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Iedegta Preiļu
galvenā egle

ŠAjĀ numurĀ LASIET:
‚ apkures maksājumi novembra norēķinu periodā;
‚ remontdarbi daudzdzīvokļu mājās;
‚ mājai Jaunajā ielā 1 nosiltinātas gala sienas;
‚ uzstādīta kaķu māja;
‚ atkritumu izvešanas grafiki 2017. gadam.

Nāk jaunais gads,
nāk egļu smarža liega,
Un viegli baltas pārslas slīd,
Bet sirdi nevar ieputināt sniegā,
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt.
(Kārlis Skalbe.)

Gaišus Ziemassvētkus!

Veiksmīgu, radošu
un panākumiem bagātu
Jauno gadu!

SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdis
Jānis Mūrnieks

Komunālo maksājumu norēķinu daļa informē

SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu daļa
(N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā) informē, ka maksājumi par apsaimniekošanu, sadzīves atkritumu izvešanu un ūdeni, ja
nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, tiek aprēķināti par pašreizējo mēnesi. Savukārt par iepriekšējo mēnesi tiek aprēķināti maksājumi par elektroenerģiju koplietošanas telpās, siltumenerģiju karstā ūdens uzsildīšanai un apkurei, par patērēto auksto ūdeni un kanalizāciju, ja ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs. Maksājumi par
komunālajiem pakalpojumiem jāveic līdz pārskata mēneša beigām.
Maksājumu kavēšanas gadījumā tiek aprēķināts līgumsods.

Krāšņā egle pilsētas centrālajam laukumam atceļojusi no Viktora Bužinova meža Pelēču pagastā. Foto: Gunārs Vilcāns.

11. decembrī ar dziesmām, dejām un rotaļām
Preiļu centrālajā laukumā tika iedegta pilsētas
galvenā egle. Šoreiz bērnus priecēja mazais karalis-lauva Simba, Tīģermeitene, Rūķītis un,
protams, Ziemassvētku vecītis. Bērnus, kas pie
eglītes noskaitīja jau apgūtos Ziemassvētku dzejolīšus un nodziedāja dziesmiņas, Lapsa pacienāja
ar nelieliem kārumiem.
Egles iedegšanā palīdzēja Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda, kas šajā Ziemassvētku
gaidīšanas laikā klātesošos sveica Trešajā adventē.
Kopā ar egli laukumā gaiši iemirdzējās arī lielākas
un mazākas sniegpārsliņas, kuru autore ir Lidija
Ceriņa. Idejas palīdzēja realizēt Jeļena Puzaka,
mākslinieks Voldemārs Kokorevičs un sabiedriskā
centra «Līči» aktīvistes.
Kā ierasts, arī šogad krāšņo egli pilsētas centrālajam laukumam izvēlējās SIA «Preiļu saimnieks»
valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un Komunālās
nodaļas vadītāja Zenta Igolniece. Tā šogad uz Preiļiem ir atceļojusi no Viktora Bužinova meža Pelēču pagastā, tāpēc paldies viņam par šo dāvanu, kas
svētku rotā nu priecē pilsētas un novada iedzīvotājus
un viesus!
Savukārt laukumā pie Preiļu novada domes uzstādīta kupla un fantastiski skaista sudrabegle, kas
30 gadus augusi Skolas ielas iedzīvotājas Annas
Rutkovskas dārzā. Rutkovskas kundze, atvēlēdama
egli visu iedzīvotāju priekam, novēl, ka ikvienam
vajadzētu sākt ar savu sētu, tad ar savu novadu un
Latvija kļūs skaistāka un bagātāka. Paldies Rutkovskas kundzei!

Aizvadīta tikšanās ar iedzīvotājiem

Sudrabegle, kas priecē pie Preiļu novada domes,
30 gadus augusi Annas Rutkovskas dārzā.

Abas egles operatīvi atveda un uzstādīja SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas darbinieki.
SIA «Vicars» vadītājs Broņislavs Veigulis jau vairākus gadus dāvina autokrāna pakalpojumu smago
svētku egļu iekraušanai un uzstādīšanai. Liels paldies visiem, kuri piedalās svētku noskaņas radīšanā!
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SIA «Preiļu saimnieks»
decembrī par vienu
stundu saīsinātas
divas darba dienas

SIA «Preiļu saimnieks»
informē, ka 23. un 30. decembrī
darba laiks būs no 8.00 līdz
16.00 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00),
savukārt Komunālo maksājumu norēķinu daļa klientus apkalpos no plkst. 8.30 līdz 16.30
(ar pusdienu pārtraukumu no
plkst. 13.00 līdz 14.00).
Pirmdiena, 26. decembris,
ir brīvdiena.

Šāgada 8. decembrī notika Preiļu novada domes rīkotā
tikšanās ar domes deputātiem un iestāžu vadītājiem.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda iepazīstināja
klātesošos ar domes iestāžu un uzņēmumu paveikto šogad, tostarp
arī ar SIA «Preiļu saimnieks» aktualitātēm. Savukārt pirms tam iedzīvotājiem bija iespēja vairāku pašvaldības iestāžu speciālistiem
personīgi uzdot interesējošos jautājumus. Arī SIA «Preiļu saimnieks»
valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks (attēlā) atbildēja uz iedzīvotāju
jautājumiem par māju apsaimniekošanu, nepieciešamajiem remontdarbiem, siltumenerģijas maksājumiem.
Jāpiebilst, ka SIA «Preiļu saimnieks» speciālisti vienmēr ir
klātienē vai telefoniski pieejami klientiem. Ar mums var sazināties
arī interneta vidē. Vietnes preilusaimnieks.lv kreisās puses sadaļā
Uzdot jautājumu ar mums var sazināties, lai uzdotu jautājumus speciālistiem, izteiktu ierosinājumus un priekšlikumus un savā e-pastā
saņemtu ātru atbildi.
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maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu
mājās novembra norēķinu periodā
Saimnieka Vârds

Cik maksāsim par apkuri ziemas spelgonī?

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs
Haritonovs iepazīstina ar apkopotajiem datiem par siltumenerģijas maksu Preiļu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās šā gada novembra norēķinu periodā. Šā gada
novembrī AS «Latvijas Gāze» noteiktā dabas gāzes tirdzniecības cena ir
156,52 EUR par tūkstoš normālkubikmetriem – tāda pati dabas gāzes cena bija
arī šā gada oktobrī, līdz ar to arī kopējais siltumenerģijas tarifs ir saglabājies tāds
pats – 54,01 EUR/MWh bez PVN.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļai iedzīvotāji pauž savas bažas par to, ka
jau novembra norēķinu periodā ir lielāks apkures maksājums un satraucas, cik tādā
gadījumā būs jāmaksā, piemēram, janvārī, kad visticamāk būs pamatīgs un ilgstošs
sals. Siltumapgādes daļa skaidro, ka, protams, rēķini būs lielāki, taču nav pamata satraukumam, ka tie varētu pieaugt daudzas reizes. Kā redzams tabulā, arī divās
iepriekšējās apkures sezonās tā nav noticis.
Vislielākais siltumenerģijas daudzums nepieciešams dzīvokļu uzsildīšanai, kamēr
āra gaisa temperatūra ir no plus grādiem līdz nullei, kā tas redzams tabulā. Piemēram,
kad 2014. gada novembrī vidējā āra gaisa temperatūra bija + 2,5 oC, lai uzturētu
dzīvoklī + 18 oC, bija jāuzsilda + 15,5 oC. Kad šā paša gada decembrī temperatūra
nokrita līdz – 2,35 oC, bija jāuzsilda + 20,35 oC. Sanāk, ka decembrī bija jāuzsilda par
+ 4,85 oC vairāk. Šī starpība nav tik liela. Apkures maksājums, protams, ir lielāks, bet
ne jau daudzas reizes lielāks.

vidējā maksa par apkurināmās platības
kvadrātmetru – 1,343 Eur/m2

Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju, vidējā maksa par
apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no
Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, novembrī ir 1,343 EUR/m2 ar PVN, bet siera
rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,37 EUR/m2 ar PVN. Apskatot katras katlumājas
apkalpojošās teritorijas atsevišķi, vidējā maksa par apkuri novembrī ir šāda: Liepu ielas
katlumāja – 1,276 EUR/m², Pils ielas katlumāja – 1,852 EUR/m², Celtnieku ielas
katlumāja – 1,384 EUR/m² (ar PVN).
Šā gada novembra norēķinu periods ir 33 dienas (no 26.10.2016. līdz 27.11.2016.).
Šajā periodā vidējā gaisa temperatūra bija plus 0,82 grādi pēc Celsija skalas.

vismazākie apkures rēķini ir siltinātās mājās

Siltumenerģijas tarifs un āra gaisa temperatūra visiem patērētājiem ir vienāda, taču
maksa par apkuri katrā mājā var būt ļoti atšķirīga. Kā redzams, vislielāko ekonomiju
var iegūt, ja veikta pilna renovācija. Mājās, kur iedzīvotāji izpratuši siltināšanas darbu
nepieciešamību un lietderību, maksājums par apkuri ir ievērojami mazāks nekā
nesiltinātās mājās. Kvalitatīvi nosiltināta māja dod ietaupījumu, kas naudas izteiksmē ir
lielāks par renovācijas izmaksām, turklāt ieguvums ir arī sakārtota māja ar lielāku
tirgus vērtību.
Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā. Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās oktobra apkures periodā ar PVN:
Rēzeknes 36 – 0,384 EUR/m2, Liepu 9 – 0,463 EUR/m2, Liepu 24 – 0,495 EUR/m2,
Liepu 28 – 0,55 EUR/m2, Rēzeknes 32 – 0,576 EUR/m2, Liepu iela 12 – 0,617 EUR/m2,
Liepu 21 – 0,625 EUR/m2, bet siera rūpnīcas mikrorajonā Daugavpils ielā 72 – 0,28
EUR/m2.
AS «Latvijas gāze» prognozē, ka dabas gāzes cena decembrī nemainīsies, tātad nemainīsies arī siltumenerģijas tarifs.
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Dzīvokļa īpašuma Andreja upīša ielā 1–10, Preiļos,
elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 29 zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā
izsolē nekustamo īpašumu Andreja Upīša ielā 1–10, Preiļos, Preiļu novadā.
Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 75,7 m2 platībā un
757/11965 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums
76010061929001) un zemes (kadastra apzīmējums 76010061929).
Īpašuma izsoles sākumcena: 4300,00 EUR.
Izsoles solis: 200,00 EUR.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 15. decembrī pulksten 13.00,
izsoles noslēguma datums ir 2017. gada 16. janvārī pulksten 13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 4. janvārim nepieciešams iemaksāt nodrošinājuma summu 430,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas
Lilijas Solovjovas, reģ. Nr. depozīta kontā LV69TREL9199104001000, Valsts
kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja tās autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi:
https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi
Uzziņas pa tālruni 64624889 vai 26111586
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mājai jaunajā ielā 1
remontdarbi 2016. gadā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās nosiltinātas gala sienas
Saimnieka Vârds

Rēzeknes ielas 24. mājai šovasar bija kāpņu telpu un balkonu remonts,
kā arī betona lieveņa remonts (IV sekcija).

Noteksistēmas montāža veikta
Rēzeknes ielas 16. mājai (dz. 4,
3) un Aglonas ielas 9. mājai (dz.
2, 4), bet Zaļajā ielā 12 uzstādītas notekcaurules.
PVC logi uzstādīti kāpņu
telpās Liepu ielas 10. mājā un
Liepu ielas 6. mājā. Jaunas pastkastītes ir uzstādītas Rīgas ielā 1,
Liepu ielā 10, Daugavpils ielā
68, Rēzeknes ielā 24.
Jauni soliņi ir pie Liepu ielas
10. mājas (I kāpņu telpa) un pie
N. Rancāna ielas 1. mājas un pie
mājas Viļānu ielā 4.
Viļānu ielas 6. mājai veikts
ārsienu remonts un krāsošana,
Saltupes ielas 4. mājai pārmūrēti
ventilācijas skursteņi, Aglonas
29. mājai veikts ieejas nojumes
remonts, A. Upīša ielas 4. mājai
veikta vējdēļu maiņa, Liepu ielas
7. mājai – jumta daļējs remonts,
bet Rēzeknes ielas 21. mājai un
Brīvības ielas 3. mājai veikts lieveņa remonts.
SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļa saskaņā ar mājas vecāko vai dzīvokļu
īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu
ietvaros daudzdzīvokļu mājās
veic dažādus remontdarbus.
SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotajās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās apsaimniekošanas maksa ir noteikta 0,46 eiro
(ar PVN) par kvadrātmetru. Vadoties pēc dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma lēmuma, par uzkrātajiem līdzekļiem SIA «Preiļu
saimnieks» remontu un celtniecības daļa veic nepieciešamos remontdarbus.
Dzīvokļu īpašniekus aicinām
izturēties saudzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi atvērt un aizvērt
durvis, nebojāt apgaismes ķermeņus un slēdžus, rūpēties par
tīrību kāpņu telpās. Paldies aktīvajiem māju vecākajiem! Tikai
darbojoties savstarpējā cieņā un
sapratnē iespējama veiksmīga
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekošana.

Pēc N. Rancāna ielas 2. un
5. mājas iedzīvotāju iniciatīvas
uzstādīta kaķu māja.
Viena no idejas iniciatorēm
pastāstīja, ka doma par kaķu mājas nepieciešamību radusies, ikdienā redzot, ka pie daudzdzīvokļu mājām dzīvojošajiem bezsaimnieka kaķiem nav īsti kur patverties no vēja, lietus vai sniega:

bija gatava. «Mēs nemaz tik
skaistu nedomājām. Gribējām
vienkāršu būdu. Tagad esam ļoti
apmierināti. Mājiņa ir ļoti skaista,
visi slavē. Paldies SIA «Preiļu
saimnieks» galdniekiem!»
Tāpat tiek domāts arī par kaķu pieradināšanu pie rokām, lai
viņus būtu iespējams saķert un
sterilizēt.

Liepu ielas 6. mājai kāpņu telpās uzstādīti PVC logi.

Šis gads Remontu un celtniecības daļai ir bijis ļoti ražīgs,
SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās paveikti daudzi
lielāki un mazāki remontdarbi,
informē Remontu un celtniecības daļas vadītāja Antoņina Krasnopjorova.
Vairākās mājās veikts kāpņu
telpu kosmētiskais remonts: Daugavpils ielā 68, Liepu ielā 1 (I
kāpņu telpa, kur veikta arī kāp-

ņu telpas grīdas izlīdzināšana un
flīzēšana), Liepu ielā 10 (I kāpņu
telpa), Rēzeknes ielā 24 un Rīgas
ielā 1.
Priekšlaukuma un betona lieveņa remonts veikts Liepu ielas
1. mājai (III un V sekcija) un
Liepu ielas 30. mājai.
Rēzeknes ielas 24. mājai
veikts balkonu remonts un betona lieveņa remonts (IV sekcijai).
Zaļās ielas 12. mājai pārmūrēti
skursteņi un nomainītas ārdurvis.

uzstādīta pirmā kaķu māja
«Tik daudz kaķīšu! Sirds sāp. Bija kaut kas jādara.» Lai palīdzētu
kaķīšiem, iedzīvotāji bija ierīkojuši kartona kastes, kur apmesties. Taču laikapstākļu dēļ šis nav
labākais risinājums.
Tādēļ problēma tika izstāstīta
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītājai Zentai Igolniecei, un drīz vien kaķu māja

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Jaunajā ielā 1 nosiltinātas
gala sienas.
Šīs mājas iedzīvotāji mājas vecāko pagaidām vēl nav ievēlējuši,
tādēļ iedzīvotāju aptaujāšanu un parakstu vākšanu uzņēmās Sandra
Marhiļeviča. Viņa pastāstīja, ka par gala sienu siltināšanas nepieciešamību iedzīvotāju viedokļi dalījās, bet beigās tomēr tika pieņemts
pozitīvs lēmums. Aukstās un vējainās dienās malējos dzīvokļos siltināšanas efekts ir labi jūtams, jau secinājuši iedzīvotāji.
Siltināšanai izmantotas 100 mm putupolistirola loksnes un kondensāta un pretvēja plēve. Tā ir ventilējamā fasāde ar gaisa spraugām. Apdarei izmantotas skārda loksnes, kuru priekšrocības ir ilgmūžība, tās nav ik pēc laika jāpārkrāso, tās tik ātri nenolietojas un ir izturīgākas pret bojājumiem.
No gala sienu siltināšanas ieguvēji ir visi mājas iedzīvotāji, ne tikai tie, kuri pie tām dzīvo, jo māja mazāk zaudēs siltumenerģiju.
Līdz ar to samazināsies kopējais apkurei patērētās siltumenerģijas
daudzums un tātad arī maksājumi par apkuri. Kā apliecinājies praksē,
pat nelieli remontdarbi, kā, piemēram, logu un ārdurvju nomaiņa
kāpņu telpās, bēniņu siltināšana, ārsienu plaisu aizdarīšana, kaut nedaudz, bet tomēr ietaupa siltumenerģiju.

Kādos gadījumos
zvanīt SIA «Preiļu saimnieks»
avārijas dienestam?

Pašvaldības SIA «Preiļu saimnieks» avārijas dienests
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00 apkalpo Preiļu pilsētas
daudzdzīvokļu māju un citu apsaimniekojamo objektu
apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas,
ja ir noslēgts līgums par SIA «Preiļu saimnieks» avārijas
dienesta pakalpojumu izmantošanu.
Ja konkrētais gadījums neietilpst avārijas dienesta funkcijās,
tad pieteikums tālāk tiek nodots attiecīgajām iestādēm (AS «Latvenergo», VUGD u.c.). Jebkurā gadījumā avārijas dienesta
tālruņa operatori uzklausa ikviena zvanītāja problēmu un iesaka
labāko risinājumu.

Avārijas dienestam 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;
- plīsis apkures stāvvads, radiators vai dvieļu žāvētājs;
- pazudusi elektrība vai jūtama deguma smaka;
- ja ir novēroti maģistrālo ūdensvadu vai siltumapgādes
tīklu bojājumi;
- ja ir nolauzti koki, bojātas ielu norādes un ceļa zīmes,
beigti dzīvnieki u.tml. gadījumos.

Uzmanību! Par elektrības vadiem aiz individuālā skaitītāja
atbild dzīvokļa īpašnieks. SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas dienests nelabo elektrību dzīvokļos.

!
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SIA «Preiļu saimnieks»
remontdarbu dispečeri zvanus uzklausa
visu diennakti, tālrunis:

65307085

vai

29397974,

bet speciālisti izbraukumos dodas
un palīdz darbdienās darba laikā
no plkst. 8.00 līdz 22.00.

Cieto sadzīves atkritumu izvešanas
grafiki privātmājām 2017. gadā

Saimnieka Vârds
Lai ir kāda zeltaina kļava arvien,
Kam galotnē sirdi Tu rudeņos sien,
Un pāri takām, kad sniegpārslas krīt,
Lai ir kāda roze, kas dvēselē mīt!

Sveicam apaļajā jubilejā

Al eks andru Š ko li nu Apbedīšanas birojā un
O ļ e g u B i s t r ov u Remontu un celtniecības daļā.
Sveiciens visiem SIA «Preiļu saimnieks» darbiniekiem,
kuri dzimuši decembrī!

SIA «Preiļu saimnieks»

maksājums par atkritumu
izvešanu jāveic līdz pārskata
mēneša beigām

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa
saviem klientiem atgādina norēķinu kārtību: par atkritumu
izvešanu jānorēķinās līdz katra mēneša beigām. Ja maksājums
tiek kavēts, tad tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % apmērā no
nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
Ja trīs mēnešus pēc kārtas netiek veikti maksājumi, SIA «Preiļu saimnieks» jurista palīgs Irēna Rancāne var izsūtīt pirmstiesas
brīdinājumu, kurā lūdz uzkrāto parādu un līgumsodu (ja tāds ir)
nomaksāt viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas. Ja arī
tad netiek ievērots nomaksas termiņš, tad SIA «Preiļu saimnieks»
var celt tiesā prasības pieteikumu par parāda un līgumsoda piedziņu.
Par atkritumu izvešanu var norēķināties:
– pagastu pārvalžu kasēs:
m kasē Aizkalnes pagasta pārvaldē, Raiņa ielā 5, katru darba
dienu no plkst. 12.00 līdz 13.00;
m kasē Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 9, Prīkuļos,
katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.30 līdz 13.00);
m Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu ielā 6, Pelēčos, darba laikā
pieņem maksājumus par atkritumu izvešanu, kā arī slēdz līgumus.
– SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu
daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, katru darba dienu no plkst. 8.30
līdz 17.30 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 14.00),
tālr. 65381382 vai 26345495, e-pasts: namu.parvalde@preili.lv;
– saņemot rēķinu savā e-pastā un pēc tam norēķinoties internetbankā. Norēķinu konts: AS «SEB banka», kods: UNLALV2X026,
konts: LV30UNLA0026000609608. SIA «Preiļu saimnieks» reģistrācijas Nr. 47703001720.
Maksājot internetbankā, obligāti norādiet sava rēķina numuru
un precīzu adresi!

nodoti otrreizējai pārstrādei derīgie
sadzīves atkritumi

Decembrī SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa otrreizējai pārstrādei nodeva iedzīvotāju sašķiroto
kartonu, makulatūru, agroplēvi un dienasgaismas lampas.
Atgādinām, ka SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas
laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, bez maksas pieņem šādas šķiroto atkritumu frakcijas: makulatūru, kartonu un papīra iepakojumu, izskalotas piena un sulas tetrapakas, balto un krāsaino pudeļu stiklu
un logu stiklu, saplacinātas PET plastmasas dzērienu pudeles un
cieto HDPE, polietilēna iepakojumu (arī lauksaimniecībā izmantotās
plēves), metāla iepakojumu (konservu kārbas, skārda bundžas),
luminiscētās (dienasgaismas) lampas un vieglo automašīnu riepas.
Savukārt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (nolietotās
sadzīves elektropreces) iedzīvotāji var atstāt uz platformas Mehanizatoru ielā 1.

Cienījamie klienti!

Ja Jums ir noslēgts līgums
ar SIA «Preiļu saimnieks», par
atkritumu izvešanu divas reizes
mēnesī, tad Jūsu konteiners
2017. gadā tiks izvests atbilstoši
grafikam.
Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana vienu
reizi mēnesī, tad Preiļu pilsētā
konteiners tiks izvests katra mēneša beigu datumos, bet novada
lauku teritorijā – katra mēneša
vidus datumos. Atbilstošos datumus skatiet grafikos.
Ja līgumā atkritumu izvešana
ir paredzēta vairāk nekā divas
reizes mēnesī, tad konteineru izvešanas grafiku varat uzzināt,
zvanot pa tel. 29420721.
240 litru sadzīves atkritumu
konteineri nav piemēroti lielgabarīta atkritumiem, tādēļ, piemēram, veco mēbeļu un nolietotas
sadzīves tehnikas izvešana jāpiesaka atsevišķi.

d e d

Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai pārstrādei derīgu sadzīves
atkritumu (makulatūra, logu un
pudeļu stikls, plastmasas iepakojums, dienasgaismas lampas u.c.),
arī šādos gadījumos jāpiesaka atsevišķa to izvešana vai pašiem tie
jānogādā Atkritumu šķirošanas
laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, kur
tos pieņemam bez papildu samak-

Preiļu pilsēta (1. daļa)

sas. Nolietoto sadzīves tehniku var
atstāt uz rampas Mehanizatoru
ielā 1, Preiļos. Neaizmirstiet, ka
atkritumu konteineru izvešanas
dienā tiem ir jāatrodas pie vārtiņiem!
Vineta Igolniece,
SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu apsaimniekošanas
daļas vadītāja

d e d

Preiļu pilsēta (2. daļa)

Atpūtas, Bauskas, Brīvības, Bērzu, Cēsu,
Čakstes, Daugavpils, Kurzemes, Latgales,
Liepājas, Līvānu, Ludzas, Nākotnes, Pļaviņu,
Skolas, Talsu, A.Upīša, Varakļānu, Vidzemes,
Zaļā iela un Raiņa bulvāris.

Aglonas, Celtnieku, Dārzu, Jaunā, Jelgavas,
Kalna, Kosmonautu, Lauku, Lāčplēša, Liepu,
Miera, A. Paulāna, Pils, Rēzeknes, Rožu,
Saules, Sporta, Tirdzniecības, Valmieras, Ventspils, Viļānu un Ziedu iela

*ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu
reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša
beigu datumā

* ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu
reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša
beigu datumā

d e d

Preiļu novada lauku teritorija

Līči, Pelēči, Aizkalne Preiļu novads ārpus
Preiļu pilsētas (izņemot Saunu)

d e d

Saunas pagasts

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

Saimnieka Vârds
SIA «Preiïu saimnieks» informatîvs izdevums

*ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu
reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša
vidus datumos

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.

