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Kā turpmāk savus rēķinus saņemt e-pastā?

Lai saņemtu SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» sniegto pakalpojumu rēķinu e-pastā, ir jāuzraksta iesniegums. Iesnieguma veidlapu var atrast SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mājaslapā www.preilusaimnieks.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas.
Aizpildītu un parakstītu iesniegumu SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» var iesniegt:
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KLIENTU APKALPOŠANA

fi ievietojot iesniegumu pastkastītē Liepu ielā 2, Preiļos (blakus ārdurvīm);
fi sūtot pa pastu, uz adresi – Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301;
fi parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz e-pastu psaimnieks@preili.lv vai namu.parvalde@preili.lv.

ATGĀDINĀM: līdz 2021. gada 31. decembrim

jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas

speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants
filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām);
v notekūdeņu krājtvertnes – hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kas ir izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un kurā uzkrājas neattīrīti vai daļēji
attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

Lai reģistrētu decentralizētu kanalizācijas sistēmu, tās īpašniekam jāiesniedz SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» aizpildītu «Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu».

S

askaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma, Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu» un Preiļu novada saistošo noteikumu
Nr.2019/4 «Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu
novadā» prasībām nekustamajos īpašumos esošās
decentralizētās kanalizācijas sistēmas (kanalizācijas sistēmas, kas nav pieslēgtas centralizētajai
kanalizācijas sistēmai) ir jāreģistrē pašvaldības
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un
jānodrošina to apsaimniekošana atbilstoši vides
aizsardzības prasībām.
Nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās
kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē tām fiziskām un
juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā
ir šādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas:

v rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē
un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
v septiķis – rūpnieciski ražota vai individuāli
izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām,
kur notekūdeņi pēc septiķa tiek novadīti vidē caur

Apliecinājuma forma ir pieejama:
3 drukātā veidā – SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
administrācijā, Liepu ielā 2, Preiļos
3 elektroniski – SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
mājaslapā – www.preilusaimnieks.lv – sadaļā Iesniegumu veidlapas
Aizpildītu apliecinājuma formu var iesniegt:
3 ievietojot to pastkastītē Liepu ielā 2, Preiļos
(blakus ārdurvīm)
3 sūtot pa pastu, uz adresi – Liepu iela 2, Preiļi,
Preiļu novads, LV-5301
3 parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, sūtot
uz e-pastu psaimnieks@preili.lv

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mēneša laikā pēc
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka apliecinājuma saņemšanas nosūtīs tam pa pastu vai
elektroniski paziņojumu par reģistrāciju, norādot
reģistrācijas numuru un datumu, kurā decentralizētā
kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā.
Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt, zvanot uz tālruni – 22152891, tehnisku jautājumu
gadījumā – 25486682 (Andris Brics, Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks)
vai arī rakstot uz e-pastu – psaimnieks@preili.lv.

Kādi noteikumi turpmāk būs jāievēro decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotājiem?
Fiziskām un juridiskām personām, kuras kā decentralizētās kanalizācijas sistēmas risinājumu izmanto
krājtvertni vai septiķi, ir jānodrošina uzkrāto notekūdeņu regulāra izvešana. Notekūdeņu un nosēdumu nodošanas regularitāte tiek noteikta, ņemot vērā ūdens patēriņu konkrētajā nekustamajā īpašumā, decentralizētās
kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpumu. Minimālais izvešanas biežums – 1 reize gadā.
Saņemot decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam
vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums
un decentralizēto pakalpojumu sniedzēja (asenizatora) rekvizīti.

Kāds ir ieguvums no decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas?
Līdz šim Latvijā decentralizētās kanalizācijas sistēmas netika pārraudzītas, līdz ar ko netika īstenota
nedz to uzskaite, nedz kontrole, tādējādi radot risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai vidē vai arī
nelegālai to iepludināšanai centralizētajās kanalizācijas sistēmās.
Reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par
to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu
apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Decentralizēto
kanalizācijas sistēmu pārraudzība un regulāra kontrole būtiski samazinās vides piesārņojuma risku ar neattīrītiem notekūdeņiem.
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Ņemot vērā 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» nolūkā
ierobežot COVID-19 izplatību, sākot ar šī gada 13. oktobri SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» klientus apkalpo attālināti.
Aicinām izmantot attālinātās saziņas iespējas:

•
zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 22047474 vai
rakstot uz e-pastu psaimnieks@preili.lv;
•
par jautājumiem, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu rēķiniem, zvanot uz Komunālo maksājumu norēķinu daļas
tālruni 65381382 vai 26345495 vai rakstot uz e-pastu
namu.parvalde@preili.lv;
•
sazinoties ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» speciālistiem,
zvanot vai rakstot uz e-pastu; kontaktinformācija ir pieejama
http://preilusaimnieks.lv/lv/kontakti/;
•
izmantojot sadaļu «Uzdot jautājumu» SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» mājaslapā www.preilusaimnieks.lv (vispārīgiem
jautājumiem);
•
rakstot uz https://www.facebook.com/PreiluSaimnieks
(vispārīgiem jautājumiem);
•
iesniegumus papīra formātā, kas adresēti SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS», iespējams iesniegt ievietojot tos pasta kastītē Liepu
ielā 2, Preiļos (blakus ārdurvīm).

Apmeklējumu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta iespējams pieteikt
tikai tad, ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un iesnieguma izskatīšana ir saistīta
ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību!
Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai un noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

Kā iesniegt ūdens
patēriņa skaitītāju
rādījumus?
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» klientiem ir jāiesniedz laika periodā no tekošā mēneša
25. datuma līdz mēneša pēdējai dienai!
Rādījumus var nodot:

•
izmantojot klientu informatīvo sistēmu WEBNams (reģistrētie klienti var ne tikai ērti ievadīt individuālos aukstā un karstā
ūdens skaitītāju ikmēneša rādījumus, bet arī sekot līdzi ūdens skaitītāju
rādījumu vēsturei, kā arī redzēt ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas
termiņus);
•
rakstot uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv;
•
zvanot pa tālruni 65381382 vai 26345495.
Atgādinām, ka ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir jānodod katru
mēnesi, arī tad, ja kārtējā mēnesī nebija ūdens patēriņa!

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās
septembra norēķinu periodā
Saimnieka Vârds

vidējā maksa septembra apkures periodā

Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās
platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku
un Pils ielu katlumājām, septembra norēķinu periodā ir 0,161 EUR ar PVN, savukārt
Daugavpils un A. Upīša ielu mikrorajonā – 0,16 EUR ar PVN par apkurināmās platības
kvadrātmetru.
Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šādas:
Liepu ielas katlumāja
Celtnieku ielas katlumāja
Pils ielas katlumāja

0,151 EUR/m2 ar PVN
0,160 EUR/m2 ar PVN
0,242 EUR/m2 ar PVN

Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās

Ņ

emot vērā diennakts vidējā ārgaisa temperatūras pazemināšanos un laika
apstākļu pasliktināšanos, apkures sezona šogad iesākās salīdzinoši agri.
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltumapgādes daļa pakāpenisku apkures pieslēgšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uzsāka jau 22. septembrī.
Pirmā pie apkures pieslēdzās pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa» un
pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» filiāle «Auseklītis». Dienu vēlāk apkure
tika pieslēgta trim daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām – Celtnieku ielā 5, Pils
ielā 2 un Pils ielā 6. Savukārt laika posmā no 22. līdz 24. septembrim apkure tika
pieslēgta lielākajai daļai pilsētas daudzdzīvokļu namu.
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi
datus par siltumenerģijas maksu 2021. gada septembra norēķinu periodā. Saskaņā
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs aprīlī bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.

Protokola paraugs mājas vecākā ievēlēšanai

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» informē, ka SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mājaslapā – www.preilusaimnieks.lv – ir pieejams protokola paraugs mājas pilnvarotās personas jeb mājas vecākā ievēlēšanai. To var atrast sadaļā – IESNIEGUMU VEIDLAPAS.

Lai veicinātu dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos savas daudzdzīvokļu
mājas apsaimniekošanā, SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina katrai
daudzdzīvokļu mājai ievēlēt savas mājas pilnvaroto pārstāvi – mājas
vecāko, kurš pārstāvēs konkrēto māju apsaimniekošanas jomā. Šis
pilnvarotais pārstāvis sekos līdzi dzīvojamās mājas apsaimniekošanas
darbu kvalitātei, parakstīs izpildīto apsaimniekošanas darbu aktus, informēs SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» par problēmām savā dzīvojamā
mājā, kā arī saņems aktuālo informāciju par mājas apsaimniekošanu.
Izpildīto apsaimniekošanas darbu aktus par pārskata mēnesi
mājas vecākie var parakstīt, sākot no nākamā mēneša 25. datuma
(par nepieciešamību parakstīt aktus mājas vecākie tiks informēti
personīgi).

Izvēlies sev ērtāko rēķinu apmaksas veidu!
Rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» klienti var saņemt divējādi:

1) elektroniski – norādītajā e-pasta adresē (lai saņemtu šo
pakalpojumu, iepriekš ir jāuzraksta iesniegums);
2) papīra formātā – pastkastītē.

Norēķināties par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» komunālajiem
pakalpojumiem iespējams internetbankā, jebkurā SIA «Maxima»
veikalā vai VAS «Latvijas Pasts».
Norēķinoties par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» komunālajiem
pakalpojumiem internetbankā, maksājuma mērķī OBLIGĀTI ir
jānorāda apmaksājamā rēķina numurs, kas ir norādīts rēķina
kreisajā augšējā stūrī.
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» norēķinu konti:
• AS «SEB banka», kods: UNLALV2X
konts: LV30UNLA0026000609608

• AS «SWEDBANK», kods: HABALV22
konts: LV48HABA0551027846107

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» atgādina, 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.

Vairums daudzdzīvokļu māju mūsu pilsētā ir būvētas pirms vairākiem gadu desmitiem,
ekspluatācijas laikā tām nav bijis veikts kapitālremonts, to iekšējie inženiertīkli un nama
nesošās konstrukcijas ir stipri nolietojušās, tādēļ ēkām ir liels siltumenerģijas zudums.
Vislabākais veids, kā samazināt rēķinus par apkuri tajā pašā laikā saglabājot siltuma komfortu dzīvokļos, ir mājas siltināšana.
Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā, salīdzinot ar tehniski un konstruktīvi līdzīgām, bet nesiltinātām mājām.
Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās septembra apkures periodā ar PVN:
Renovētā māja
Liepu iela 8
Liepu iela 12
Rēzeknes iela 32
Rēzeknes iela 36
Daugavpils iela 72
Liepu iela 24
Liepu iela 21
Liepu iela 9
Liepu iela 28

Maksa par apkuri septembrī (ar PVN)
0,02 EUR/m2
0,096 EUR/m2
0,119 EUR/m2
0,120 EUR/m2
0,127 EUR/m2

Par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu
ārkārtējās situācijas laikā

Ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību
un sekmēt nepieciešamo drošības pasākumu ievērošanu, 2020. gada 31. martā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra
noteikumos Nr. 1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu».

Grozījumi paredz, ka Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā:
•
nebūs jānodrošina piekļuve, lai pārbaudītu
atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju
rādījumus, to darbību un plombu tehnisko stāvokli;
•
nevarēs pieprasīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pirmstermiņa verificēšanas veikšanu;
•
nevarēs pieprasīt veikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atsevišķajos īpašumos;
•
pārvaldniekam nebūs pienākums noskaidrot
ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, ja pārbaudes paredzēts veikt atsevišķajos īpašumos.
Ja atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāja
verificēšanas termiņš beidzas ārkārtējās situācijas
laikā vai triju mēnešu laikā pēc tās, šo ūdens patēriņa
skaitītāju atkārtotās verificēšanas veikšanas ter-

miņš tiek pagarināts, lai verificēšanu varētu nodrošināt triju mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka tiek
dots termiņa pagarinājums, lai kopējais laiks, kad ir
iespējams veikt atkārtoto ūdens patēriņa skaitītāju
verificēšanu, ir trīs mēneši.
Lūdzam ņemt vērā, ka ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas pienākums netiek atcelts, bet
tikai atlikts uz laiku!

Lielā Talka paziņo 2022. gada talkas datumus

2022. gadā Lielā Talka atzīmēs savu piecpadsmito jubilejas gadu un aicina talkotājus pievienoties tradicionālajai pavasara talkošanai 30. aprīlī! Pasaules talka jeb «World Ceanup Day»
(WDC), kura tiks rīkota 17. septembrī, 2022. gadā Latvijā un arī cituviet pasaulē norisināsies
jau piekto reizi. Lielās Talkas jubilejas gads tiks
atzīmēts ar plašu pasākumu klāstu, veicinot arvien lielāku sabiedrības iesaisti vides sakopšanas,
labiekārtošanas un apzaļumošanas aktivitātēs.
Kustības «Lielā Talka» galvenais mērķis – apvienot cilvēkus cīņā ar dabas piesārņojumu, kā arī
veicināt apkārtējās vides sakopšanu un labiekārtošanu. Savukārt rudenī, WDC laikā – aicinām iedzīvotājus apzaļumot savu apkaimi un stādīt kokus akcijas «Laimes koki» ietvaros. 2021. gada pavasara
Lielajā Talkā oficiāli tika pieteiktas 1968 talkošanas
vietas, kas ir otrais labākai rezultāts Lielās Talkas

2

pastāvēšanas laikā. Savukārt gatavojoties talkas dienai, 60 000 talkotāji savus solo maisus saņēma lielveikalos. Pasaules talkas dalībnieku skaits šogad
pārspēja visus iepriekšējo gadu rādītājus – kopumā
tajā piedalījās 191 pasaules valsts, tostarp Latvija.
Talkošanā kopumā iesaistījās ap 50 milj. cilvēku
visā pasaulē. Latvijā, savukārt, Pasaules talkas ietvaros šogad tika atklāts jau otrais Laimes koku
parks – Jelgavā. Pirmais Laimes koku parks pagājušajā gadā tika atklāts Valdemārpilī.
Pēc Lielās Talkas aprēķiniem, šogad abās talkās
kopā piedalījās 130 000 Latvijas iedzīvotāju.
Uz tikšanos Lielajā Talkā 30. aprīlī!

Lielās Talkas Sabiedrisko attiecību konsultante
Nikola Matjušenko
Mob. 26431149
E-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com

Ko nedrīkst aizskalot kanalizācijā?!
Saimnieka Vârds

Cauruļu aizdambēšanos visbiežāk izraisa pašu dzīvojamās mājas iedzīvotāju nevērīgā
rīcība un attieksme, tualetes podu izmantojot miskastes vietā. Lai gan ir zināmas lietas
un vielas, ko nedrīkst noskalot ar ūdeni tualetes podā, tās joprojām tur tiek izmestas un
izlietas.
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina kanalizāciju lietot apdomīgi, neradot nepatīkamus brīžus sev un saviem kaimiņiem, liekot aiz auss, ka zemāk minētās lietas
un vielas nedrīkst noskalot tualetes podā!
•

PĀRTIKA

Iespējams, ka katrs no mums ir grēkojis, noskalojot tualetes podā kādu vecu ēdienu,
jo īpaši tādu, kas nav šķidrā veidā. Lielie produktu gabali bieži vien sablīvējas turpat
notekas sākumā, it īpaši jaunāko modeļu tualetes podos, un ievērojami palēnina ūdens
aizplūdi, pat aizsprosto noteci. Dažādi pārtikas produkti īsā laika periodā spēj radīt
lielas kanalizācijas problēmas!

- Kafijas biezumi – aizdambējuma iemesls Nr. 1; kafijas biezumi nešķīst ūdenī, bet
gan nosēžas uz cauruļu sieniņām.
- Rīsi un makaroni – ūdens ietekmē šie produkti piebriest un veido liela izmēra kamolus.
- Olu čaumalas – pat nelielu čaumalu drupaču asās daļiņas pievelk citus netīrumus
kā magnēts un veido liela izmēra kamolus.
- Tauki un eļļa – tie ūdenī nešķīst, bet gan nosēžas uz cauruļu sieniņām, tādējādi aizaudzējot caurules. Saskarē ar aukstu ūdeni tie sacietē!
- Milti – saskaroties ar ūdeni, tie veido kaut ko līdzīgu tumei un lieliski aizdambē caurules.

Pie tiem pieskaitāmi ne tikai higiēniskie tamponi un paketes, bet arī mitrās salvetes,
vates plāksnītes un kociņi, zobu diegs un tamlīdzīgas lietas. Vates izstrādājumi slapjumā gan
piebriest, gan piepūšas, gan saķep un ātri vien aizdambē notekas. Savukārt mitrās salvetes ir
piesūcinātas ar speciālu šķidrumu un ražotas no speciāla materiāla, kas tik viegli nesadalās
un nepārstrādājas kanalizācijas sistēmā, tās veido aizsprostojumu vai iestrēgst kādā posmā.
Tāpat kā higiēniskās paketes, arī autiņbiksītes nav paredzētas nolaišanai tualetes
podā! Viens šāds mēģinājums jau var beigties ar kanalizācijas caurules aizdambējumu!
MEDIKAMENTI

•

DAŽĀDAS ĶIMIKĀLIJAS

•

MATI UN MĀJDZĪVNIEKU APMATOJUMS

•

DAŽĀDI PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMI

Katrs, kurš kaut reizi ir tīrījis dušas noteku vai izlietni, velkot ārā matu kunkuļus, zina, ka
tie sakrājas ļoti ātri. Mati veido visai apgrūtinošu aizsērējumu ūdens tecēšanai. Ja no vannas
vai izlietnes matus varam salīdzinoši viegli izvilkt, taču, nolaižot tos tualetes podā un izraisot
aizsprostošanos, tik viegli izvilkt nebūs iespējams. Izmantojot tualetes podu, lai atbrīvotos
no izķemmēto mājdzīvnieku apmatojumu, radīsies tāda pati problēma kā ar matiem.

HIGIĒNAS PIEDERUMI UN AUTIŅBIKSĪTES

•

MĀJDZĪVNIEKU PAKAIŠI

Lai gan piedāvājums pakaišiem ir ļoti plašs, taču liela daļa no tiem nav paredzēti noskalošanai klozetpodā. Saskaroties ar mitrumu, pārsvarā pakaiši absorbē vai sacementē
to. Pakaišu nolaišana tualetes podā var radīt nopietnus aizsprostojumus kanalizācijas
caurulēs, kur bez santehniķa palīdzības neiztikt.

Ar laiku pārtikas atliekas, kas paliek kanalizācijas sistēmā, sāk smirdēt un smaka
var izplatīties telpās, kā arī pievilināt žurkas!
•

•

Tas neattiecas uz tualetes papīru, bet gan – papīra dvieļiem, salvetēm, avīzēm,
uzlīmēm un dažādiem iepakojuma materiāliem, kas ir veidoti, izmantojot citu tehnoloģiju,
un nav paredzēti ātrai izšķīšanai. Uzlīmes, kas bieži sastopamas uz dažādiem augļiem
un dārzeņiem, pirms mazgāšanas jānoņem, bet izlietnē tās nedrīkst aizskalot, jo tās
ūdenī nešķīst un pielīp pie cauruļu sieniņām, tādējādi veicinot iespēju, ka kanalizācijas
sistēma aizdambēsies.
Šīs nav vienīgās lietas un vielas, ko nevajadzētu nolaist ar ūdeni tualetes podā. Veicot
nepieciešamos darbus, lai dzīvojamās mājas kanalizācijas sistēmu atbrīvotu no aizdambējuma, atrasti dažādi priekšmeti, kuriem tur nevajadzētu būt, piemēram, šķēres, karotes,
durvju rokturi, koku zari, grīdas lupata un monētas. Izmantojot tualetes podu, lai atbrīvotos
no sadzīves atkritumiem vai citām lietām, var būt nopietnas sekas. Viena no tām – kanalizācijas caurule aizsprostojas pašā mājā. Ja aizdambējums izveidojas, piemēram, starp
trešo un ceturto stāvu, tad ceturtais stāvs var noplūst ar kanalizācijas saturu. Ja tas ir kaut
kur izvadā, tuvāk ielas kanalizācijai, tad parasti tiek appludināts pirmais stāvs.
Lai nerastos aizdambējums dzīvojamās mājas kanalizācijas sistēmā, aicinām tualetes
podā nolaist tikai tam paredzētās lietas un vielas, kā arī regulāri veikt profilaktiskus
darbus arī citās mājokļu telpās, piemēram, virtuvē. Lai ar cauruļu aizsprostošanos nesaskartos, izlietnēm izmantojiet speciālu sietiņu, kas neļaus ēdiena paliekām nokļūt caurulēs, bet pēc mazgāšanās iztīriet dušu un vannu no izkritušajiem matiem.

Medikamentu noskalošana tualetes podā nav pareizākais risinājums – nedz tabletēm,
nedz tinktūrām, nedz citiem šķidriem medikamentiem! Iespējams, var šķist, ka tādā veidā
atbrīvoties no medikamentiem ir drošāk, jo neviens pie tiem nepiekļūst, un mūsdienās izmanto modernas sadzīves atkritumu attīrīšanas iekārtas, taču pat vislabākie filtri nespēj
pilnībā likvidēt medikamentos esošās vielas. Kanalizācijā nopludinātie medikamenti var
radīt piesārņojumu notekūdeņu attīrīšanas sistēmās, nonākt gruntsūdeņos un, ļoti iespējams,
arī dzeramajā ūdenī. Līdz ar to tiek piesārņota gan daba, gan pašu veselība.
Medikamenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, ir ierindojami starp bīstamajiem
ķīmiskajiem atkritumiem, tādēļ tos nedrīkst mest ārā kopā ar sadzīves atkritumiem! Tos
var nodot tuvējā aptiekā vai jebkurā bīstamo atkritumu pieņemšanas punktā.
Lai atbrīvotos no spēcīgajām un specifiskajām ķimikālijām, tualetes pods nav īstais
risinājums. Gluži kā ar medikamentiem tie var radīt nevēlamas sekas – piesārņot ūdeni,
kas izplūst augsnē, tādējādi ietekmējot ūdeni, ko ikdienā patērējam. Bieži vien spēcīgi
ķīmiski līdzekļi ir viegli uzliesmojoši, kā arī, nosēžoties uz cauruļu sienām, var izdalīt
kaitīgus izgarojumus, kas var ietekmēt ne tikai pašu, bet arī kaimiņu veselību. Šo iemeslu
dēļ tualetes podā nedrīkst noskalot dažādus balināšanas līdzekļus, krāsas, kaitēkļu apkarošanas un augu aizsardzības līdzekļus.

Ja ir izveidojies aizdambējums kanalizācijā un pašu spēkiem netiekat galā, aicinām
vērsties pie santehniķa. Taču, ja ir izveidojusies avārijas situācija, piemēram, saplīsusi
kanalizācijas caurule vai kanalizācijas saturs ceļas augšup pa kanalizācijas caurulēm,
nekavējoties informējiet par to mūsu Avārijas dienestu, zvanot uz tālruni 65307085!

Kārtība pagrabos – iedzīvotāju atbildība

Pagrabs, līdzīgi kā kāpņutelpa un
bēniņi, ir koplietošanas telpa, tādēļ kārtība tajā jāuztur pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

Lielākoties gadījumu katra dzīvokļa īpašniekam
ir arī šķūnītis pagrabā, kurā var glabāt dažādas sadzīvē
retāk izmantotas lietas, ievārījumus un konservējumus
u.tml. Taču SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» darbinieki
nereti konstatē, ka arī koplietošanas telpas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās joprojām mēdz būt aizkrāmētas ar vecām mēbelēm, kastēm, nolietotu sadzīves
tehniku un citām nederīgām lietām, tādējādi apgrūtinot piekļuvi inženiertehniskajām sistēmām un evakuācijas ceļiem. Arī ikdienā tas apgrūtina raitu inženiertehnisko sistēmu apkopi un remontdarbus.
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» praksē ir reāli gadījumi, kad notikusi avārijas situācija, bet speciālisti
nevar to operatīvi novērst, jo nevar nekavējoties pie-

kļūt komunikāciju tīkliem, tā vietā ir jāmeklē saimnieks visdrīzāk nevienam nevajadzīgiem krāmiem.
Daudzdzīvokļu mikrorajonos tradicionāli mitinās
arī lielāks vai mazāks daudzums bezsaimnieku kaķu,
par kuru barošanu parasti rūpes uzņemas daļa mājas
iedzīvotāju. SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» atgādina,
ka rūpes par klaiņojošiem dzīvniekiem nesākas un
nebeidzas tikai ar viņu barošanu – ja reiz kāds uzņemas
barot kaķus, tad tādā veidā, lai neradītu antisanitārus
apstākļus koplietošanas telpās un neērtības kaimiņiem.
Atgādinām, ka daudzdzīvokļu māju pagrabi nav
piemērota vieta kaķu kolonijām. Preiļu novada domes
saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Preiļu novadā nosaka, ka bezsaimnieka kaķus atļauts izmitināt
dzīvojamo māju koplietošanas telpās un tai pieguļošā
teritorijā, tikai tajā gadījumā, ja atbilstoši īpašnieku
noteiktajai kārtībai ir saņemta tās nekustamā īpašuma
koplietošanas telpu daļas, kurā paredzēts kaķus izmitināt, īpašnieku un pārvaldītāja rakstiska atļauja!
Kaķi ne tikai rada antisanitārus apstākļus, bet arī,
asinot nagus, noplēš siltumizolāciju no komunikāciju
caurulēm, kas būtībā palielina mājas kopējo siltumenerģijas zudumu, par ko maksā visi iedzīvotāji. Tāpat
pagrabus ir grūti atbrīvot no smakām. Kaķi ir arī galvenais blusu pārvietošanas un ieviešanās iemesls.
Cilvēks ir atbildīgs par tiem, ko pieradinājis, tāpēc
ir tikai cilvēcīgi uzņemties rūpes arī par bezsaimnieka
dzīvniekiem, neļaujot tiem aiziet bojā mokošā bada
nāvē. Taču atgādinām, ka vienlaikus būtu jāparūpējas
arī par kaķu sterilizēšanu, lai šīs kolonijas nekļūtu
aizvien daudzskaitlīgākas.
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Kā pareizi šķirot
nolietotās
elektroiekārtas?
Saimnieka vârds

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu šķirošanas laukumā
Preiļos, Rīgas ielā 4, bez maksas pieņem šādus šķirotos atkritumus:
•
•
•
•
•

kartonu
makulatūru
tetrapakas
pudeļu un burku stiklu
plastmasas iepakojumu (PET pudeles, polietilēna plēves un
maisiņus)
cietās plastmasas (HDPE) iepakojumu (šampūna pudeles, kanniņas u.c.)
lauksaimniecības plēves (skābbarības sagatavošanai izmantotās
ruļļu/bedru plēves)
LDPE plēves (siltumnīcu plēves)
agroplēves
BIG BAG maisus
alumīnija skārdenes
metāla konservu bundžas
neizjauktas nolietotās sadzīves elektriskās un elektroniskās
iekārtas (ledusskapjus, televizorus, datorus u.c.)
baterijas

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Vairāk informācijas, zvanot SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Atkritumu apsaimniekošanas daļai, tālr. 29420721.

Vai zināji, ka, lai arī ar katru gadu elektroiekārtas, ko lietojam, paliek aizvien plānākas un
vieglākas, tomēr kopējais radītais nolietoto elektroiekārtu apjoms turpina pieaugt? Tas tādēļ, ka
aizvien vairāk ikdienā izmantoto lietu kļūst elektroniskas vai elektriskas, kā arī modes tendenču
dēļ sabiedrība aizvien biežāk izvēlas pirkt jaunas
ierīces, atzīstot vecās par novecojušām.
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina – neveido elektroiekārtu kapsētu mājās, nodod nolietotās elektroiekārtas pārstrādei Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos!

Kas ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi?
Tās ir visa veida nolietotas elektropreces/iekārtas, ko darbina baterijas vai tās ir jāpieslēdz pie strāvas, piemēram, ledusskapji, radiatori, ventilatori,
gludekļi, datori, televizori, urbji, šujmašīnas, veļasmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, telefoni utt.

Nodod elektroiekārtas pārstrādei pareizi!
u Neizmet elektroiekārtas kopā ar citiem atkritumiem!
u Nolietotās elektroiekārtas nodod tikai neizjauktā veidā!
u Ja iekšā atrodas baterijas, tās ir jāizņem un
jānodod pārstrādei atsevišķi!

Kāpēc elektroiekārtas jānodod atsevišķi no
pārējiem atkritumiem?

Elektroiekārtas satur daudz dažādu videi bīstamu
vielu – ķīmiskus savienojumus un metālus, piemēram, dzīvsudrabu, svinu, kadmiju utt., tāpēc elektroiekārtas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi.
Nonākot vidē, tās var nonākt augsnē, ar lietus ūdeni
tikt ieskalotas gruntsūdeņos un visbeidzot nonākt
cilvēka organismā, radot neatgriezeniskas sekas cilvēka veselībai un pat dzīvībai.
Ledusskapjos un saldējamās iekārtās pielietotais
freons, nonākot apkārtējā vidē, izraisa ozona slāņa
noārdīšanos. Rezultātā cilvēki tiek daudz vairāk pakļauti saules radiācijai, kas sekmē ādas slimību un
vēža rašanos un attīstību, kā arī tiek veicinātas klimata pārmaiņas.
Tie elektroiekārtu atkritumi, kas tiek izmesti
kopā ar sadzīves atkritumiem un nonāk atkritumu
poligonos, nevis tiek otrreizēji pārstrādāti, bet gan
tiek pakļauti apkārtējās vides ietekmei līdzīgi, ja tie
būtu izmesti ceļmalā.

SADzīvES ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS NOTEIKUMI

Atkritumu šķirošanas laukuma darba laiks:

Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena – 8:00-12:00 un 13:00-17:00
trešdiena – 8:00-12:00 un 13:00-19:00
sestdiena – 9:00-13:00
svētdiena – SLĒGTS

Kādos gadījumos jāzvana SIA «PREIļU
SAIMNIEKS» Avārijas dienestam?

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienests darbdienās
un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00 apkalpo SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» apsaimniekošanā esošo Preiļu pilsētas, Aizkalnes
un Līču ciemu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un citu apsaimniekojamo objektu apkures, karstā un aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas. Uz mājām, ko SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
neapsaimnieko, Avārijas dienests dodas tādos gadījumos, ja ir
noslēgts līgums par Avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu.
Ja avārijas situācija notikusi ēkā, kuru neapsaimnieko SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» un nav arī noslēgts līgums par SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu, vai, ja šis gadījums neietilpst Avārijas dienesta funkcijās, tad
pieteikums tālāk tiek nodots attiecīgajām iestādēm (AS «Latvenergo»,
VUGD u.c.). Jebkurā gadījumā Avārijas dienesta tālruņa dispečeri
uzklausa ikviena zvanītāja problēmu un iesaka labāko risinājumu.
Avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās
un veikt tādus remontdarbus, kuri jāizdara nekavējoties, lai novērstu
turpmākus bojājumus, samazinātu draudus cilvēku un materiālo
vērtību drošībai. 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, beigti dzīvnieki u.tml. gadījumos.

Uzmanību! Par elektrības vadiem aiz individuālā
skaitītāja atbild dzīvokļa īpašnieks. SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienests nelabo elektrību dzīvokļos.
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» remontdarbu dispečeri zvanus uzklausa visu diennakti, tālrunis:
65307085, bet speciālisti izbraukumos dodas un palīdz
darbdienās un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00.

Saimnieka Vârds
SIA «PREIÏU SAIMNIEKS» informatîvs izdevums

Atbildîgâ par izdevumu: Inga Krekele,
tel. 22152891, e-pasts: inga.krekele@preili.lv
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Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

