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Izvēlies sev ērtāko rēķinu 
apmaksas veidu!

Rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem Preiļu pilsētas iedzīvotāji 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 pakalpo-
jumiem iespējams internetbankā, jebkurā SIA «Maxima» veikalā vai VAS
«Latvijas Pasts».

Norēķinoties par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» komunālajiem pakalpo-
jumiem internetbankā, maksājuma mērķī OBLIGĀTI ir jānorāda apmak-
sājamā 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 apsaimnieko-
šanu, sadzīves atkritumu izvešanu un ūdeni, ja nav uzstādīts ūdens patēriņa
skaitītājs, tiek aprēķināti par pašreizējo mēnesi. Savukārt par iepriekšējo mē-
nesi tiek aprēķināti maksājumi par elektroenerģiju koplietošanas telpās, sil-
tumenerģiju 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.

Apstiprināts SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» 2020. gada pārskats

Šī gada 25. martā Preiļu novada do-
mes sēdē deputāti pieņēma zināšanai
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» 2020. ga -
da pārskatu. Pārskats tika sastādīts at-
bilstoši likumdošanas prasībām, to ap-
stiprinājis zvērināts revidents.

Aizvadīto gadu ar pozitīviem finanšu
rādītājiem noslēdza Siltumapgādes daļa un
Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa, bet
finansiālie rādītāji ir pasliktinājušies Lab -
iekārtošanas un apzaļumošanas daļai, At-
kritumu apsaimniekošanas daļai, Apbedī-

šanas birojam, viesnīcai un arī namu ap-
saimniekošanai. Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, uzņēmuma neto apgrozījums ir sa-
mazinājies par 0,6 %.

2020. gadā SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
vidēji bija nodarbināti 125 cilvēki.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aktīvi
strādā ar debitoriem, sevišķi ļaunprātīgiem
nemaksātājiem, tostarp arī juridiskām per-
sonām. Uz 2021. gada 1. janvāri kopējais
debitoru parāds samazinājās līdz 212 923
EUR, sabiedrības bruto peļņas rentabilitāte
sastāda 2,3 %.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda:
«Gads ir noslēdzies kā parasti – ar pada-
rītajiem darbiem, arī ar nepadarītajiem 
darbiem un plāniem nākošajam gadam. 
Neskatoties uz to, ka 2020. gads ir noslē-
dzies ar pozitīvu bilanci, tas nebūt nav
«veiksmes stāsts», tas ir padarīto darbu
stāsts. Un to ir paveicis uzņēmuma kolek-
tīvs – Preiļu iedzīvotāji – ikdienā darot gan
mazus, gan lielus darbus, rūpējoties par tī -
ru un sakoptu pilsētu.

Vērtēt aizvadītā gada darba rezultātus
šobrīd ir ļoti sarežģīti, jo tas bija pavisam
citāds gads. Tik daudz un sarežģītu darba

organizācijas korekciju, kā pagājušogad un
šogad, vēl nekad netika piedzīvots! Tas
viss prasīja gan papildus slodzi visiem
darbu vadītājiem, gan arī papildus izdevu-
mus.

Jā, tā bija, un ir krīze – krīze ražošanā,
krīze cilvēku domāšanā, krīze spējā ātri
pieņemt lēmumus. Un šis sarežģītais stā-
voklis visus ir novedis pie jauna domāšanas
veida, ar jauniem skaidri definētiem prin-
cipiem.

Idejas, kas virzīja mūs šajā laikā, lielā-
koties bija saistītas ar izdevumu samazi-
nāšanu visās mūsu darbības jomās, jo šajā
laikā nekāda palīdzība no valsts mums ne-
tika piešķirta. Vēl jo vairāk – pat netika
apspriesta tāda varbūtība, tāpēc visas prob-
lēmas paši vien arī risinājām. Domāju, ka
līdzīga situācija būs arī šogad.

Bet īstas krīzes izjūtas var būt arī ļoti
noderīgas – jo salīdzinoši dziļāka krīze, jo
vairāk cilvēku ir informēti par tās esamību.
Tādējādi rodas vairāk iespēju īstenot re-
formas, kur tās visvairāk ir nepieciešamas,
un ieguldīt naudu tur, kur cilvēkiem to va-
jag tūlīt un nekavējoties.

Ļoti ceru, ka 2021. gads būs pagrie-
ziena gads uz realitātes izpratni!»

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienests
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 māju un citu apsaimniekojamo objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas. 
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» remontdarbu dispečeri zvanus uzklausa visu diennakti, tālrunis: 65307085, bet speciālisti izbraukumos dodas 

un palīdz darbdienās darba laikā no plkst. 8.00 līdz 22.00.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» apkalpo 
klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

Lai ievērotu piesardzības pasākumus SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» telpās, KLIENTU
APKALPOŠANA TIEK ORGANIZĒTA TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA.
Pierakstīties klātienes apmeklējumam un vienoties par tā norises laiku var zvanot uz klientu
apkalpošanas tālruņa numuru 65381152 vai rakstot uz e-pastu psaimnieks@preili.lv.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» telpās – ierodies precīzi norādītajā laikā, ievēro 2 metru
distanci, lieto sejas masku un izmanto SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» telpās pieejamos roku
dezinfekcijas līdzekļus.

Iespēju robežās aicinām izmantot attālinātās saziņas iespējas:

v par jautājumiem, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu rēķiniem, zvanot uz Komunālo
maksājumu norēķinu daļas tālruņa numuru 65381382 vai 26345495 vai rakstot uz e-pastu
namu.parvalde@preili.lv;

v sazinoties ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» speciālistiem, zvanot vai rakstot uz
e-pastu; kontaktinformācija ir pieejama http://preilusaimnieks.lv/lv/kontakti/; 

v izmantojot sadaļu «Uzdot jautājumu» SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mājaslapā
www.preilusaimnieks.lv (vispārīgiem jautājumiem);

v rakstot uz https://www.facebook.com/PreiluSaimnieks (vispārīgiem jautājumiem); 

v iesniegumus papīra formātā, kas adresēti SIA «PREIĻU SAIMNIEKS», iespējams ie-
sniegt ievietojot tos pasta kastītē Liepu ielā 2, Preiļos (blakus ārdurvīm);

Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai un noteiktajiem piesardzības
pasākumiem. 

Par uzņēmuma SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aktualitātēm informēsim tīmekļvietnē
www.preilusaimnieks.lv, sociālajos tīklos un ikmēneša informatīvajā izdevumā «Saimnieka
Vārds».
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Vecais, savu laiku nokalpojušais jumts dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamā mājā
Liepu ielā 6 vasaras lietainajās un ziemas palu dienās sagādājis ne mazums

raižu. Tādēļ mājas dzīvokļu īpašnieki vērsās pie sava apsaimniekotāja SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» ar lūgumu veikt jumta nomaiņu. 

Pēc būvprojekta izstrādes, veicot cenu aptauju, tika sagatavoti visi nepieciešamie
dokumenti būvdarbu veikšanai, un pēc saņemtās būvatļaujas šī gada aprīļa sākumā
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Liepu ielā 6 tika uzsākti jumta seguma nomaiņas darbi.

Remontdarbu laikā vecās, sadrupušās šīfera loksnes tika nomainītas pret jaunām –

sertificētām bezasbesta šīfera loksnēm. Paralēli šim darbam tika veikta arī nolietoto kons-
trukciju daļēja nomaiņa, noteksistēmas maiņa, jumta lūkas maiņa un ventilācijas skursteņu
apdare. Plānots, ka šis objekts tiks pabeigts un nodots ekspluatācijā šī gada maijā.

Saskaņā ar mājas dzīvokļu īpašnieku vairākuma lēmumu jumta seguma nomaiņas
izdevumi tiks segti palielinot apsaimniekošanas maksu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 6 dzīvokļu īpašnieki ir parādījuši lielisku
piemēru pārējiem Preiļu pilsētas iedzīvotājiem šāda veida darbu veikšanā, jo jumta no-
maiņa ir viens no svarīgākajiem ieguldījumiem mājas ilgtspējīgai kalpošanai.

Noslēgumam tuvojas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 6
jumta seguma nomaiņas darbi

vidējā maksa marta apkures periodā
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa

temperatūra marta apkures periodā (no 25.02.2021. līdz 25.03.2021. – 29 dienas) bija
plus 0,28 grādi pēc Celsija.

Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās
platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku
un Pils ielu katlumājām, marta norēķinu periodā ir 1,165 EUR ar PVN, bet siera rūpnīcas
mikrorajonā – 1,09 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šādas:

Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās
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 kom-
fortu dzīvokļos, ir mājas siltināšana.

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā, salī-
dzinot ar tehniski un konstruktīvi līdzīgām, bet nesiltinātām mājām. 

Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās marta apkures periodā ar PVN:

Apkures sezona tuvojas noslēgumam
Pagājušajā gadā apkures padeve Preiļos tika pārtraukta maija sākumā, savukārt ie-

priekšējos gados – jau aprīļa otrajā pusē. 
Apkures perioda sākuma un beigu datumu var noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās

mājas dzīvokļu īpašnieku kopība. Ja dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies par apkures at-
slēgšanu pirms SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» noteiktā termiņa, dzīvokļu īpašnieku piln-
varotā persona vai mājas vecākais var vērsties SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltumap-
gādes daļā ar iesniegumu atslēgt apkuri konkrētai dzīvojamai mājai, iesnieguma tekstā
apliecinot, ka par vēlamo apkures atslēgšanas datumu ir aptaujāts vairums dzīvojamās
mājas iedzīvotāju. Pēc iesnieguma saņemšanas apkure tiks atslēgta norādītajā datumā.

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam,
ja «par» ir balsojuši vairāk nekā puse no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Pirms gada un tagad ...

• A. Upīša iela 2 – margas uzstādīšana (pie ārdurvīm) 3. kāpņu telpā
• Aglonas iela 29 – kāpņu margu remonts 1. kāpņu telpā
• Celtnieku iela 5 – ārdurvju remonts 2. kāpņu telpā
• Celtnieku iela 9 – ārdurvju remonts 1. kāpņu telpā
• Celtnieku iela 11 – grīdas remonts 3. kāpņu telpā, 3. stāvā 
• Jelgavas iela 2 – kājslauķa uzstādīšana 2. kāpņu telpā
• Pils iela 1 – lieveņa remonts
• Pils iela 8 – ārdurvju remonts

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas daļa veic pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosi-
nājumiem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.

Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties saudzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi at-
vērt un aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķermeņus un slēdžus, rūpēties par tīrību
kāpņu telpās. Tikai darbojoties savstarpējā cieņā un sapratnē iespējama veiksmīga
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopo-
jusi datus par siltumenerģijas maksu 2021. gada marta norēķinu periodā.
Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais
siltumenerģijas tarifs martā bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.

Maksa par siltumenerģiju
Preiļu daudzdzīvokļu mājās

marta norēķinu periodā

Paveiktie remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2021. gada martā
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Dzīvojamo māju apsaimniekošanas daļa ir apkopojusi informāciju par 2021. gada marta mēnesī paveiktajiem remontdarbiem

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos.
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Zemes diena ir diena, kurā pastiprinātu uzmanību pievēršam rūpēm par mūsu pasauli!
Zeme mums ir tikai viena, tāpēc saudzēsim to!

Šī diena mums katram atgādina, ka Zeme un tās ekosistēma mums visiem nodrošina dzīvību. 
Katru gadu cilvēki aizvien vairāk un vairāk izmanto zemeslodes resursus, pat neapzinoties, 

ka tie tik ātri neatjaunojas, vai vispār vairs nav atjaunojami, jo ir izdarīts pārāk liels posts. 
Tāpēc mēs aicinām ikvienu atcerēties un novērtēt zemi, un visu ko tā mums sniedz!

Zeme – vieta, kur smeļamies enerģiju, spēku, prieku un mieru!
Uzdāvini dāvanu zemei arī TU!

22. aprīlis – Starptautiskā Zemes diena

Vējā izgāzto koku sakopšanas darbi Daugavpils ielā Šur tur vēl atradās arī pērnās rudens lapas

Preiļu pilsētas kapos tika nogriezti 17 bojāti koki, par kuriem bija saņemti iedzīvotāju iesniegumi un Preiļu novada domes saskaņojumi

Jābūt noslēgtam līgumam
par cieto sadzīves 
atkritumu izvešanu

Atgādinām, ka ikvienai Preiļu novada mājsaimniecībai, lauku
viensētai un juridiskai personai, ja tā vēl nav, jābūt noslēgtam lī-
gumam ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» par cieto sadzīves atkri-
tumu izvešanu.

Atkritumi, kas izmesti neatļautās vietās vai aprakti zemē, negatīvi
ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, jo rada pazemes un virszemes ūdens
piesārņojumu un veicina augsnes un ainavas degradāciju. Arī lauku
iedzīvotājiem ir tiesības dzīvot nepiesārņotā un atbilstoši mūsdienu
normām sakārtotā vidē! 

Jāuzsver, ka sadzīves atkritumu konteineri pie daudzdzīvokļu mā-
jām paredzēti tikai un vienīgi daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri
maksā par to izvešanu, bet nekādā gadījumā lauku vai privātmāju ie-
dzīvotājiem, kuriem jābūt noslēgtam savam līgumam par atkritumu
izvešanu.

Fiziskās personas individuālo līgumu var noslēgt, griežoties
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļā,
Preiļos, Rīgas ielā 4, tālr. 29420721. Ar juridiskām personām lī-
gumus slēdz SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» juriste, Preiļos, Liepu
ielā 2, tālr. 26595354. 

Lai ievērotu piesardzības pasākumus SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
telpās, klientu apkalpošana tiek organizēta tikai pēc iepriekšēja pie-
raksta. Pierakstīties klātienes apmeklējumam un vienoties par tās no-
rises laiku var, zvanot uz iepriekš norādītajiem tālruņa numuriem!

tīrs ir ne tikai tur, kur tīra, 
bet arī tur, kur nemēslo

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Labiekārtošanas un apzaļumo-
šanas daļas darbinieki Preiļu
pilsētas sakopšanas darbus
veic atbildīgi un no sirds, rū-
pējoties, lai sakoptas būtu ne
tikai pilsētas centra sabiedris-
kās teritorijas, bet arī attālākās
vietas.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
pavasara sezonā labiekārtošanas
darbus veic ļoti intensīvi, tādēļ
žēl, ka tik dārgus resursus kā
laiks un enerģija nākas ieguldīt,
lai labotu cilvēku bezatbildības
dēļ pieļautās kļūdas.

Būtu vietā atgādināt labi zi-
nāmo teicienu, ka mēs šo planētu
neesam mantojuši no saviem ve-
cākiem, bet gan aizņēmušies no
saviem bērniem! Tieši tāpēc pret
apkārtējo vidi vajadzētu izturē-
ties īpaši atbildīgi, saudzējot to
un pasargājot no piesārņojuma.

Attēlos redzamie atkritumi tika sakopti Starptautiskās Zemes dienas iet-
varos. Aicinām iedzīvotājus izmest atkritumus tikai un vienīgi tam
paredzētās vietās un slēgt līgumus ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» par
atkritumu izvešanu
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Saim nie ka Vârds
SI A «PRE IÏU SAIM NIEKS» in for matîvs iz de vums

At bildîgâ par iz de vu mu: Inga Krekele,
tel.  22152891, e-pasts: inga.krekele@preili.lv

Ie spiests SIA «Latga les Dru ka», 
Rç zek nç, Baz nîcas ielâ 28. 

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves
tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis,
trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo teh-
niku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus,
elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un
citas ierīces, kā arī uzkrātās baterijas.

Pēc elektrotehnikas nodošanas Atkritumu šķiro-
šanas laukumā, ikviens dalībnieks varēs reģistrēties
izlozei un pretendēt uz patīkamām un noderīgām
balvām, tostarp veikalu «Maxima» dāvanu kartēm
50 eiro vērtībā, kā arī pārsteiguma balvām no Lat-
vijas Zaļā punkta. Tāpat starp visiem akcijas dalīb-
niekiem tiks izlozēta lielā balva – jauns televizors.
Balvu izloze notiks jūnijā, par ko plašāka informācija
būs pieejama www.zalais.lv sadaļā «Jaunumi».

Visa akcijas laikā nodotā tehnika tiks uzskaitīta,
lai pārspētu pērn īstenotās kampaņas «Elektronikas
šķiratons» rezultātu – sašķirotas vairāk nekā 410
tonnas iekārtu. Pēc akcijas norises visa tehnika tiks
novirzīta otrreizējai pārstrādei. Lai to nodrošinātu,
elektroiekārtas šķirošanas laukumā ir jānovieto tikai
tām paredzētajā vietā un tām ir jābūt neizjauktām,
piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, tele-
vizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati
u.tml.  

Informējam, ka visa veida nolietotās un nederīgās
sadzīves un elektrotehnikas iekārtas tiek klasificētas
kā videi kaitīgie atkritumi, jo tās var saturēt videi un
cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroie-
kārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās, no-
kļūstot apkārtējā vidē, var radīt toksisku piesārņojumu,
kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroie-
kārtas un baterijas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu,
piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c. 

Atgādinām, ka, ņemot vērā Latvijā spēkā
esošos Covid-19 dēļ noteiktos piesardzības pa-
sākumus, ierodoties Atkritumu šķirošanas lau-
kumā, aicinām ievērot fizisko distancēšanos un
ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos. Tāpat
pēc laukuma apmeklē juma aicinām rūpīgi no-
mazgāt rokas vai veikt to dezinfekciju. 

Kampaņu «Viegla šķirošanās» organizē Latvijas
Zaļais punkts un SIA «Eco Baltia vide» un «Maxima
Latvija» sadarbībā ar partneriem, un tās otrais posms
notiks vairāk nekā 30 novados visā Latvijā. 

Vairāk informācijas par akcijas norisi pieejama
Latvijas Zaļā punkta mājas lapā www.zalais.lv.

Kā pareizi šķirot nolietotās
elektroiekārtas?

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 ie-
rīces, atzīstot vecās par novecojušām. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina – neveido elektroiekārtu
kapsētu mājās, nodod nolietotās elektroiekārtas pārstrādei At-
kritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos!

Kas ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi?
Tās ir visa veida nolietotas elektropreces/iekārtas, ko darbina ba-

terijas 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!
3 Neizmet elektroiekārtas kopā ar citiem atkritumiem!
3 Nolietotās elektroiekārtas nodod tikai neizjauktā veidā!
3 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. No-
nākot vidē, tās var nonākt augsnē, ar lietus ūdeni tikt ieskalotas
grunts ūdeņos un visbeidzot nonākt cilvēka organismā, radot neat-
griezeniskas 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 at-
kritumiem un nonāk atkritumu poligonos, nevis tiek otrreizēji pār-
strādāti, bet gan tiek pakļauti apkārtējās vides ietekmei līdzīgi, ja tie
būtu izmesti ceļmalā. 

Aicinām Preiļu novada iedzīvotājus nodot nevajadzīgo
elektrotehniku un laimēt noderīgas balvas!

Latvijas Zaļais punkts un vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Eco Baltia vide» sadarbībā ar
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» kampaņas «Viegla šķirošanās» ietvaros aicina Preiļu novada iedzīvotājus
piedalīties nolietotās un vairs nevajadzīgās elektrotehnikas šķirošanas akcijā, kas no šī gada 1. līdz
31.maijam notiks Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4. Visi, kuri akcijas laikā uz laukumu
nogādās savu nokalpojušo tehniku, piedalīsies izlozē par noderīgām balvām, tostarp jaunu televizoru.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu šķirošanas laukuma 
Rīgas ielā 4, Preiļos, darba laiks:

Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena  – 8:00-17:00. Sestdiena un svētdiena – SlēgtS.

Vairāk informācijas, zvanot SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas 
daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tālr. nr. 29420721.

Nodoti otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas

daļa 2021. gada aprīlī otrreizējai pārstrādei nodevusi Preiļu no-
vada iedzīvotāju sašķirotos atkritumus:

‚ kartons – 20,99 tonnas
‚ tetrapakas – 0,19 tonnas
‚ PET pudeles – 1,05 tonnas
‚ HDPE iepakojums – 0,12 tonnas
‚ plēves – 0,99 tonnas
‚ alumīnija skārdenes – 0,12 tonnas
‚ metāla konservu bundžas – 0,32 tonnas
‚ nolietotā sadzīves tehnika – 9,92 tonnas

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» darba laiks
maija svētku laikā

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» informē: darba diena no
pirmdienas, 2021. gada 3. maija, tiek pārcelta uz sestdienu,
2021. gada 8. maiju!

Iepriekšminēto paredz 2020. gada 30. jūnijā valdībā apstipri-
nātais Ministru kabineta rīkojums Nr. 354 «Par darba dienu pār-
celšanu 2021. gadā».

03.05.2021. – BRĪVDIENA
08.05.2021. – DARBA DIENA


