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‚ apkures maksājumi marta norēķinu periodā;
‚ dažādi remontdarbi daudzdzīvokļu mājās;
‚ skalo iekškvartālu tīklus;

‚ pavasara labiekārtošanas darbi pilsētā;
‚ turpinās pieteikšanās lauksaimniecības

Apstiprināts SIA «Preiļu saimnieks»
2016. gada pārskats

Šāgada 30. marta Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma zināšanai SIA «Preiļu saimnieks» 2016. gada pārskatu. Pārskats ir sastādīts atbilstoši likumdošanas prasībām, to apstiprinājis zvērināts revidents.
Aizvadīto gadu ar pozitīviem
finanšu rādītājiem noslēdza Siltumapgādes daļa, Ūdensapgādes
un kanalizācijas daļa un Atkritumu apsaimniekošanas daļa, bet finansiālie rādītāji ir pasliktināju-

šies apbedīšanas birojam, viesnīcai, Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļai un arī namu apsaimniekošanai, kas saistīts ar
saistīts ar lieliem ieguldījumiem
(dažādiem remontdarbiem) dzīvojamā fonda atjaunošanā. Salīdzinot ar gadu iepriekš, uzņēmuma neto apgrozījums ir samazinājies par 2,1 %, jo samazinājušies
Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas ieņēmumi un iepirktās
elektroenerģijas cena.

plēvju izvešanai.

pozitīvi ietekmēt tā, kā gribētos.
Šajā sakarā gribu paskaidrot, ka
mēs neesam egocentrisks uzņēmums, kura vienīgais nākotnes
karogs ir peļņa vienalga, uz kā
rēķina. Domāju, ka mēs esam
daudz vairāk sociāli atbildīgs uzņēmums. Vairumā gadījumu primāra kļūst solidāra savas sfēras
atbildības komponente, kura kopumā ļauj veidot efektīvu uzņēmējdarbības instrumentu mūsu
tik nozīmīgajā komunālo pakalpojumu sfērā.
Analizējot mūsu uzņēmuma
gada rezultātu, nevar nepieminēt
mūsu valsts haotisko nodokļu sistēmu, kuras reālā virzība ir bieži
vien grūti skaidrojama. Ne īsti
mums ir saprotams dabas resursu
nodoklis un pievienotā nodokļa
likmes mūsu sistēmā. Diemžēl tā
ir arī šobrīd. Ko mēs dzirdam – valdība ir nodarbināta ar reformām,
bet vai kāds ir mēģinājis saskaņot
šo reformu būtību ar tiešajiem
nodokļu pelnītājiem, vai ir skaidrota reformu fundamentālā jēga.
Reformas no augšas bez reformējamo tiešas un nepastarpinātas
iesaistes nekad nedos labus rezultātus. Arī šobrīd tas izklausās

Pagājušajā gadā saistībā ar minimālās algas palielināšanos pieauga personāla izdevumi, palielinājās maksājums par elektroenerģiju, par gandrīz 25 % pieauga dabas resursu nodoklis, kā arī būtiski palielinājās maksājumi par
iepirkto siltumenerģiju un ūdeni,
savukārt izdevumi samazinājās
par izejvielām un materiāliem,
degvielu, kurināmo un telpu un
zemes nomu. 2016. gadā SIA «Preiļu saimnieks» vidēji bija nodarbināti 143 cilvēki.
SIA «Preiļu saimnieks» aktīvi
strādā ar debitoriem, sevišķi ar
ļaunprātīgiem nemaksātājiem, tostarp arī juridiskām personām. Uz
2017. gada 1. janvāri kopējais
debitoru parāds samazinājās līdz
304 481 eiro, un tas saistīts ar to,
ka izveidots liels uzkrājums šaubīgajiem debitoriem. Sabiedrības
bruto peļņas rentabilitāte samazinājās līdz 3,7 %.
SIA «Preiļu saimnieks» valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks
skaidro: «Izanalizējot uzņēmuma
finanšu rādītājus, redzam, ka apgrozījums nedaudz mazinās, peļņa
arī sarūk, izdevumi dažās pozīcijās
aug, un bieži vien mēs to nespējam

pēc primitīva aritmētiska instrumenta budžeta sabalansēšanai.
Visas šīs likstas kopumā mūsu
darbību ļoti ietekmē, tomēr mūs
mobilizē darbiem. Neskatoties uz
kārtējiem nodokļu, likumu, regulu
pavērsieniem, lēno attīstību dažādu
likumdošanas aktu pilnveidošanā
un birokrātisko aparātu, kas neļauj
ātri iesaistīties dažādu projektu
apguvē, mēs spēsim arī šogad savu darbību veikt tā, lai mūsu klienti, Preiļu novada cilvēki, būtu apmierināti ar mūsu darbu un spētu
mums adekvāti samaksāt. Tas
nozīmē mūsu nodaļu vadītājiem
un darbiniekiem prasmi spēt analizēt un pieņemt tādus lēmumus,
kas nebūs balstīti tikai uz emocijām. Mums visu laiku jāseko līdzi situācijai un jāizprot, vai ārējo
faktoru iedarbība mūs motivē mainīties, vai arī turpināt dzīvot tā, it
kā ārējās pasaules sprieguma vispār nebūtu. Domāju, ka arī 2017.
gadā mums izdosies sevi pozicionēt kā vajadzīgu un pieejamu pašreizējo pakalpojumu sniedzēju,
piesaistot jaunus speciālistus visās
jomās un lai nevienam nerastos
sajūta, ka strādājām «ugunsdzēšanas» režīmā.»

Pavasara uzkopšanas talka privātmājām:
atkritumi piekabēs jāiekrauj pašiem
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29. aprīlis (sestdiena)

8.00 – 8.30 Kurzemes un
Nākotnes iela;
8.30 – 9.00 Ludzas iela;
9.00 – 9.30 Atpūtas iela;
9.30 – 10.00 Cēsu iela;
10.00 – 10.30 Talsu iela;
10.30 – 11.00 Bērzu iela;
11.00 – 11.30 Liepājas iela;
11.30 – 12.00 Līvānu iela;
12.00 – 12.30 Skolas iela;
12.30 – 13.00 Varakļānu iela;
13.00 – 13.30 Bauskas iela;
13.30 – 14.00 Latgales iela;
14.00 – 14.30 Vidzemes iela;
14.30 – 15.00 Pļaviņu iela;
15.00 – 15.30 Zaļā iela;
15.30 – 16.00 Brīvības iela;
16.00 – 16.30 Aglonas iela;
16.30 – 17.00 Daugavpils iela;
17.00 – 17.30 Čakstes iela.

6. maijs (sestdiena)

8.00 – 8.30 Lāčplēša iela;
8.30 – 9.00 Celtnieku iela;
9.00 – 9.30 Lauku iela;
9.30 – 10.00 Tirdzniecības iela;
10.00 – 10.30 Rožu iela;
10.30 – 11.00 Viļānu iela;
11.00 – 11.30 Rēzeknes iela;
11.30 – 12.00 Jaunā iela;
12.00 – 12.30 Saules iela;
12.30 – 13.00 Dārzu iela;
13.00 – 13.30 Miera iela;
13.30 – 14.00 Kosmonautu iela;
14.00 – 14.30 Ziedu iela;
14.30 – 15.00 Jelgavas iela;
15.00 – 15.30 Kalnu iela;
15.30 – 16.00 A. Paulāna iela;
16.00 – 16.30 Sporta iela;
16.30 – 17.00 Liepu un
Ventspils iela.

$

Kā ierasts, talkas dienās pa noteiktajiem maršrutiem kursēs SIA «Preiļu saimnieks» tehnika,
un privātmāju iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas traktortehnikas piekabēs izmest zaļos dārza
atkritumus (lapas, zarus, saknes u.tml.) un lielgabarīta atkritumus, kuriem nav piemēroti 240 litru
sadzīves atkritumu konteineri – nolietoto sadzīves
tehniku un vecās mēbeles. Tiks izvesti arī otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi – makulatūra,
plēves, dienasgaismas spuldzes, burkas, pudeles
un logu stikls (stikla lauskas nedrīkst jaukt kopā
ar citiem atkritumiem!). Grafikā katrai ielai atvēlēta tikai pusstunda, un, ja atkritumu ir sakrājies
ļoti daudz, labāk neaizkavēt talkas grafiku, bet
sazināties ar Atkritumu apsaimniekošanas daļu
un vienoties par atsevišķu izvešanu.
Jāpiebilst, ka pavasara uzkopšanas talkas tiek
rīkotas Preiļu pilsētas privātmājām. Savukārt daudzdzīvokļu māju vecākie un iedzīvotāju iniciatīvas
grupas tiek aicinātas griezties SIA «Preiļu saimnieks» ar iesniegumu un pieteikt pagrabu tīrīšanu.
Vairāk informācijas, zvanot Atkritumu apsaimniekošanas daļai pa tālr. 29420721.
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SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa 29. aprīlī un 6. maijā rīko
tradicionālās pavasara uzkopšanas talkas privātmājām, kurām ar SIA «Preiļu saimnieks»
ir noslēgts līgums par individuālā 240 litru sadzīves atkritumu konteinera izvešanu.
Šādas talkas ir Atkritumu apsaimniekošanas
daļas pretimnākšana privātmāju iedzīvotājiem,
jo talku dienās ir unikāla iespēja bez maksas atbrīvoties no dārza un lielgabarīta atkritumiem,
par kuru izvešanu ārpus talkām ir jāmaksā. Vienīgais lūgums līdz šim ir bijis iedzīvotājiem pašiem piedalīties talkās un nākt palīgā savus atkritumus iekraut. Diemžēl atsaucība ir neliela, un
iedzīvotāji visbiežāk paļaujas uz SIA «Preiļu saimnieks» darbiniekiem. Tādēļ šajā pavasarī ielu
malās atstātie atkritumi netiks izvesti, ja to
saimnieks nenāks palīgā iekraut. Ja tomēr nav
iespējams būt mājās, lūgums sazināties ar SIA
«Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas
daļu un pieteikt atsevišķu izvešanu. Iepriekš zvanīt tiek aicināti arī seniori, kuriem būs nepieciešama
palīdzība atkritumus iekraut piekabēs.

Apkures maksājumi marta norēķinu periodā
Saimnieka Vârds

Pie AS «Latvijas Gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas 192,09 EUR par tūkstoš normālkubikmetriem kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos marta
norēķinu periodā ir 54,29 EUR/MWh (bez PVN), informē SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdensapgādes nodaļa. Āra gaisa temperatūrai martā kļūstot siltākai
nekā tā bija februārī, vidējā maksa par apkurināmās platības kvadrātmetru martā ir samazinājusies par 20,2 %, salīdzinot ar februāra norēķinu periodu.

vidējā maksa par siltumenerģiju –
1,112 Eur/m2
SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes
daļas apkopotie dati liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju
saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, martā ir 1,112 EUR/m2 ar PVN,
bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem
0,99 EUR/m2 ar PVN. Ja apskatām katras
katlumājas apkalpojošās teritorijas atse-

višķi, tad vidējā maksa par apkuri martā ir
šāda: Liepu ielas katlumāja – 1,052 EUR/m2,
Pils ielas katlumāja – 1,624 EUR/m2,
Celtnieku ielas katlumāja – 1,119 EUR/m2
ar PVN.
Marta norēķinu periods par apkuri ir
31 diena (no 24.02.2017. līdz 26.03.2017.).
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra datiem, šāgada martā vidējā āra gaisa temperatūra Preiļos bija plus 1,83 Celsija grādi, kas ir par 5,11
Celsija grādiem siltāka nekā februārī.

renovētās mājas maksā mazāk
Paaugstināta gaisa caurlaidība jeb nehermētiskumi palielina ēkas siltumenerģijas
patēriņu un sadārdzina siltuma izmaksas.
Efektīvākais apkures rēķinu samazināšanas veids ir daudzdzīvokļu ēku kompleksā
renovācija.
Siltinātajās mājās apkures izmaksas ir
ievērojami zemākas. Maksa par apkuri
Preiļu renovētajās mājās marta norēķinu
periodā (ar PVN): Rēzeknes iela 36 —
0,301 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,72 EUR ar PVN), Liepu
iela 9 – 0,353 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 9,53 EUR ar
PVN), Liepu iela 24 – 0,401 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim
6,44 EUR ar PVN), Liepu iela 12 – 0,435
EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam
dzīvoklim 11,66 EUR ar PVN), Rēzeknes iela 32 – 0,452 EUR/m2 (maksa par
cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,36 EUR
ar PVN), Liepu iela 28 – 0,465 EUR/m2
(maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim

11,10 EUR ar PVN), Liepu iela 21 – 0,511
EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam
dzīvoklim 7,95 EUR ar PVN), savukārt siera rūpnīcas mikrorajonā Daugavpils ielā
72 – 0,18 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju
vienam dzīvoklim 11,78 EUR ar PVN).
Apkures sezona tuvojas
noslēgumam
Iepriekšējos gados pilsētā apkures padeve tika pārtraukta aprīļa otrajā pusē, bet
apkures perioda sākuma vai beigu datumu
var noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.
Apkuri iespējams atslēgt ātrāk, SIA
«Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļā
iesniedzot mājas vecākā iesniegumu vai arī
savācot vairāk nekā pusi mājas dzīvokļu
īpašnieku parakstu, kuri ir vienojušies par
apkures pārtraukšanu. Apkure tiek pārtraukta
iesniegumā norādītajā datumā. Dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja «par» ir
balsojuši vairāk nekā puse no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

remontdarbi daudzdzīvokļu nokalpojušie kanalizācijas
tīkli jāskalo regulāri
dzīvojamās mājās
tuvākajos mēnešos

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos ir tādi kanalizācijas tīklu posmi, kas savu mūžu ir nokalpojuši, tādēļ tajos rodas problēmas ar caurteci. SIA
«Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa regulāri veic šo problemātisko posmu skalošanu.
Vietām šādu problemātisku kanalizācijas tīklu skalošana ir jāveic pat divas reizes
nedēļā. Tas aizņem no pārdesmit minūtēm līdz vairākām stundām, ja situācija ir
kritiska, tad SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas speciālisti
skalošanu veic arī ārpus darba laika un brīvdienās.
Ar speciālu kanalizācijas tīklu tīrīšanas mehānisko iekārtu caurules tiek atbrīvotas
no lielākiem aizsērējumiem, ja tajās, jādomā, nejauši, nonākuši, piemēram, higiēnas
piederumi vai burku vāki. Savukārt ar skalošanas metodi kanalizācijas tīkli tiek attīrīti
no taukiem. Te sava nozīme arī tam, kādus produktus cilvēki visbiežāk iekļauj savā
ēdienkartē, un patlaban tur diezgan lielu vietu ieņem cepameļļa. Pieejamie trauku
mazgāšanas līdzekļi ir tiešām efektīvi, bet to iedarbība izpaužas tikai virtuves virsmu
tīrīšanā, taču tālāk vecajās notekūdeņu caurulēs tauki sablīvējas atkal no jauna.
Sadzīves notekūdeņu nosēdumi rada aizsērējumus, un veidojas avārijas situācijas.
Lai to novērstu, būtu vajadzīga pilnīga kanalizācijas tīklu atjaunošana. Veco komunikāciju tīklu stāvoklis turpina pasliktināties, un to uzturēšana prasa arvien vairāk
līdzekļu. Preiļu pilsētā pēdējos gados ir rekonstruēti maģistrālie un privātā sektora komunikāciju tīkli, taču daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos dažos posmos tie
kalpo pat vairāk nekā 50 gadus.

SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļas speciālisti veic notekcauruļu
tīrīšanu un remontu N. Rancāna ielas 2. mājai

Zaļā iela 12 – kāpņu telpu kosmētiskais remonts, PVC logu uzstādīšana, pastkastīšu
maiņa, kustības sensoru uzstādīšana un elektroinstalācijas remonts kāpņu telpā;
Liepu iela 26 – ārdurvju maiņa;
Cēsu iela 11 – ventilācijas skursteņu remonts;
Liepu iela 7 – daļējs jumta remonts;
Aglonas iela 29 – daļējs jumta remonts;
Viļānu iela 6 – mājas ieejas nojumju remonts;
Liepu iela 1 – ieejas nojumju krāsošana;
Liepājas iela 40 – priekšlaukumu un betona lieveņa remonts;
Aglonas iela 2 – vējdēļu maiņa;
Aglonas iela 18 – mājas pamatu remonts;
Celtnieku iela 10 – betona lieveņa remonts, ieejas nojumju remonts.
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Saimnieka Vârds

Bērnu spēļu laukumiem pievestas smiltis. Attēlā – pie Labklājības pārvaldes uzstādītas jaunas bērnu spēļu smilškastes.

Lieldienu laikā īpašu atmosfēru radīja svētku noformējums Raiņa bulvārī, pilsētas
centrālajā laukumā un citur.

Bijušā mazdārziņu teritorija Daugavpils ielā sagatavota ozolu stādīšanai 4. maijā par godu
Latvijas simtgadei.

Parka celiņš pretim Brāļu kapiem atbrīvots no novecojušā dzīvžoga. Pie soliņiem tiks iestādīti
jauni košumkrūmi.

Pavasara labiekārtošanas darbi

Turpinās pieslēgumu izbūve pilsētas komunikāciju tīkliem
Pēc ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta»
pabeigšanas, turpinās pieslēgumu ierīkošana pilsētas ūdens un
kanalizācijas komunikācijām. Veicot izbūves darbus, iedzīvotājiem ir iespēja izmantot SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes
un kanalizācijas daļas speciālistu bezmaksas konsultācijas par
pieslēgumu ierīkošanu līdz konkrētai mājsaimniecībai.

Visām mājsaimniecībām būtu
ieteicams ierīkot pieslēgumus
jaunuzbūvētajiem tīkliem, un izmantot daudzās priekšrocības,
ko sniedz centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma.
Dzeramā ūdens ņemšana no privātajām akām un sen izbūvēto
kanalizācijas nosēdbedru vai pat
sauso tualešu izmantošana visbiežāk neatbilst sanitārām normām, par mūsdienu sadzīves
prasībām nemaz nerunājot. Centralizētās kanalizācijas sistēmas
izmantošana ir arī lētāka nekā

maksa par asenizācijas pakalpojumiem.
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. Patvaļīga pievienošanās ūdens un kanalizācijas centralizētajiem inženiertīkliem ir administratīvi sodāma darbība.
Projekta līgums tika parakstīts
2012. gada 7. maijā, un projekta
realizācija ilga līdz 2013. gada
29. novembrim. Kopumā izbūvēti un rekonstruēti 15,1 km maģistrālā ūdensvada tīklu, 11,7 km
kanalizācijas tīklu un 1,1 km kanalizācijas spiedvada. Projekta
ietvaros individuālo pieslēgumu
ierīkošanai līdz ielu sarkanajai
līnijai vai privātīpašuma robežai
izbūvēti 337 pievadi ūdensvadam
un 323 pievadi kanalizācijas tīklam. Izbūvētas 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kas nodrošinās kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanu līdz centrālajām attīrīšanas
iekārtām Robežu ielā.
Pēc projekta realizācijas ma-
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zinājies ūdens zudums un novērsta gruntsūdeņu ieplūde kanalizācijas sistēmā un notekūdeņu
noplūde gruntsūdeņos pa bojātiem cauruļvadiem, tādējādi veicinot arī apkārtējās vides saudzēšanu. Centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami
95 % pilsētas iedzīvotāju.

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!

Lielās Talkas aktivitātes norisinās
par spīti laikapstākļiem

Š

is pavasaris ir ļoti mānīgs un cīruļputeņiem bagāts, tāpēc teritoriju sakopšanai jāizmanto katra saulainā diena. Sniega un
lietus dēļ Lielā Talka Preiļu pilsētā sestdien, 22. aprīlī, tika atcelta,
tomēr līdz tam paspēja talkot gan Zemessardzes 35. nodrošinājuma
bataljons, gan Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu 2. vidusskola un Preiļu
1. pamatskola, kā arī citi. Sevišķi jāizceļ Salas pamatskolas talkotāji
(attēlā), kuri mēroja ceļu, lai ar entuziasmu strādātu Preiļu parkā. Tās
talkas, ko laika apstākļu dēļ nācās atcelt, noteikti turpināsies. Latvija
būs veselīga un zaļa, ja mēs katrs līdzdarbosimies.

Turpinās pieteikšanās
lauksaimniecības plēvju izvešanai

Saimnieka Vârds

Domājot par dabas resursu racionālu izmantošanu un taupīšanu,
vienīgais pareizais risinājums ir
plēvju nodošana otrreizējai pārstrādei. Lauksaimnieki plēves bez
maksas var nodot Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, bet, ja ir sakrāts liels daudzums plēvju, iespējams pieteikt
SIA «Preiļu saimnieks» transportu.
Izmantot šādu pakalpojumu ir izdevīgi, jo nav jāmaksā papildus par
plēvju savākšanu kā par sadzīves
vai lielgabarīta atkritumiem.

otrreizējai pārstrādei
var nodot:

- skābbarības sagatavošanai
izmantotās ruļļu vai bedru plēves:
jāatceras, ka no plēvēm jāatšķiro šņores vai sieti, tām jābūt
vizuāli tīrām, bez skābbarības,
salmu, kūdras u. c. piejaukumiem,
tās nevar būt izmirkušas dubļos,

Attēlā – marta beigās otrreizējai pārstrādei tika nodotas no lauksaimniekiem savāktās ruļļu plēves.

sajauktas ar minerālmēsliem vai
ko citu;

- dārzniecībā izmantoto plēvi;
- palešu plēvi.

Sīkākas uzziņas, zvanot SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu
apsaimniekošanas daļai pa tālr. 29420721.

SIA «Preiļu saimnieks»
darba laiks maija svētkos

SIA «Preiļu saimnieks» darba laiks:
p pirmdien, 1. maijā, brīvdiena;
p trešdien, 3. maijā, darba laiks saīsināts
par vienu stundu: no plkst. 8.00 līdz 16.00;
p ceturtdien, 4. maijā, brīvdiena;
p darbadiena no piektdienas, 5. maija, pārcelta uz sestdienu, 13. maiju.

Cienījamie klienti!

Ar «Dzīvojamas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu» par 2016. gadu var iepazīties
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu
norēķinu daļā N. Rancāna ielā 3a, Preiļos,
Preiļu novadā.

Sadzīves atkritumu izvešanas
grafikus privātmājām var atrast
SIA «Preiļu saimnieks» interneta
vietnē: http://ej.uz/2ezg.
Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa Tevi sev līdz
Tai baltajā, baltajā naktī,
Kur nesāp, kur nesalst, kur silts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
mūsu kolēģim Fjodoram Trifonovam,
māti smiltājā pavadot.

SIA «Preiļu saimnieks»

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

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.

