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PPrree ii ļļ ii   ii ee ttēērrpptt ii   ZZii eemmaassssvvēēttkkuu  rroottāā
Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā Preiļi ir ietērpti mirdzošā svētku rotā – svētku noskaņu uzbur gan galvenās ielas, gan iestādes, gan laukumi! 

Arī Preiļu iedzīvotāji šogad īpaši rūpējas par to, lai vairotu svētku sajūtu, izrotājot savus īpašumus!

Jau vairākus gadus tradicionāli Preiļu galvenā svētku egle tiek uzstādīta Svētku 
laukumā pie Preiļu novada domes ēkas. Šogad tā ir 12 metrus augsta, un ir atceļojusi 
uz Preiļiem no Saunas pagasta Jezufinovas, kur tā auga Līgas Konstantinovas privāt-
īpašumā. Egle ir Līgas dāvinājums Preiļu pilsētas un novada iedzīvotājiem svētkos!

30. novembrī SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» darbinieki Komunālās nodaļas vadītājas
Zentas Igolnieces vadībā egli atveda uz Preiļiem un uzstādīja Svētku laukumā. Tāpat kā
iepriekšējos gados, SIA «VICARS» vadītājs Broņislavs Veigulis dāvināja autokrāna
pakalpojumu smagās, kuplās un garās svētku egles iekraušanai traktora piekabē un uz-
stādīšanai laukumā.

Šī gada egles izrotāšanu uzraudzīja un vadīja Preiļu novada domes noformēšanas
māksliniece Inese Anina. Jaunie rotājumi ir izgatavoti SIA «Volmārkoks», savukārt SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» darbnīcā šie rotājumi tika nokrāsoti zilos un baltos toņus.
Līdzās šiem rotājumiem mirgo silto un auksto toņu gaismas virtenes.

Preiļu centrālajā laukumā šogad pilsētas iedzīvotājus un viesus sagaida divi, lieli,
smaidīgi sniegavīri greznu Ziemassvētku lukturu un izpušķotu eglīšu pulciņā. Nofor-
mējuma tapšanā un uzstādīšanā ir palīdzējuši arī SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» galdnieki –
Dainis Zukulis, Kaspars Zusāns, Aigars Rubiķis, kā arī SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
darbinieki Gunārs Kozlovskis un Igors Bogačovs, kuri parūpējās par noformējumu ap-
gaismošanu diennakts tumšajā laikā.

Preiļu novada domes noformēšanas māksliniece Inese Anina stāsta: «Svētku noskaņa
sākas ar domām un vēlmi šo svinīgo brīdi ienest savās mājās [..] PREIĻI IR NOSKAŅU
PILSĒTA. Te ir lieliska iespēja Ziemassvētku laiku izbaudīt ar savu ģimeni – garās, ne-
steidzīgās pastaigās, ņemot līdzi karstu tēju un sviestmaizes, un iemūžināt savas dzīves
skaistākos mirkļus ZIEMAS SAULGRIEŽU LAIKĀ».

Pateicoties par padarīto!
Ir pienācis laiks, kad ir jāpaskatās uz paveikto,

jāpaanalizē un jāiezīmē ceļš tālākam posmam. 
Šis bija pavisam citāds gads, tāpēc es to vērtēju,
ne tikai ar šodienas darba raksturojumu, bet arī ar
nākamā gada redzējumu. Šajā brīdī vēlos pateikt
lielu paldies visiem SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
darbiniekiem par paveikto šajā gadā, jo tikai jūsu
atbildīgais darbs ir pierādījums tam, ka mums 
ir silti dzīvokļi, tajos darbojas ūdens un kanalizā-
cijas sistēmas, dzīvojam sakoptā pilsētā. Paldies
arī mūsu sadarbības partneriem, kuri vienmēr
mums ir palīdzējuši un atbalstījuši. Tādu nav maz,
un sadarbība tieši šajā gadā mūsu attiecības ir tikai
stiprinājusi.

Šoreiz negribētu runāt par projektiem vai to
realizāciju. Var jau «laimēt» retu ārzemju fondu
atbalstu uz dažiem gadiem, bet šāda sistēma tomēr
nebūs ilgtspējīga, un šādi rīkojoties bieži vien
trūkst nopietnas, tālredzīgas izpratnes! Un tas cil-
vēciņš – ar primārajām, tūlītējām vajadzībām –
paliek otrajā plānā! Mēs savā uzņēmumā tādi ne-

esam un nebūsim, mēs darām to, ko cilvēkam vis-
vairāk vajag, vajag – tagad un tūlīt!

Nevar nepieminēt, ka šis gads ir laiks, kad
sākas pirmsvēlēšanu sagatavošanās, un arī šajā
ziņā komunālie pakalpojumi ir kļuvuši galvenais
un pat brīžiem, liekas, vienīgais objekts, ko nākamā
sasaukuma deputāti gribētu sakārtot. Arī šeit, lai
rīkotos, ir nepieciešama informācija, fakti un zi-
nāšanas. Talkā nāk mūsu žurnālisti; mūsu viedokļi
bieži vien ir ļoti atšķirīgi un arī izpratne par faktiem
atšķiras. Tāpēc turpmāk SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» pievērsīs īpašu uzmanību informācijas
avotiem, lai kāda viedoklis netiktu sajaukts ar fak-
tiem.

Parasti jau notiek tā, ka visi, kuriem līdz šim
nav bijusi veiksmīga biogrāfija, bet vēlēšanu laikā
ir tikuši augstākajās pozīcijās, krīzes situācijā pa-
rasti tiek «noslaucīti» nost. Vietā nāk citi, kuri vai-
rāk saprot sociālo atbildību, ir apveltīti ar ilgter-
miņa domāšanu un izpratni par pārmaiņu
nepieciešamību. Droši vien tā būs arī šoreiz!

Gribētos arī Jaunajā gadā kaut ko vēlēt, vēlēt
no sirds, – lai kolektīva potenciāls tikai pieaugtu,

un mēs spētu saprast, ka šīs spējas un spēks slēpjas
mūsu pašu apziņā! Tāpēc mums jākļūst saliedētā-
kiem, mums jābūt stipriem gan atsevišķi, gan kopā,
jo kopā mēs esam viens veselums!

Ļoti vēlētos, lai Jaunajā gadā komunālo pakal-
pojumu jomā mūsu klienti nebūtu tik kaitnieciski
– gan pret sevi, gan apkārtējiem, bet gan ar jēgpilnu
un ilgtspējīgu stratēģiju un darbību veicinātu šīs
visiem nepieciešamās nozares attīstību! Lai mums
pietiek spēka, izturības un izpratnes visu to pa-
veikt!

d   e  d
Pa baltu sniegu balts sapnis ciemos nāk,
Un balta mīlestība ar sirdīm runāt sāk ...

Lai Ziemassvētku mirdzums 
ienes mieru Jūsu sirdīs 

un mājās, dāvājot gaišas domas 
un ticību labajam 2021. gadā!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» valdes priekšsēdētājs
Jānis Mūrnieks
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vidējā maksa novembra apkures periodā
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa

temperatūra novembra apkures periodā (no 28.10.2020. līdz 25.11.2020. – 29 dienas)
bija plus 5,82 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 ielas katlumājām, novembra norēķinu periodā ir 0,827 EUR ar PVN, bet siera
rūpnīcas mikrorajonā – 0,90 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
komfortu dzīvokļos, ir mājas siltināšana.

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā.
Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās novembra apkures periodā ar PVN:

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās
novembra norēķinu periodā

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Remontu un celtniecības daļa ir
apkopojusi informāciju par 2020. gada novembra mēnesī paveik-
tajiem remontdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos.

• Celtnieku iela 10 – ārdurvju remonts 1. kāpņu telpā
• Daugavpils iela 70 – ārdurvju remonts 4. kāpņu telpā
• N. Rancāna iela 3 – ārdurvju remonts 3. kāpņu telpā
• Pils iela 4 – jaunu pastkastīšu uzstādīšana
• Viļānu iela 2 – PVC logu apdare

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» Remontu un celtniecības daļa veic pēc dzīvokļu 
īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu 
ietvaros.

Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties saudzīgi pret kopīpa-
šumu, saudzīgi atvērt un aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķer-
meņus un slēdžus, rūpēties par tīrību kāpņu telpās. Tikai darbo-
joties savstarpējā cieņā un sapratnē iespējama veiksmīga
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana!

Paveiktie remontdarbi 
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās 2020. gada novembrī

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa
apkopojusi datus par siltumenerģijas maksu šī gada novembra norēķinu
periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas,
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu ko-
pējais siltumenerģijas tarifs novembrī bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.

Šogad un pirms gada ...

Ārkārtējās situācijas laikā no-
rādīto skaitītāju atkārtotās verifi-
cēšanas nodrošināšanas termiņš
tiek pagarināts. Tas nozīmē, ka to
skaitītāju, kuru atkārtoto verifi-
cēšanu būtu jāveic ārkārtējās si-
tuācijas laikā, tas jādara pēc ār-
kārtējās situācijas beigām. 

Tāpat, ja skaitītāja verificēšanas
termiņš beidzas triju mēnešu laikā
pēc ārkārtējās situācijas beigām,
tiek dots papildu laiks, proti, tik liels
termiņa pagarinājums, lai kopējais
laiks, kad ir iespējams veikt atkār-
toto verificēšanu, ir trīs mēneši.

Vienlaikus, lai samazinātu ie-
dzīvotāju inficēšanās risku ar Co-
vid-19, tiek paredzēts, ka arī to
ūdens patēriņa skaitītājus, kuru
verificēšanas termiņš ir beidzies
pirms ārkārtējās situācijas, ir jā-
verificē trīs mēnešu laikā pēc ār-
kārtējās situācijas beigām.

Ņemot vērā, ka Ministru ka-
bineta 2015. gada 15. septembra
noteikumos Nr. 524 «Kārtība, kā -
dā nosaka, aprēķina un uzskaita
katra dzīvojamās mājas īpašnieka
maksājamo daļu par dzīvojamās
mājas uzturēšanai nepieciešama-
jiem pakalpojumiem» noteikts, 
ka ūdens patēriņa skaitītāju atkār-
toto verificēšanu var veikt trīs mē-

nešus pēc verificēšanas termiņa
beigām, tad šajā gadījumā skatāms,
kad beidzas šie trīs mēneši un šis
periods arī attiecīgi pagarināms,
lai, atskaitot ārkārtējās situācijas
periodu, būtu laiks trīs mēneši. 

Vēršam uzmanību, ka ūdens
patēriņa skaitītāja verificēšanas
pienākums netiek atcelts, bet
tiek atlikta tā veikšana!

Ārkārtējās situācijas laikā at-
liekamas arī skaitītāju (kas nav
komercskaitītāji) dzīvokļos pār-
baudes vai šādu skaitītāju uzstā-
dīšana dzīvokļos, kuros tie nav
uzstādīti. Šos darbus varēs veikt
pēc ārkārtējās situācijas beigām. 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Par ūdens patēriņa skaitītāju 
verificēšanu un rādījumu nolasīšanu 

ārkārtējās situācijas laikā

PVC logu apdare Viļānu ielā 2

Ņemot vērā, ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 atkārtoti
izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību Latvijā, Ekonomikas
ministrija atgādina, ka šajā laikā nav nepieciešams nodrošināt piekļuvi dzīvokļos esošajiem
ūdens patēriņa skaitītājiem un citiem skaitītājiem (arī siltuma maksas sadalītājiem), kas
nav komercskaitītāji, un veikt to nomaiņu vai atkārtoto vai pirmstermiņa verificēšanu.
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Pastkastītēm ir jābūt noformētām atbilstoši visām prasībām

Noslēgumam tuvojas ūdensvada un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcijas būvdarbi Mehanizatoru-Pils ielu mikrorajonā,
Preiļos, ko veic SIA «PREIĻU SANTEHNIĶIS». Līgumi
par būvdarbu veikšanu tika noslēgti 2019. gada novembrī.

Kā pastāstīja SIA «PREIĻU SANTEHNIĶIS» valdes
loceklis Vitālijs Dektjarjovs, visas mājas jau ir pieslēgtas
jaunajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

Jaunais kanalizācijas tīkls ir pieslēgts mājām:

Mehanizatoru iela – 3; 5; 6; 6a; 6b; 7; 8; 8a; 10; 10a.
Pils iela – 2; 4; 6; 6a; 8; 8a; 10a; 12a.

Jaunais ūdensvada tīkls ir pieslēgts mājām:

Mehanizatoru iela – 3; 5; 6; 6a; 6b; 8; 8a; 10; 10a.
Pils iela – 2; 4; 6; 6a; 8.

Atgādinām, ka darbu gaitā tika rekonstruēti ūdensvada
un kanalizācijas tīkli – ir nomainītas iekškvartāla ūdens-

vada caurules, ūdensvada akas un ūdensvada pievadi, kā
arī iekškvartāla kanalizācijas caurules, kanalizācijas akas
un kanalizācijas pievadi iepriekš minētajās mājās.

Veicot šo tīklu rekonstrukciju, uzlabosies pakalpojumu
sniegšanas kvalitāte iedzīvotājiem, kā arī tiks novērstas
iespējamas ūdensvada avārijas situācijas, kanalizācijas
noplūde vai cauruļu aizdambēšanās.

Savukārt, teritorijas labiekārtošanas darbi, kā 
pastāstīja V. Dektjarjovs, ir paredzēti pavasarī! Tā-
pēc aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem! Pēc darbu
beigšanas SIA «PREIĻU SANTEHNIĶIS» teritoriju
sakārtos sākotnējā stāvoklī – izfrēzētajās vietās atjaunos
asfalta segumu, kā arī zaļajās zonās atjaunos zālāju!

Darbu būvuzraugs SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Sil-
tuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Hari-
tonovs stāsta, ka SIA «PREIĻU SANTEHNIĶIS» pare-
dzētos darbus ir veikuši kvalitatīvi, uz šo uzņēmumu
vienmēr var paļauties, jo tajā strādā zinoši un gudri spe-
ciālisti!

Mehanizatoru-Pils ielu mikrorajona mājas ir pieslēgtas
jaunajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Lai klienti tiktu pie saviem pasta sūtījumiem un past-
nieki tos pastkastītēs varētu ievietot nesabojātus, pastkas-
tēm ir jābūt noformētām atbilstoši visām prasībām drošai
sūtījumu saņemšanai, kas ir noteiktas Ministru kabineta
noteikumos Nr. 463 «Noteikumi par pasta pakalpojumu
sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu
punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un nofor-
mēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu
ierīkošanu»:

3 Pastkastītes ierīko tā, lai būtu viegli aizsniegt to
augšējo malu, kurai jābūt ne augstāk kā 165 cm no grīdas
(zemes).

3 Pastkastītes izmēram un pastkastītes atvēruma
izmēram jābūt tādam, lai tajā varētu ievietot vienkāršas
vēstules A4 formātā.

3 Pastkastītēm jābūt izgatavotām no izturīga ma-
teriāla.

3 Pastkastītēm, kuras izvieto ārpus ēkas, jābūt aiz-
sargātām no nokrišņu iekļūšanas.

3 Daudzdzīvokļu mājās pastkastītes novieto pirmā
stāva kāpņu telpā. Ja daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā
nav kāpņu telpas vai kāpņu telpā tehnisku iemeslu dēļ
pastkastītes novietot nav iespējams, tās novieto otrā stāva
kāpņu telpā.

3 Dzīvokļu īpašnieki vai pārvaldnieks nodrošina,
ka daudzdzīvokļu mājās koplietošanas telpās izvieto-
tās pastkastītes ir pieejamas pastniekam (pasta piegādā-
tājam).

3 Uz pastkastītēm, kas novietotas daudzdzīvokļu
mājās, norāda dzīvokļa numuru vai juridiskās personas
nosaukumu.

3 Nedzīvojamās ēkās, kurās atrodas vairākas juri-
diskās personas, pastkastītes katrai juridiskai personai ie-
rīko pirmā stāva kāpņu telpā. Uz pastkastītes norāda juri-
diskās personas nosaukumu. Juridiskās personas, ēkas
īpašnieks vai pārvaldnieks nodrošina, ka pastkastītes ir
pieejamas pastniekam (pasta piegādātājam) darbdienās
no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00.

3 Pie atsevišķām savrupmājām, viensētām, arī
dvīņu un rindu mājām (turpmāk – privātmājas) pastkastītes
novieto pie mājas teritorijas ieejas žoga (sētas) vai citā
labi apgaismotā un drošā vietā, kas ir pieejama pastniekam
(pasta piegādātājam) jebkurā laikā.

3 Uz pastkastītēm, kas novietotas pie privātmājām,
norāda mājas numuru vai mājas nosaukumu un dzīvokļa
numuru, ja tāds ir.

3 Ja privātmāja atrodas pie pievedceļa (ceļš, kas
savieno tuvāko valsts vai pašvaldības autoceļu ar attiecīgo
privātmāju), pastkastītes un pastkastīšu punktus novieto
ne tuvāk kā 5 m un ne tālāk kā 10 m no minētās tuvākās
valsts vai pašvaldības autoceļa klātnes malas – vietās, pie
kurām pasta komersanta autotransporta līdzekļi var ērti
piebraukt un manevrēt, netraucējot ceļa satiksmi.

Aicinām SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» klientus,
kas rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem ir iz-
vēlējušies saņemt piegādātus uz pastkastītēm, sekot
līdzi to stāvoklim! 

Jaunās pastkastītes Pils ielā 4

Ik dienu pastnieki mēro ceļu uz da-
žādām mājām, lai nogādātu vēs-

tules un abonēto presi, bet nereti past-
niekiem nākas saskarties ar problēmām,
jo pastkastītes ir ne tikai neatbilstoši no-
formētas, kā rezultātā tajās nevar iemest
sūtījumu, bet arī pastniekus apdraud
saimnieku mīluļi – suņi.

Elektronisko norēķinu 
sistēma WEBNams

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» klientiem ir iespēja ūdens
patēriņa skaitītāju rādījumus nodot, izmantojot elektronisko
norēķinu sistēmu WEBNams. Vairāki simti mūsu klientu šo
sistēmu lieto katru mēnesi, bet pārējos aicinām reģistrēties
un izmantot priekšrocības, ko sniedz elektronisko pakalpo-
jumu lietošana. Kļūt par reģistrētu sistēmas lietotāju ir vien-
kārši, pati sistēmas lietošana ir viegli saprotama, un tās lieto-
šana neprasa papildus izdevumus. 

Lai sāktu lietot WEBNams sistēmu, SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» Komunālo maksājumu norēķinu daļā ir jāuzraksta ie-
sniegums, norādot e-pasta adresi, uz kuru turpmāk tiks izsūtīts
rēķins. Reģistrētiem klientiem katru mēnesi uz e-pastu tiek no-
sūtīts elektroniskais rēķins PDF formātā, kuru var apmaksāt, iz-
mantojot internetbanku. 

Lai pieslēgtos sistēmai pirmo reizi, vispirms nepieciešams
reģistrēties. Reģistrēties sistēmā var SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» mājaslapā www.preilusaimnieks.lv. 

Ieguvumi, reģistrējoties WEBNams:

p iespēja saņemt rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem
e-pastā;

p ērti ievadīt individuālo aukstā un karstā ūdens skaitītāju
ikmēneša rādījumus;

p sekot līdzi ūdens skaitītāju rādījumu vēsturei un apskatīt 
pēdējā gada rēķinu apmaksu kopējo summu;

p ērti norēķināties, dzīvojot laukos, citās pilsētās vai 
atrodoties ārzemēs.

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.

!

Sniega tīrīšana tiks organizēta, domājot par ie-
dzīvotāju ērtībām – no trotuāriem sniegs tiks notīrīts
jau laikus agri no rītiem ar traktortehniku, lai, iedzī-
votājiem dodoties uz darbu, tie būtu tīri un nokaisīti
ar smilts-sāls maisījumu. Tajos ietvju posmos, kur
nav iespējams izbraukt ar traktortehniku (piemēram,
traucē ceļazīmes), sniegs tiks notīrīts ar roku darbu.

Lai raitāk noritētu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
iekšpagalmu tīrīšana, autovadītājus ļoti lūdzam būt
saprotošiem un sniega tīrīšanas laikā atbrīvot stāv-
laukumus – jo rūpīgāk būs notīrīts sniegs, jo vieglāk
pašiem autovadītājiem! Tāpat autovadītāji pašu ērtī-
bām tiek aicināti, tīrot uz automašīnām sasnigušo
sniegu, neveidot kaudzes uz braucamās daļas.

komunālā nodaļa gatava sniegotai ziemai! 
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Komunālās nodaļas darbinieki ir gatavi īstas ziemas atnākšanai

un nepārtraukti seko līdzi laikapstākļiem. Šogad SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» kompetencē
ietilps trotuāru un dzīvojamo mikrorajonu attīrīšana no sniega un slīdamības novēršana.

e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e  d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e  d

e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e  d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e  d

Saimnieka Vards_DECEMBRIS_2020_majaslapai_avize.qxd  14.12.2020  15:19  Page 3



4

Saimnieka Vârds

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. 

59
koman-
das no
visas

Cieto sadzīves atkritumu izvešanas grafiks 
privātmājām 2021. gadā 

Cienījamie klienti!
Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» par atkritumu iz-

vešanu divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners 2021. 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 grafikā!

Ja līgumā atkritumu izvešana ir paredzēta vairāk nekā divas reizes mēnesī, tad kon-
teineru izvešanas grafiku varat uzzināt, zvanot pa tālr. nr. 29420721.

240 litru sadzīves atkritumu konteineri nav piemēroti lielgabarīta atkritumiem, tādēļ,
piemēram, veco mēbeļu un nolietotas sadzīves tehnikas izvešana jāpiesaka atsevišķi.

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

Klientu ievērībai!
Atkritumu izvešanas dienā konteiners ir jānovieto blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus

iežogotas teritorijas) vietā, kas saskaņota ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS», un kuras se-
gums un izmēri ir atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām. 

Preiļu pilsētas iedzīvotājiem atkritumu izvešanas dienā konteineri ir jānovieto
attiecīgajā vietā plkst. 8:00 no rīta, savukārt pagastu teritorijās – plkst. 7:00 no rīta.

Atgādinām, ka nav pieļaujama konteinera piepildīšana virs konteinera tilpuma un
atkritumu maisiņu novietošana blakus konteineram!

Vineta Igolniece
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

$
$

No 2021. gada 1. janvāra
pieaugs Dabas resursu

nodokļa likme atkritumu 
apsaimniekošanas tarifā

Pamatojoties uz izmaiņām Dabas resur -
su nodokļa likumā, no 2021. gada
1. janvāra tiks palielināta maksa par
sadzīves un ražošanas atkritumu apgla-
bāšanu. Nodokļa likme tiks pacelta no
50 EUR uz 65 EUR par tonnu, līdz ar to
pieaugs arī SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
tarifs par atkritumu apsaimniekošanu.

Informējam, ka tarifa pieaugums
nav SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» ini-
ciatīva!

• kartonu un makulatūru;
• izskalotas tetrapakas;
• pudeļu un burku stiklu;
• plastmasas iepakojumu (PET pudeles,

polietilēna plēves un maisiņus) un cietās plast-
masas (HDPE) iepakojumu (šampūna pude-
les, kanniņas u.c.)

• lauksaimniecībā izmantotās ruļļu plēves;
• skārdenes un metāla bundžas;
• neizjauktas nolietotās sadzīves elek-

triskās un elektroniskās iekārtas (ledusskap-
jus, televizorus, datorus u.c.)

Atkritumu šķirošanas laukuma darba laiks:
Pirmdiena 8:00-17:00
Otrdiena 8:00-17:00
Trešdiena 8:00-17:00
Ceturtdiena 8:00-17:00
Piektdiena 8:00-17:00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Izmantojiet iespēju bez maksas un videi
draudzīgā veidā atbrīvoties no atkārtotai pār-
strādei derīgiem sadzīves atkritumiem!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, 

bez maksas pieņem šādus šķirotos atkritumus:

Nodoti otrreizējai
pārstrādei derīgie

atkritumi
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»

Atkritumu apsaimniekošanas daļa
šī gada novembrī otrreizējai pār-
strādei nodevusi lielu daudzumu
Preiļu novada iedzīvotāju sašķi-
roto atkritumu:

‚ stikls no zvanveida kon-
teineriem – 7,8 tonnas

‚ nolietotā sadzīves tehni-
ka – 4,86 tonnas
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