītāju
pārbaudes periodiskums?
Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija
tiek veikta reizi četros gados.

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.

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,
laikus jāinformē siltumenerģijas piegādātājs – pašvaldības uzņēmums SIA «Preiļu
saimnieks».

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 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 zudumus. 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 dzīvokļa applūdināšanas gadījumā un kā novērtēt radīto materiālo zaudējumu?
Par notikušo jāziņo apsaimniekotājam
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.

Dzīvokļa īpašuma rēzeknes ielā 24-51
elektroniskā izsole
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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 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.

Vai par SIA «Preiļu saimnieks»
avārijas dienesta izsaukumu ir jāmaksā?
Ja avārijas situācija ir izraisīta speciāli
vai radusies nevērības, nolaidības vai nezināšanas dēļ, tad par tās novēršanu tiek
iekasēta maksa saskaņā ar apstiprinātu sanitārtehnisko darbu izcenojumu cenrādi.
Avārijas dienests saskaņā ar sanitārtehnisko darbu izcenojumu cenrādi veic dažādus maksas pakalpojumus, piemēram,
radiatoru nomaiņu, klozetpoda vai izlietnes
uzstādīšanu, ūdens skaitītāju nomaiņu vai
montāžu.
Ja dzīvojamā māja ir pārņemta savā
apsaimniekošanā, tad ar SIA «Preiļu saimnieks» tiek noslēgts līgums par avārijas
dienesta pakalpojumu izmantošanu, un
visi avārijas dienesta pakalpojumi tiek
veikti līgumā paredzētajā kārtībā.

Saimnieka Vârds
Ik rītu, lai kāds būtu laiks,
Teic: saulei pretim eju!
Un, lai cik tumšs Tev mācies vaigs,
Teic: es par bēdu smeju!

Vissirsnīgākie sveicieni apaļajā jubilejā

J e v g e n i j a m L i s i c i n a m Komunālajā nodaļā un
I varam Vi lc ānam Ūdensapgādes un kanalizācijas daļā!
Sveiciens visiem jubilāriem, kuri dzimuši augustā!
SIA «Preiļu saimnieks»

Turpinām šķirot tetrapakas

Tetrapaku otrreizējai pārstrādei nav tik sena vēsture kā stiklam vai plastmasai, jo pats pārstrādes process prasa sarežģītākas
tehnoloģijas.

Preiļu novada iedzīvotāju sašķirotās tetrapakas tiek nogādātas
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā, Rīgas ielā 4,
Preiļos, 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.

kā pareizi šķirot

Vispirms sulas, kefīra, piena vai citu pārtikas produktu tetrapakas
ir jāizskalo, jo tajās esošie pārtikas atlikumi bojājas un kaitē otrreiz
pārstrādājamam materiālam. Jāatceras, ka tetrapakas jāmet konteineros
ar dzelteniem vākiem. Pirms izmešanas tetrapakas jāsaplacina, lai tās
konteinerā neaizņemtu pārlieku daudz vietas.
Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķiro atkritumus!
Arvien aktīvāk šķirojot atkritumus, samazinās kopējais to atkritumu
apjoms, kas nonāk atkritumu poligonos. Tādā veidā paildzinās atkritumu poligona mūžs un tiek novērsta jaunu teritoriju pārvēršana par
bezgalīgu atkritumu kalnu.

Dalīti vākto atkritumu laukumos
darbojas videonovērošana

SIA «Preiļu saimnieks» pie
dažiem pilsētas dalīti vākto atkritumu laukumiem ir izvietojusi
videonovērošanas kameras, lai
izskaustu dārza un lielgabarīta
atkritumu kaudžu veidošanu.
Jau vairākkārt vēstīts, ka lielgabarīta atkritumu izmešana pie
dalīti vākto atkritumu laukumiem
ir ļoti aktuāla problēma. Videonovērošana turpmāk ļaus fiksēt
pārkāpumus, un pierādījumi par
atkritumu neatļautu izmešanu tiks
nodoti Pašvaldības policijai.
Preiļos ir 22 dalīti vākto atkritumu laukumi, kas paredzēti daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Nav
nekas iebilstams, ja cilvēki dalīti
vākto atkritumu punktos izmet savus sašķirotos atkritumus (plastmasu un papīru konteineros ar
dzelteniem vākiem un stikla iepakojumu konteineros ar zaļiem vākiem), taču parastie atkritumu konteineri ir paredzēti ikdienas atkritumiem (pamatā – pārtikas atliekām). Tajos (vai tiem blakus) nav
vietas dārza atkritumiem, remonta
atkritumiem vai būvgružiem.
Ja jāatbrīvojas no liela atkritumu daudzuma (remontējot vai

tīrot garāžas un šķūnīšus), no
dārza atkritumiem vai no lielgabarīta atkritumiem (piemēram,
mēbelēm), ir jāpiesaka atsevišķa
izvešana.
To var izdarīt, zvanot SIA
«Preiļu saimnieks» Atkritumu
apsaimniekošanas daļas vadītajai Vinetai Igolniecei pa tālr.
29420721.

Svarīgi šķirot baterijas

Aicinām privātmājas un lauku
saimniecības slēgt līgumus ar
SIA «Preiļu saimnieks» par cieto
sadzīves atkritumu izvešanu. Tie,
kuriem līgumi ir noslēgti, no sadzīves atkritumiem atbrīvojas videi draudzīgā veidā un viņiem
nav vajadzības tos pa kluso atstāt
dabā vai svešos konteineros.

Baterijas satur smagos metālus un kodīgas skābes, tādēļ tās nevajadzētu
izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem vai pavirši atstāt dabā,
bet gan nogādāt šķirošanas vietās – SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4 vai jebkur, kur redzat speciāli
bateriju savākšanai paredzētas kastītes: veikalos, skolās vai citās iestādēs.
Baterijas pieder videi bīstamo atkritumu grupai, tādēļ ļoti svarīgi tās
utilizēt pareizi.

kāds iepakojums ir derīgs pārstrādei?

Tiek uzskatīts, ka apmēram 20-30 % no sadzīves atkritumu svara veido iepakojums. Iepakojuma materiālu sastāvs ir ļoti atšķirīgs, un ne visi iepakojuma veidi
ir derīgi otrreizējai pārstrādei. Iedzīvotāju sašķirotie atkritumi SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā tiek vēlreiz pāršķiroti – tiek atlasīti nederīgie piemaisījumi, bet, piemēram, PET pudeles vai plēves pirms presēšanas tiek
sašķirotas pēc krāsām, jo katras krāsas iepakojumam ir savādāks sastāvs un tādēļ
atšķiras otrreizējās pārstrādes process.
Preiļu novadā konteineros ar dzelteniem vākiem jāmet plēves iepakojums, polietilēna maisiņi, sadzīves ķīmijas cietās plastmasas (HDPE) iepakojums, PET pudeles,
skārdenes un konservu bundžas, izskalotas piena un sulu tetrapakas. Konteineros ar
zaļiem vākiem jāmet stikla pudeles un stikla burkas.
Taču šobrīd Latvijā nav iespējams pārstrādāt čipsu pakas, jogurta un krējuma trauciņus, putu polistirola olu iepakojumu, tādēļ tie visi jāmet parastajiem sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros.
Aicinām izturēties atbildīgi un ievērot norādes uz šķirošanas konteineriem – mest
tajos tikai un vienīgi tādus atkritumus, kam tie paredzēti. Nepareizi sašķiroti atkritumi
var sabojāt pārstrādei derīgos atkritumus, piemēram, slapjas ēdiena atliekas makulatūru
padara otrreizējai pārstrādei praktiski nederīgu, tādēļ tā nonāk nevis pārstrādes rūpnīcā,
bet gan atkritumu poligonā.
Attēlā: īpaši logo uz preces iepakojuma informē par to, no kāda plastmasas veida
izgatavots iepakojums. Lai sagatavotu plastmasas iepakojumu otrreizējai pārstrādei,
Saimnieka Vârds
SIA «Preiïu saimnieks» informatîvs izdevums

pirms presēšanas SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4,
Preiļos, tas tiek sašķirots pa grupām.
1. PET plastmasa (dzērienu pudeles, saldētās pārtikas iepakojums);
2. cietais polietilēns (šampūnu, dažādu tīrīšanas līdzekļu iepakojums);
3. polivinilhlorīds (pārtikas eļļas pudeles, tīrīšanas līdzekļu iepakojums);
4. mīkstā plastmasa (iepirkumu somas);
5. polipropilēns (margarīna trauciņi; Latvijā pagaidām nepārstrādā);
6. polistirols (jogurta un krējuma trauciņi, olu aizsargiepakojums, vienreiz lietojamie trauki; Latvijā pagaidām nepārstrādā);
7. pārējie plastmasas iepakojuma veidi, kas nav iekļauti iepriekš minētajās grupās.

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.

