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Noslēgusies SIA «Preiļu saimnieks»
aprīlī rīkotā stikla iepakojuma šķirošanas
un nodošanas akcija. Tajā piedalījās 23 da -
lībnieki un kopā tika nodotas 5 tonnas un
850 kilogrami stikla taras. Apkopotie re-
zultāti liecina, ka visvairāk stikla nodevis
Juris Birzāks (attēlā) (1 106 kg), otrajā
vietā ar 1 016,5 kg nodotā stikla – Valija
Plivda, savukārt 3. vietā ar 672 kg – An-
tons Valai nis. Apsveicam uzvarētājus un
paldies visiem, kas piedalījās akcijā!

Kā pastāstīja J. Birzāks, tik lielu daudzu-
mu stikla iepakojuma izdevās savākt, uz-
kopjot lauku īpašumu: «Esmu priecīgs un
gandarīts par paveikto. Sakopts īpašums un
vēl balva par darbu – ko vēl labāku šajos
laikos var vēlēties! Tas ir viens no labāka -
jiem darbiem sakoptas vides veidošanā, kuru

redzēt grib ikviens, bet reāli dara tikai ne-
daudzi. Tāpēc liels paldies tiem, kuri šādu
akciju iecerēja un realizēja, bet sevišķi
gribu uzteikt visus tos SIA «Preiļu saim-
nieks» darbiniekus, kuri ar savu degsmi,
enerģiju un smaidu mani kā klientu apkal-
poja arī šajā reizē. Lai viss izdodas un dar-
bos veicas arī turpmāk, vairojot šo pozitīvo
piemēru arī citās komunālās sfēras nozarēs
mūsu novadā. Šādi strādājot, jūs jau esat un
arī turpmāk būsiet pozitīvs piemērs citiem!»

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķi-
rošanas laukuma darbinieki akcijas laikā
ar lielu atbildību pieņēma, svēra un reģis-
trēja akcijas dalībnieku nodoto stikla taru.
Viņu novērojumi liecina, ka daļai akcijas
dalībnieku konkurss bija kā pamudinā-
jums iztīrīt pagrabus, šķūnīšus un lauku

īpašumus no gadiem uzglabātās stikla taras.
Akcija no 16. līdz 30. aprīlim tika rī-

kota, lai veicinātu stikla šķirošanu Preiļu
novadā. Arī ikdienā preilieši tiek aicināti
šķirot stiklu, lai mazāk stikla iepakojuma
nonāktu sadzīves atkritumu konteineros. 

Lielāku daudzumu stikla iepakojuma
un logu stiklu var nogādāt SIA «Preiļu
saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā
Preiļos, Rīgas ielā 4, kur tas tiks pieņemts
bez maksas. Tāpat Preiļu novadā gan
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrora-
jonos, gan arī privātmāju sektorā ir izvie-
toti zaļie konteineri stiklam. Taču stikls ir
jāšķiro atbildīgi un iedzīvotājiem jāņem
vērā, ka stiklam paredzētajos konteineros
drīkst mest vienīgi izskalotas un tīras
stikla pudeles un burkas!

SIA «Preiļu saimnieks» stikla iepakojuma šķirošanas 
akcijā nodotas 5 tonnas un 850 kg stikla 

Šogad Preiļu novadā Lie-
lās Talkas aktivitātes no-

risinājās, jau sākot no aprīļa vi-
dus. Tajā piedalījās ~920 cilvēki,
kas, čakli strādājot, piepildīja
1340 Lielās Talkas atkritumu mai-
sus, kuru svars – 7 t un 960 kg!
Atšķirībā no pagājušā gada, laik -
apstākļi bija piemēroti aktīvam
darbam svaigā gaisā, un ti kai
dažas reizes talkotājus pārstei -
dza lietus vai krusa. 

Jau 18. aprīlī talkot sāka Preiļu
novada izglītības iestāžu audzēkņi
un pedagogi. Tā kā šogad Lielās
Talkas dienā 28. aprīlī Preiļos no-
risinājās V Latvijas Tūrisma infor -
mācijas un pavasara gadatirgus,
lielākā talcinieku aktivitāte bija
21. aprīlī, kad, neskatoties uz vē-
jaino laiku, īpaši liels darbs tika
paveikts Preiļu parkā. Tur pulcē-
jās Preiļu novada domes, pašval-
dības, izglītības iestāžu pārstāvji
u.c. talcinieki, kas gar parka celi-
ņiem un pils apkārtnē grāba lapas.  

Īpaši braši darbos sevi aplie-
cināja mūsu valsts aizstāvji – 
21. aprīlī NBS Nodrošinājuma
pavēlniecības pārstāvji Preiļu pils
apkārtnē novāca iepriekš pēc ai-
navu arhitektes Ilzes Māras Jane-
lis projekta nozāģētos bojātos pa-
šizsējas kokus. Par to viņiem liels
paldies, jo šajā vietā – stāvajā no-

gāzē pie pils – ar traktortehniku
piebraukt nebija iespējams, tāpēc
viss bija paveicams ar roku darbu.
Savukārt 27. aprīlī Zemessardzes
35. kājnieku bataljona pārstāvji
līdzīgi talkoja liepu birzī pie ka-
pelas, kur arī iepriekš bija nozā-
ģēti bojātie pašizsējas koki. 

Talkošana norisinājās arī iestā -
žu, uzņēmumu, kapsētu, daudz-
dzīvokļu mājām un garāžām pie-
gulošās teritorijās, kā arī pagastos
– Prīkuļos, Moskvinā, Aizkalnē,
Pelēčos, Gavarčikos un citviet.
Noslēguma Lielās Talkas darbi
norisinājās 28. aprīlī, kad talkotāji

strādāja gan Preiļu parkā, gan cit-
viet novadā.

Jau 10. gadu Lielās Talkas no-
risi Preiļu novadā koordinēja SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālās
nodaļas vadītāja Zenta Igolniece.
Kā ierasts, Lielajā Talkā savāktos
atkritumus poligonos var nodot
par velti, bet vietējai pašvaldībai
jāsamaksā valsts obligāti noteik-
tais dabas resursu nodoklis. Par
Lielās Talkas atkritumu maisu sa-
vākšanu un izvešanu pilsētā un
novada pagasta centros gādāja
SIA «Preiļu saimnieks». 

Paldies visiem talkotājiem!Turpinās ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas
būvdarbi Nikodema Rancāna daudzstāvu māju rajonā, Preiļos.
Līgumi par darbu veikšanu ar SIA «Preiļu santehniķis» tika no-
slēgti februārī. Darbu izpildes termiņš ir 9 mēneši.

Kā pastāstīja SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizā-
cijas daļas vadītāja vietnieks Kristaps Určs, uz šo brīdi daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām Liepu ielā 4 un N. Rancāna ielā 5 ir nomainīti
visi kanalizācijas un ūdensvadi līdz mājas ievadam un tās jau ir pie-
slēgtas jaunajiem tīkliem. Lai mazāk apgrūtinātu iedzīvotājus un ne-
būtu jāveic plaši pārrakšanas darbi, bojājot esošo segumu, posmos,
kur tas bija iespējams, cauruļu ievilkšanai tika izmantota caurduršanas
metode. 

Atgādinām, ka darbu gaitā paredzēts rekonstruēt ūdensvada un
kanalizācijas tīklus. Tiks nomainītas maģistrālā ūdensvada caurules,
ūdensvada akas un ūdensvada pievadi, kā arī maģistrāles kanalizācijas
caurules, kanalizācijas akas un kanalizācijas pievadi daudzstāvu mājās
N. Rancāna ielā Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 un Liepu ielā Nr. 4, 6, 8, 10, 12. 

Veicot tīklu rekonstrukciju, uzlabosies iedzīvotājiem piegādājamā
ūdens kvalitāte, kā arī tiks novērstas iespējamas ūdensvada avārijas
situācijas, kanalizācijas noplūde vai cauruļu aizdambēšanās.  Zemessardzes 35. kājnieku bataljons talkoja liepu birzī pie kapelas

Visvairāk talkotāju Preiļu parkā pulcējās 21. aprīlī

N. Rancāna ielas mikrorajonā 
divas mājas pieslēgtas jaunajiem
kanalizācijas un ūdensvada tīkliem

Aicinām sekot līdzi savu 
pastkastīšu stāvoklim

Aicinām SIA «Preiļu saimnieks» klientus, kas rēķinus par ko-
munālajiem pakalpojumiem ir izvēlējušies saņemt piegādātus uz
pastkastītēm, sekot līdzi to stāvoklim. Pastkastītēm jābūt aizslēgtām,
nebojātām un pieejamām rēķinu iznēsātājiem! Pretējā gadījumā
tiek apgrūtināta rēķinu piegāde.  
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maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu
mājās aprīļa norēķinu periodā 

vidējā maksa aprīļa apkures periodā ir 0,594 euR/m2

Siltumapgādes daļas apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās
platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku
un Pils ielas katlumājām, aprīļa norēķinu periodā ir 0,594 EUR ar PVN, bet siera
rūpnīcas mikrorajonā – 0,58 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru. 

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir
šādas: Liepu ielas katlumāja – 0,553 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 0,916 EUR/m2,
Celtnieku ielas katlumāja – 0,605 EUR/m2 ar PVN. 

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa
temperatūra aprīļa apkures periodā (no 28.03.2018. līdz 24.04.2018. – 27 dienas) bija
plus 6,94 grādi pēc Celsija. 

mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās
Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā.

Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās aprīļa apkures periodā ar PVN: Rēzeknes 
36 – 0,148 EUR/m2, Liepu 9 – 0,159 EUR/m2, Rēzeknes 32 – 0,221 EUR/m2, Liepu 
24 – 0,175 EUR/m2, Liepu iela 12 – 0,197 EUR/m2, Liepu 21 – 0,321 EUR/m2, Liepu 
28 – 0,233 EUR/m2, bet siera rūpnīcas mikrorajonā daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
Daugavpils ielā 72 – 0,07 EUR/m2. 

Apkures sezona noslēgusies
Šī gada 24. aprīlī apkures sezona Preiļos bija noslēgusies un visas daudzdzīvokļu

dzīvojamās mājas bija jau atslēgtas no apkures. Tā kā aprīlis šogad bija silts, māju
vecākie pauda vēlmi pārtraukt apkuri, sākot no aprīļa vidus, līdz ar to pirmajām mājām
apkure tika noslēgta jau 16. aprīlī. 

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Hari-
tonovs skaidro, ka daudzdzīvokļu mājās uzstādītie automātiskie siltummezgli regulē
siltuma padevi atkarībā no āra gaisa temperatūras, tāpēc pie augstām temperatūrām sil-
tummezgla darbība uz to brīdi tiek automātiski apstādināta. Tāpat vēršam iedzīvotāju
uzmanību, ka, lai gan aprīļa norēķinu periods ilga līdz 24. aprīlim, siltumuzskaite katrai
mājai noslēdzās ar to datumu, kad tika pārtraukta siltuma padeve. 

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus
par siltumenerģijas maksu šā gada aprīļa norēķinu periodā. Pie AS «Latvijas

gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs aprīlī bija
tāds pats kā martā – 54,4 EUR/MWh bez PVN.

SIA «Preiļu saimnieks» Sil-
tumapgādes daļā apkopoti aiz-
vadītās apkures sezonas rezultā -
ti. Apkopotā informācija liecina,
ka 2017./2018. gada apkures sezo -
nā vidējais siltumenerģijas ta rifs
bija 54,37 EUR/MWh bez PVN.

Vidējā maksa par vienu kvad-
rātmetru apkurināmās platības ie-
dzīvotājiem, kuri siltumenerģiju
saņem no Liepu, Celtnieku un
Pils ielu katlumājām, bija 1,19
EUR ar PVN, bet siera rūpnīcas
mikrorajonā – 1,13 EUR ar PVN,
kas ir nedaudz mazāk nekā ie-
priekšējā apkures sezonā – attie-
cīgi 1,21 un 1,20 EUR ar PVN. 

Vidējā gaisa temperatūra aiz-
vadītajā apkures sezonā bija plus
0,42 Celsija grādi. Salīdzinot ar
2016./2017. gada apkures sezonu
(plus 0,19 Celsija grādi), aizva-
dītā ziema bija siltāka.

2017./2018. gada apkures sezo-
nas norēķinu periods bija 197 die-
nas garš. Pagājusī apkures sezona
beigusies sekmīgi, bez avārijām
un nopietniem bojājumiem, Prei -

ļu pilsētā siltumapgādes pakalpo-
jums nodrošināts visas apkures
sezonas laikā bez pārtraukuma. 

Siltumapgādes daļas darbi-
nieki, gatavojoties nākamajai ap-

kures sezonai, tuvākajā laikā uz-
sāks katlumāju tehnisko apkopi
un profilaktiskos remontdarbus,
kā arī vasaras periodā tiks verifi-
cēti siltuma skaitītāji. 

2017./2018. gada apkures sezonas statistika

Nekustamā īpašuma Aglonas ielā 8-2,
Preiļos elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpil-
dītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi,
rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam – dzīvoklis koppla-
tībā 43,9 m2, kadastra Nr. 7601 900 0711, un kopīpašuma
439/3119 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums
76010040212001), kopīpašuma 439/3119 domājamā daļa no bū-
ves (kadastra apzīmējums 76010040212007), kopīpašuma
439/3119 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums
760110040212), kas reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas no-
dalījumā Nr. 4437 2. 

Īpašuma izsoles sākumcena 1800,00 EUR. 
Izsoles solis – 100,00 EUR. 
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 
Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. 
Izsole sākuma datums ir 2018. gada 8. maijs plkst. 13.00 un

izsoles noslēguma datums – 2018. gada 7. jūnijs plkst. 13.00. 
Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības,

kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā
līdz izsoles dienai. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 28.
maijam, izmantojot elektronisko vietni (https://izsoles.ta.gov.lv/
lietosanas-noteikumi), jānosūta tiesu izpildītājam lūgums auto-
rizēt tās dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā
no nekustamā īpašuma novērtējuma 180,00 EUR zvērinātas tiesu
izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. nr. 25077712171, depozīta
kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods
TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. 

Izsoles norises noteikumi:
https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Papildu informācija par izsoli pieejama pie Latgales apga-
baltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osi-
povas, Raiņa bulvāris 3-1. kab., Preiļi, LV-5301, tālr. 29183199,
fakss 65322515, e-pasts zanna.osipova@lzti.lv. 

Šāgada 21. aprīlī un 5. maijā SIA
«Prei ļu saimnieks» Atkritumu apsaim-
niekošanas daļa rīkoja tradicionālās
bezmaksas atkritumu izvešanas talkas
pilsētas privātmājām, kurām ar SIA
«Preiļu saimnieks» noslēgts līgums par
cieto sadzīves atkritumu izvešanu. 

Kopā abās dienās 33 traktortehnikas
reisos tika izvestas lapas, zari un citi
dārza zaļie atkritumi, mēbeles u.c. Salī-
dzinot ar pagājušā gada pavasara talku,
tas ir par 9 reisiem vairāk. Tāpat tika iz-
vesti arī otrreizējai pārstrādei derīgie sa-
dzīves atkritumi – nolietotā sadzīves teh-
nika, logu stikls, burkas un pudeles u.c. 

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri
piedalījās talkā un atkritumus paši ie-
krāva piekabēs! 

Preiļos aizvadītas pavasara privātmāju sakopšanas talkas 

Izstrādāta SIA «Preiļu saimnieks» Privātuma politika
Saistībā ar 25. maijā spēkā stājušos Vispārīgo datu aizsar-

dzības regulu, SIA «Preiļu saimnieks» ir izstrādāta Privātuma
politika. Tās mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam
– informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aiz-
sardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrā-
dājot datu subjekta personas datus.

Kontaktinformācija jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrā -
di SIA «Preiļu saimnieks»: e-pasts psaimnieks@preili.lv, adrese:
Liepu iela 2, Preiļi.

SIA «Preiļu saimnieks» Privātuma politika pieejama
www.preilusaimnieks.lv. 
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Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi Preiļos maijā 

Preiļu parkā maijā krāšņi ziedēja gundegas

Ziedu upe Preiļu centrā pilnā krāšņumā būs baudāma vasarā

Neaizmirstuļu zilais paklājs priecē parka kapelas apmeklētājus

SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un
celtniecības daļa ir apkopojusi informā-
ciju par šī gada pavasara mēnešos pa-
veiktajiem un tuvākajā laikā plānotajiem
remontdarbiem daudzdzīvokļu dzī voja -
mās mājās Preiļos.
Paveiktie remontdarbi šī gada martā, aprīlī

• Daugavpils iela 7 – vējdēļa maiņa, tek -
ņu uzstādīšana

• Daugavpils iela 11 – ārsienu remonts
• 1. Maija iela 5 – jaunas apgaismojuma

sistēmas ierīkošana kāpņu telpā

• Skolas iela 8a – vējdēļu maiņa
• Mehanizatoru iela 8 – vējdēļu maiņa,

noteksistēmas montāža
• Zaļā iela 18 – logu apmaļu uzstādīšana
• Cēsu iela 11 – jumta remonts
• Jelgavas iela 2 – ārsienu remonts
• Brīvības iela 50 – vējdēļu uzstādīšana

Plānotie darbi (no 21. maija līdz 1. jūlijam)
• Pils iela 4 – jumta koru maiņa
• Upīša iela 2 – vējdēļu maiņa
• Brīvības iela 31 – PVC logu uzstādī-

šana kāpņu telpā

• Liepu iela 26 – PVC logu uzstādīšana,
betona lieveņa remonts

• Aglonas iela 43 – vējdēļu un jumta
koru maiņa

• Skolas iela 8a – jumta koru maiņa,
betona lieveņa remonts

• Celtnieku iela 10 – mājas ieejas no-
jumju remonts

• Pils iela 6 – skursteņu pārmūrēšana
• Rancāna iela 2 – mājas pamatu ap-

maļu remonts
• Daugavpils iela 32 – vējdēļu maiņa

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājās SIA «Preiļu saimnieks» Re-
montu un celtniecības daļa veic pēc dzī-
vokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem
apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros. 

Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties
saudzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi atvērt
un aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķerme -
ņus un slēdžus, rūpēties par tīrību kāpņu tel-
pās. Tikai darbojoties savstarpējā cieņā un
sapratnē iespējama veiksmīga daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana.

Paveiktie un plānotie remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Šī gada maijs mūs priecē ar siltu un saulainu laiku, tāpēc ātri saplauka koki un
sazaļoja zāle. SIA «Preiļu saimnieks» Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļai
pilsētā sākās ikgadējie vasaras sezonas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi.

ziedošais Preiļu parks
Kā ierasts, liela uzmanība tiek veltīta Preiļu parka kopšanai. Ziedošās lauces ir

ainavu parka viena no lielākajām vērtībām – aprīļa beigās parkā uzziedēja zilās, baltās
un dzeltenās vizbules, savukārt maijā saplauka ievas, ceriņi, gaiļbikses, purenes, gun-
degas, neaizmirstules u.c. pļavas ziedi. 

SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece skaidro, ka, lai
parka Lielā lauce krāšņi ziedētu arī citus gadus, tās pļaušana tiek plānota pēc Līgo svēt-
kiem, kad pļavas ziedi būs noziedējuši un izsējuši sēklas. Tāpat tas dod iespēju preiliešiem
saplūkt Jāņu zāles un tīrā vidē ievākt tējas augus – gaiļbikses, ugunspuķes, vīgriezes
u.c. Citviet parkā, kur notiek intensīvāka cilvēku kustība (estrādes, Mīlestības kalniņa,
pils apkārtne), zāle tiek pļauta biežāk. 

Arī pagājušā gadā sakoptais lauks starp Mehanizatoru un Daugavpils ielu, kur Preiļu
iedzīvotāji un viesi akcijā «Simtozolu meži simtgadu Latvijai» iestādīja ozoliņus, ir re-

gulāri jāpļauj. Šogad pirmā pļaušana jau ir notikusi 14. un 15. maijā. Diemžēl pāris
kociņu ziemu nav pārcietuši, tāpēc ozolu alejā to vietā piemērotos laikapstākļos tiks ie-
stādīti citi ozoliņi. 

Pilsētas centrālajā laukumā – ziedu upe
Pilsētas centrālajā laukumā sadarbībā ar Preiļu novada domes mākslinieci Inesi

Aninu izveidota vasarīga kompozīcija – ziedu upe un tai pāri tiltiņš saulaini bēšīgā krāsā.
Tā kā šis ir Latvijas simtgades gads, ziedu upe pamatā veidota sarkanos un baltos toņos,
iestādot krāšņās, sarkanās ledenes ‘Big’, baltās dālijas un lavmutītes un rozā lobēlijas.
Savukārt «upes» vidū iestādīta graudzāle, kas, vējā viļņojoties, raisīs asociācijas ar ūdens
plūdumu. Pilnā krāšņumā kompozīciju varēs baudīt, kad augi būs vairāk saauguši.

Arī pilsētas centrālā krustojuma malā gar Daugavpils ielu un pie Preiļu vēsturisko
fotogrāfiju stenda izveidotas ziedu kompozīcijas, kas sasaucas ar centrālā laukuma
«ziedu upi». Kā katru gadu, pie apgaismojuma laternu stabiem pilsētas centrā uzstādīti
ziedu grozi.

Pilsētā pilnā sparā norit pļaušanas darbi – pakāpeniski tiek nopļauti centrālie laukumi
un pilsētas galveno ielu malas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajoni. 

Nopļauts tika pagājušā gada 4. maijā stādīto ozolu lauks 
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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: Ilona Vilcâne,
tel. 29222199, e-pasts: ilona.vilcane@pre ili.lv

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

SI A «Pre iļu saim nieks»
AP be DīšA NAS bI RojS

Pre iļos, Tal su ie lā 2a
Strā dā jam dar bdie nās 

no plkst. 8.00-12.00; 13.00-17.00__________________________________
Tālr. 65322592 vai 26431724

Pelēču kapsētā uzstādīts atkritumu konteiners 
Maijā Pelēču kapsētā tika uz -

stādīts atkritumu konteiners ne -
bioloģiskajiem atkritumiem –
plastmasas ziediem, kapu svecēm,
maisiņiem, iepakojumam, no-
lietotajiem grābekļiem u.tml.
Lūgums bioloģiskos atkritumus
(lapas, zarus, novītušos ziedus,
zemi u.tml.) konteinerā nemest! 

Konteineru SIA «Preiļu saim-
nieks» Atkritumu apsaimniekoša-
nas daļa uzstādīja pēc Pelēču pa-
gasta pārvaldes vadītājas Ivetas
Stašulānes iniciatīvas. Kā stāsta
I. Stašulāne, konteiners bija ne pie -
 ciešams, jo iepriekš situācijā, kad
bioloģiskie atkritumi tika sajaukti
ar plastmasas ziediem, svecēm u.tml.,
tos bija grūti apsaimniekot. Šobrīd
pagasta pārvades vadītāja vērtē,
ka konteiners sevi ir attaisnojis,
jo kapsētas apmeklētāji un savu
tuvinieku kapa vietu kopēji aktīvi
un, kas īpaši svarīgi, arī atbildīgi
izmanto uzstādīto konteineru. 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkri-

tumu apsaimniekošanas daļas va-
dītāja Vineta Igolniece norāda, ka
atkritumu konteineri ir izvietoti
Preiļu pilsētas kapsētās, kā arī
Moskvinas kapsētā Preiļu pagastā
un tagad arī Pelēču kapsētā. Lai

gan vairums kapu apmeklētāju ir
atbildīgi un atkritumus izmet tiem
paredzētajās vietās, tomēr vēršam
uzmanību, ka kapsētās konteineri
ir paredzēti tieši nebioloģiskajiem
atkritumiem. 

Foto: Iveta Stašulāne

Ar SIA «Preiļu saimnieks» darbu iepazīstas
SIA «Smiltenes NkuP» pārstāvji

20. aprīlī SIA «Preiļu saimnieks» pieredzes
gūšanas vīzī tē apmeklēja SIA «Smiltenes NKUP»
valdes loceklis Aigars Vīvuliņš un ainavu tehniķe
Elīna Aģe. Līdzīgi kā SIA «Preiļu saimnieks»,
arī SIA «Smiltenes NKUP» ir pašvaldības kapi-
tālsabiedrība, kas nodarbojas ar dzīvojamo māju
apsaimniekošanu, ūdensapgādi un kanalizāciju,
pilsētas un kapsētu kopšanu. 

Vizītes laikā Smiltenes uzņēmuma pārstāvji SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītājas
Zentas Igolnieces, dārznieču Zinaīdas Adamovičas
un Veltas Kodores pavadībā apskatīja Preiļu parku,
uzzināja par pilsētas un par ka uzturēšanas un labie-
kārtošanas darbiem. Viesi arī dalījās savā pie redzē,

pārrunāja Lielās Talkas organizēšanas nianses. 
Tikšanās laikā ar SIA «Preiļu saimnieks» valdes

priekšsēdētāju Jāni Mūrnieku tika pārrunātas gan
kopīgās nozares problēmas, gan arī atšķirības abos
novados. Piemēram, Smiltenes īpatnība ir tāda, ka
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fonds ir salīdzinoši
neliels, lielāks ir privātmāju sektors. 

Lai gan nianses ir atšķirīgas, tomēr abās pilsētās
ir vērojamas problēmas ar darbaspēka piesaisti un
noturēšanu. 

Kā sarunas noslēgumā secinā ja Smiltenes viesi,
SIA «Preiļu saimnieks» ir «iedzīvotājiem drau dzī -
gāks» uzņēmums, kamēr smiltenieši ir vairāk orien-
tēti uz sava uzņēmuma interešu aizstāvēšanu.

jauns dalīti vākto atkritumu laukums Pelēčos 
No 23. maija Pelēčos Liepu

ielā 10a pagasta iedzīvotājiem
pieejams dalīti vākto atkritumu
laukums. Tas nozīmē, ka šobrīd
jau četros Preiļu novada ciemos
(arī Aizkalnes pagasta Aizkal -
nē, Saunas pagasta Prīkuļos un
Preiļu pagasta Līčos) ir dalīti
vākto atkritumu laukumi. 

Preiļu pilsētā iedzīvotājiem
pieejami 23 dalīti vākto atkritumu
laukumi. 

Konteineros ar dzeltenajiem
vākiem drīkst mest visu veidu pa-
pīru (avīzes, žurnālus, grāmatas,
kartona iepakojumu), plastmasu
(PET dzēriena pudeles, plēves ie-
pakojumu, polietilēna maisiņus,
cieto plastmasu (HDPE) – plast -
masas kanniņas), arī tetrapakas
(izskalotas un saplacinātas sulas
un piena pakas), kā arī skārdenes
un konservu bundžas. Zaļie kon-
teineri ir paredzēti stikla pudelēm
un stikla burkām. Tajos nedrīkst

mest traukus, logu stiklu, balzama
pudeles, spoguļus, lampu kupo-
lus. Stikls jāšķiro atbildīgi! 

Šķirojot tiek samazināts ko-
pējais poligonā apglabātais atkri-
tumu daudzums, tādējādi sama-
zinot atkritumu poligona platību

un negatīvo ietekmi uz vidi. Šķi-
rošana ir veids, kā taupīt dabas
resursus, jo no izlietotajām pre-
cēm atkārtoti var ražot izejvielas
un produktus, un šķirošana ir ne-
atņemama veselīga un videi drau-
dzīga dzīvesveida sastāvdaļa.

SIA «Preiļu saimnieks» izīrē telpas komercdarbībai Preiļos
Liepu ielā 2 (1. stāvā). Platība – 50 m2. Telpas tikko izremon-
tētas, ierīkota atsevišķa ūdens un elektrības uzskaite. 

Kontakti: SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs 
Jānis Mūrnieks, tālr. 29420589, e-pasts: psaimnieks@preili.lv.

SIA «Preiļu saimnieks» izīrē telpas
komercdarbībai Liepu ielā 2 

Maijā sadarbībā ar SIA «Preiļu saimnieks» uzņēmums «Eco
Baltia vide» Preiļu novadā izvietoja 16 zvanveida konteinerus
stikla tarai.

12 konteineri izvietoti Preiļu pilsētā: 
• Aglonas – A. Paulāna ielu krustojumā,
• Liepājas – Brīvības ielu krustojumā,
• Bērzu – Talsu ielu krustojumā,
• Latgales – Varakļānu ielu krustojumā,
• atkritumu šķirošanas punktā Kooperatīva ielā 6,
• atkritumu šķirošanas punktā Daugavpils ielā 66,
• atkritumu šķirošanas punktā A. Upīša ielā 3,
• atkritumu šķirošanas punktā Mehanizatoru ielā 1,
• atkritumu šķirošanas punktā pie Liepu ielas 2,
• atkritumu šķirošanas punktā Celtnieku ielā 1,
• atkritumu šķirošanas punktā Celtnieku ielā 4,
• atkritumu šķirošanas punktā N. Rancāna ielā 5

un 4 pagastos:
• Aizkalnē atkritumu šķirošanas punktā Raiņa ielā 6,
• Prīkuļos atkritumu šķirošanas punktā Brīvības ielā 8,
• Līčos atkritumu šķirošanas punktā Jaunatnes ielā 1,
• Pelēčos atkritumu šķirošanas punktā Liepu ielā 10a.

Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Pu-
delēm un burkām jābūt tukšām un izskalotām. Zaļajos konteineros
nedrīkst mest traukus, logu stiklu, balzama pudeles, spoguļus, lampu
kupolus. Stikls jāšķiro atbildīgi!

Preiļu novadā izvietoti zvanveida
konteineri stikla tarai 

No 1. jūnija tiks mainīts Atkritumu šķirošanas laukuma darba laiks
Lai SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukums Rīgas ielā 4 būtu pieejamāks iedzī-

votājiem, no 1. jūnija tiek mainīts tā darba laiks. Turpmāk trešdienās darba laiks tiek pagarināts
līdz plkst. 19.00, savukārt sestdienās strādāsim no plkst. 9.00 līdz 13.00. 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukuma darba laiks 
no 2018. gada 1. jūnija:

$ $


