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SIA «Preiļu saimnieks» At-
kritumu apsaimniekošanas daļa
ir apkopojusi informāciju par
otrreizējai pārstrādei nodoto at-
kritumu daudzumu šī gada pir-
majos 5 mēnešos (no 1. janvāra
līdz 1. jūnijam). Šajā laikā otr-
reizējai pārstrādei nodotas
144,78 t iedzīvotāju sašķiroto
atkritumu, kas veido 18,49% no
kopējā nodotā atkritumu dau-
dzuma. Tas ir augstākais nodoto
šķiroto atkritumu procents
Preiļu novadā, kopš SIA «Preiļu
saimnieks» uzsāka otrreizējai
pārstrādei derīgo atkritumu ap-
saimniekošanu pirms 10 ga-
diem. 

Maijā otrreizējai pārstrādei
SIA «Preiļu saimnieks» ir node-
vusi 18 t stikla iepakojuma, logu
stiklu – 23 t, kartonu – 12 t, PET
– 0,6 t, gludo plēvi – 2,3 t, skār-
denes – 160 kg, HDPE – 340 kg. 

Kā norāda SIA «Preiļu saim-
nieks» Atkritumu apsaimniekoša-
nas daļas vadītāja Vineta Igol-
niece, tas liecina, ka mūsu novada
iedzīvotāji aizvien aktīvāk šķiro
otrreizējai pārstrādei derīgos at-
kritumus un tie nonāk tur, kur
tiem jānonāk – uz otrreizējo pār-

strādi, lai pārtaptu dažādās vēlreiz
izmantojamās lietās – avīzēs, sa-
dzīves priekšmetos, preču iepa-
kojumā u.t.t. 

Lai gan joprojām reizēm iz-
skan bažas, vai sašķirotie atkri-
tumi kopā ar sadzīves atkritu-
miem neaizceļos uz poligonu,
SIA «Preiļu saimnieks» Atkri-
tumu apsaimniekošanas daļa ap-
liecina, ka Preiļu novada iedzīvo-

tāji var būt bez bažām – sašķirotie
atkritumi tiek nodoti otrreizējai
pārstrādei! Vienīgais retais izņē-
muma gadījums, kad šķiroto at-
kritumu konteinera saturs tomēr
var nonākt kopā ar sadzīves at-
kritumiem Demenes poligonā –
ja atkritumu savākšanas mašīnas
šoferis konstatē, ka dzeltenajā vai
zaļajā konteinerā diemžēl ir sa-
mesti tikai nešķiroti sadzīves at-

kritumi. Lai gan reti, bet šādi ga-
dījumi joprojām mēdz būt. Tāpēc
aicinām iedzīvotājus atbildīgi iz-
turēties pret atkritumu šķirošanu
un izmantot dalīti vākto atkritumu
konteinerus tikai tiem paredzēta-
jiem atkritumiem. 

Preiļu pilsētā iedzīvotājiem
pieejami vairāk nekā 20 dalīti
vākto atkritumu laukumi, savu-
kārt lauku teritorijā – 4 (Aizkalnē,

Līčos, Prīkuļos un Pelēčos). Tāpat
4 konteineri stiklam pieejami pri-
vātmāju rajonos Preiļos. Atšķirībā
no sadzīves atkritumiem paredzē-
tajiem konteineriem, kas daudz-
dzīvokļu mikrorajonos ir pare-
dzēti tikai šo māju iemītniekiem,
šķiroto atkritumu konteinerus
(dzeltenā un zaļā krāsā) var iz-
mantot arī individuālo māju un
lauku iedzīvotāji. 

Preiļu centrālajā laukumā uzstādīta Līgo svētku kompozīcija

Preiļu novadā pirmajos 5 mēnešos nodots rekordliels
daudzums otrreizējai pārstrādei derīgo atkritumu 

Preiļu pilsēta vasaras rotā 

Vasarā SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas darbiniekiem daudz darba un laika
jāvelta, lai mūsu pilsēta būtu ziedoša un sakopta, priecētu kā preiliešus, tā arī daudzos

Preiļu viesus. Pilsētas sabiedrisko vietu un daudzdzīvokļu namu mikrorajonu kopšanas darbi ir
daudzveidīgi un norit nepārtraukti – tiek vākti atkritumi, slaucīti gruži, pļauti zālāji, kā arī plānoti
un uzturēti sabiedriskie apstādījumi.

Turpinājums 3. lpp.

Aicinām uz tikšanos daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju vecākos / pilnvarotās

personas un dzīvokļu īpašniekus! 
Pamatojoties uz tirgus cenu izpēti ««SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»

apsaimniekoto ēku termogrāfijas, energoauditu un tehnisko ap-
sekošanas atzinumu izstrāde» Nr. PS/2018/1, SIA «OMNES SO-
LUTION» ir pabeigusi darbu pie energoauditu un tehniskās ap-
sekošanas atzinumu izstrādes.

Aicinām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos / pilnvarotās
personas un mājas dzīvokļu īpašniekus uz tikšanos ar SIA «OMNES
SOLUTION» un SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» pārstāvjiem, kur tiks
prezentēti katras daudzdzīvokļu mājas energoaudita rezultāti un teh-
niskās apsekošanas slēdzieni.

Tikšanās vieta: 
Preiļu novada Kultūras centra 1. stāva zāle, Raiņa bulvāris 28,

Preiļi.

Tikšanās laika grafiks:

Aicinām dzīvokļu īpašniekus pieņemt arī tālākos lēmumus par
atlikušās tehniskās dokumentācijas izstrādi un piedalīšanos  daudz-
dzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pro-
grammā, lai renovācijas procesā uzlabotu mājas tehnisko un  vizuālo
stāvokli, pagarinot mājas dzīves ciklu.

Uz tikšanos!

Uz otrreizējo pārstrādi tiek nodots kartons... un logu stikls
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Saimnieka Vârds

Atbalsta iespējas daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanai 

Aizvadītās apkures sezonas ir aplieci-
nājušas, ka Preiļos renovētajās mājās ap-
kures maksājumi ir pat uz pusi mazāki nekā
mājās, kurās nav veikti nekādi energotau-

pīšanas pasākumi. Siltumenerģijas tarifs
visām mājām ir vienāds, bet mazāk maksā
siltinātās mājas, jo tām ir mazāks siltume-
nerģijas patēriņš. 

Dažkārt dzīvokļu īpašnieki nespēj vie-
noties par renovācijas procesa uzsākšanu,
šauboties, vai tas būs finansiāli izdevīgi un
vai sākt tik apjomīgus būvdarbus mājai nav
pārāk riskanti, taču jau nosiltināto māju
piemēri apliecina, ka tas nav nekas neie-
spējams. Daudzdzīvokļu mājas gadu no
gada kļūst vecākas, to konstruktīvais stā-
voklis arvien pasliktinās, un siltumenerģi-
jas zudums palielinās, līdz ar to arī apkures
maksājums. Tādēļ ikvienas mājas dzīvokļu
īpašniekiem, ieklausoties nozares eksper-
tos, būtu jāizvērtē, kādi siltumtaupīšanas
pasākumi būtu nepieciešami viņu mājai

Latvijas iedzīvotājiem energoefektivi-
tātes programmā līdz 2020. gadam pie-
ejams ES atbalsts 156 milj. EUR apmērā,
lai atjaunotu savus mājokļus. Tiek lēsts, ka
no aptuveni 20 000 daudzdzīvokļu mājām
naudas pietiks apmēram 1030 namiem.

Programmas mērķis ir daudzdzīvokļu dzī -
vojamajās mājās veicināt energoefektivi-
tātes paaugstināšanu, viedu energovadību un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Ar valsts atbalsta programmas palīdzī -
bu iespējams renovēt māju, padarot to ener-
goefektīvu. Ar tās palīdzību var veikt sienu,
pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu,
apkures sistēmas renovāciju, karstā un auk-
stā ūdens sistēmas renovāciju, inženiersis-
tēmu renovāciju un citus nepieciešamos
ēkas uzlabošanas darbus. Turklāt līdz pat
50% no izmaksām, kas tiks tērētas mājas
energoefektivitātes uzlabošanas darbiem,
iedzīvotāju vietā tiks segtas no Eiropas Sa-

vienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas ie-
spējams saņemt kā bankas aizdevumu, tur-
klāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi
dzīvokļi. Projekta attiecināmajās izmaksās
var iekļaut arī projekta tehniskās dokumen-
tācijas, tai skaitā būvniecības dokumentā-
cijas, sagatavošanas izmaksas, tādējādi sa-
mazinot dzīvokļu īpašnieku privātā iegul-
dījuma apjomu projekta realizēšanā. Dzī-
vokļu īpašnieki energoefektivitātes projekta
īstenošanai drīkst izmantot ēkas uzkrājumu
daļu projekta izmaksu segšanai.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus pieņemt
lēmumu par piedalīšanos  daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaug-
stināšanas programmā, lai renovācijas pro-
cesā uzlabotu mājas tehnisko un  vizuālo
stāvokli, pagarinot mājas dzīves ciklu.

Pēc dzīvokļu īpašnieku aicinājuma kop-
sapulci vai aptauju par konkrētas daudz-
dzīvokļu mājas dalību programmās var or-
ganizēt arī SIA «Preiļu saimnieks». Tāpat
dzīvokļa īpašnieki var pilnvarot SIA «Prei -
ļu saimnieks» organizēt nepieciešamās teh-
niskās un projekta dokumentācijas sagata-
vošanas darbus, veikt renovācijas darbu
organizēšanu un to priekšfinansēšanu.

Programmu administrē AS «Attīstības
finanšu institūcija Altum». Papildu infor-
mācija par daudzdzīvokļu māju energoe-
fektivitātes programmu www.altum.lv.

Jautājumu gadījumu lūdzam griez-
ties pie SIA «Preiļu saimnieks» pārstāvja
Āra Elsta, zvanot pa telefonu 26162288
vai rakstot uz e-pastu aris.elsts@preili.lv.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana ir viens
no pēdējo gadu aktuālākajiem jautājumiem. Vasara ir piemērotākais laiks,

kad daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām veikt dažādus pasākumus, lai nākamajā
apkures sezonā siltumenerģija tiktu lietota efektīvi un maksājumi par apkuri
būtu mazāki. 

Jūnija sākumā jau 5. gadu norisi-
nājās SIA «Preiļu saimnieks» At-

kritumu apsaimniekošanas daļas rīkotā
bezmaksas lauksaimniecības plēvju iz-
vešanas akcija. Akcijas laikā SIA «Preiļu
saimnieks» pārstāvji pēc iepriekš sastā-
dīta maršruta devās pie Preiļu novada
zemniekiem, lai savāktu izlietoto ruļļu
plēvi un nogādātu to Atkritumu šķiro-
šanas laukumā. Rūpējoties par vides aiz-
sardzību un dabas resursu taupīšanu,
vienīgais pareizais lauksaimniecības
skābbarības ruļļu plēvju utilizācijas
veids ir to otrreizēja pārstrāde! 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu ap-
saimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igol-
niece informē, ka tradicionāli lielākā at-
saucība bijusi no Saunas pagasta, kur
lauksaimniecības plēves izvestas no 23
zemnieku sētām, taču atsaukušies bija arī
zemnieki no Aizkalnes un Pelēču pagasta.
Ruļļu plēvju izvešanas akcijā lielākoties
gadu no gada piedalās vienas un tās pašas
saimniecības, bet īpašs prieks par tiem,
kuri sadzirdējuši no kaimiņiem vai izlasī-
juši presē par šādas akcijas norisi, piesakās
pirmo reizi. Apjomi ir dažādi un atkarīgi
no saimniecības lieluma - ir gan lauku vien-
sētas ar 100 ruļļu plēvēm, gan lielās saim-

niecības. Šogad lielāko daudzumu plēvju –
3000 – otrreizējai pārstrādei bija sarūpējusi
zemnieku saimniecība, kas akcijā piedalījās
pirmo gadu.  

SIA «Preiļu saimnieks» atgādina, ka
plē vēm jābūt tīrām bez dubļiem un piemai -
sījumiem, sieti un šņores jāatdala atsevišķi,
jo tie nav pārstrādājami un to vieta ir kopā ar
parastajiem sadzīves atkritumiem. Novēro -
jumi liecina, ka ar katru reizi cilvēki izturas
arvien apzinīgāk un vairums cenšas ievērot
šo prasību, tāpēc liels paldies tiem zem-
niekiem, kas pirms SIA «Preiļu saimnieks»
tehnikas atbraukšanas plēves rūpīgi saga-
tavojuši izvešanai. Tomēr joprojām gadās,
ka plēves ir netīras, izmirkušas, ar iejauk-
tiem sietiem un šņorēm. V. Igolniece stāsta,
ka pēc plēvju nogādāšanas Atkritumu šķi-
rošanas laukumā SIA «Preiļu saimnieks»
darbinieki tās ar rokām vēlreiz pāršķiro,
sapresē ķīpās un sagatavo promvešanai uz
otrreizējo pārstrādi, tāpēc netīrumi, mine-
rālmēslu, salmu pārpalikumi šo procesu no-
pietni apgrūtina. Cienīsim viens otra darbu!   

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu ap-
saimniekošanas daļa šādas akcijas rīkos arī
turpmāk, un Preiļu novada lauksaimnie-
kiem nebūs jāuztraucas, kur likt plēves, jo
to dedzināšana vai aprakšana zemē ir liekas

pūles, turklāt tā ir videi un pašu veselībai
kaitīga rīcība. Izvešanas tiek rīkotas vasaras
sākumā, iepriekš saimniecībām sazinoties
un vienojoties ar SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu apsaimniekošanas daļu. Nā-
kamā akcija gaidāma nu jau nākamgad.

Vineta Igolniece pozitīvi vērtē to, ka
daudzi saimnieki, tostarp no kaimiņu no-
vadiem, izlietotās ruļļu plēves, tīras un rul-

līšos satītas, atved paši un atstāj Atkritumu
šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos.
Tas ir ērtāk zemniekiem, jo plēves nav ilg-
stoši jākrāj un jāsaskaņo to izvešana. Arī
šajā gadījumā plēves SIA «Preiļu saim-
nieks» pieņem bez maksas. 

Paldies visiem, kuri novērtē akciju un
piedalās tajā katru gadu, un izvēlas atbrīvo -
ties no ruļļu plēvēm videi draudzīgā veidā!

Noslēgusies šīsvasaras lauksaimniecības plēvju
izvešanas akcija Preiļu novadā 

Par ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu

izmantošanu jābūt 
noslēgtiem līgumiem

Iedzīvotājiem, kuri ir ierīkojuši jau-
nus pieslēgumus pilsētas centralizēta-
jam ūdensvadam un/vai kanalizācijas
sistēmai, ir jābūt noslēgtam līgumam
ar SIA «Preiļu saimnieks» par šo pa-
kalpojumu izmantošanu. Ūdens patē-

riņa skaitītājus var uzstādīt tikai un vie-
nīgi firmas, kam ir licence šī pakalpo-
juma sniegšanai, vai arī SIA «Preiļu
saimnieks» Avārijas dienests. Savukārt
uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju
plombēšanu veic tikai un vienīgi SIA
«Preiļu saimnieks» Avārijas dienests.

Tāpat SIA «Preiļu saimnieks» at-
gādina, ka Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likuma (spēkā no 01.01.2016.)
pārejas noteikumi nosaka, ka gadījumā,
ja ūdenssaimniecības sistēmā nav iz-

būvēts komercuzskaites mēraparāta
mezgls, pakalpojumu lietotājs nodro-
šina tā izbūvi ūdens patēriņa skaitītāja
uzstādīšanai ne vēlāk kā četru gadu
laikā pēc šī likuma spēkā stāšanās die-
nas – tas ir – ne vēlāk kā līdz 2020.
gada 1. janvārim. 

Atgādinām, ka ūdens patēriņa skai-
tītāja rādījumi abonentam ir jāsniedz
regulāri katru mēnesi. Ūdens skaitītāju
rādījumus SIA «Preiļu saimnieks»
klienti var paziņot:

• izmantojot klientu informatīvo
sistēmu WEBNams,

• atsūtot ziņojumu uz e-pastu
namu.parvalde@preili.lv, 

• ievietojot ziņojumu Komunālo
maksājumu norēķinu daļas pastkastītē
(Preiļi, N. Rancāna iela 3a),

• zvanot pa tālruni 26345495. 
Jāatceras, ka par šajā mēnesī nodo-

tajiem ūdens patēriņa skaitītāja rādīju-
miem maksa tiks aprēķināta nākamajā
mēnesī.
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2013. gada rudenī Preiļos noslēdzās Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdensvada un ka-
nalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II
kārta» aktivitāšu īstenošana. Lai pieslēgtu savus īpa-
šumus centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai, iedzīvotāji var izmantot iespēju pieteikties
pašvaldības līdzfinansējumam pieslēguma izveidei.  

Projekta ietvaros Preiļos individuālo pieslēgumu ierī-
košanai līdz ielu sarkanajai līnijai vai privātīpašuma robe -
žai izbūvēti 337 pievadi ūdensvadam un 323 pievadi ka-
nalizācijas tīklam. Rezultātā Preiļu pilsētas iedzīvotājiem
ir nodrošināts kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais
ūdens un ir iespēja izveidot pieslēgumu centralizētajiem
ūdensvada un kanalizācijas inženiertīkliem.

Dzeramā ūdens ņemšana no privātajām akām un sen

izbūvēto kanalizācijas nosēdbedru vai pat sauso tualešu
izmantošana visbiežāk neatbilst sanitārām normām. Cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas izmantošana ir arī lētāka
nekā maksa par asenizācijas pakalpojumiem. 

Ūdenssaimniecības objektu apsaimniekošanu, ūdens -
apgādi un notekūdeņu novadīšanu Preiļu pilsētā, Aizkalnes
un Līču ciemos veic SIA «Preiļu saimnieks», tāpēc, lai
izbūvētu pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam un/vai
kanalizācijas tīkliem un pieteiktos pašvaldības līdzfinan-
sējumam, ar aizpildītu iesnieguma veidlapu tehnisko no-
teikumu saņemšanai jāvēršas SIA «Preiļu saimnieks». Par
pieslēguma ierīkošanu Pelēču ciemā un Priekuļu ciemā
jāvēršas attiecīgajās pagastu pārvaldēs.

Pieslēgumu izbūves darbus piedāvā veikt arī SIA
«Preiļu saimnieks», kam ir nepieciešamā kvalifikācija un
sertifikāts atbilstošā pakalpojuma sniegšanai. Šovasar SIA
«Preiļu saimnieks» izbūvēja pieslēgumu centralizētajiem
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem diviem nekustamajiem
īpašumiem Preiļos. Arī ja izbūves darbus veic cits pakal-
pojuma sniedzējs, iedzīvotājiem ir iespēja izmantot SIA

«Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas
speciālistu bezmaksas konsultācijas par pieslēgumu ierī-
košanu līdz konkrētai mājsaimniecībai. 

Pēc izbūves darbu izpildīšanas, pieņemšanas akta pa-
rakstīšanas un līguma noslēgšanas fiziska vai juridiska
persona kļūst par SIA «Preiļu saimnieks» klientu. Pēc pie-
vadu izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas,
mājas vai dzīvokļa īpašniekam vai juridiskai personai ar
SIA «Preiļu saimnieks» jānoslēdz līgums par ūdens un
kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu. Patvaļīga pievie-
nošanās ūdens vai kanalizācijas centralizētajiem inženier-
tīkliem ir administratīvi sodāma darbība.
_____________________________________________

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, 

II kārta» līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 

ir SIA «Preiļu saimnieks».
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās 

vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

turpinās īpašumu pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmai

Preiļu pilsēta
vasaras rotā 

Raiņa bulvāris Līgo noskaņās Lielās lauces malā krāšņi zied sorbārija

Ziedu piramīdas pie Preiļu Galvenās bibliotēkas 14. jūnijā tika uzstādīti ziedu grozi Raiņa bulvārī

Turpinājums no 1. lpp.

Vasaras galvenie svētki ir saulgrieži
– Jāņi, tāpēc arī šogad Preiļos Līgosvētku
noskaņas radīšanai uzstādīts jauns svētku
noformējums, kas tapis SIA «Preiļu saim-
nieks»galdniecībā. Realizējot Preiļu no-
vada domes mākslinieces Ineses Aninas
ideju, centrālajā laukumā izvietotā Jāņu
dienas kompozīcija šogad rotaļīgi apspēlē
līgošanu pie upes. Pie jau esošā tiltiņa
uzslieta pūdele, kas rotāta ar ozolzaru
virteni un tumsā tiek izgaismota ar māk-

slīgo uguns liesmu. Esošā kompozīcija
papildināta ar diviem kausiem, no kuriem
«izlīst»ziedu «putas»– baltās petūnijas
un zaļās ipomejas. 

Raiņa bulvārī uz stilizētiem siena zār-
diem uzstādītas baltās margrietiņas. Kā
atzīst I. Anina, sadarbība ar SIA «Preiļu
saimnieks» galdniekiem ir ļoti veiksmīga,
jo viņas idejas allaž tiek radoši īstenotas
dzīvē. 

Pilsētas centrā, Brīvības ielā un Raiņa
bulvārī pie laternām piestiprināti ziedu
grozi no nokarenajām pelargonijām, be-

gonijām un petūnijām. Savukārt trīs ziedu
piramīdas šogad uzstādītas pie Preiļu
Galvenās bibliotēkas. Tās veidotas no pe-
largonijām, balzamīnēm un salmenēm un
priecēs mūs visu vasaru. 

Šīs vasaras sākums raksturīgs ar sau -
su un saulainu laiku, kas nozīmē mazāk
pļaušanas darbu, jo zāle šādos apstākļos
lēnāk ataug, taču daudz vairāk laika un
pūļu jāvelta laistīšanai, lai ziedošie pil-
sētas apstādījumi neizkalstu. Īpaši krāšņi
šobrīd zied sarkano un baltu rožu stādī-
jums pie Preiļu kraukļa zīmes pilsētas

centrā. Laistīts tika arī ozolu lauks, jo
ilgstošais sausums var negatīvi ietekmēt
jaunos kociņus. 

Vasaras sākumā Preiļu parkā apmek-
lētāju ērtībām uzstādītas jaunas atkritumu
urnas un nokrāsoti soliņi. Tāpat turpinās
pļaušanas darbi vietās, kur ir intensīvāka
cilvēku kustība. Savukārt Lielajā laucē
šobrīd zied vīgrieze, ugunspuķe, raskrēs-
liņš, āboliņš u.c. ārstniecības augi – tāpēc
pēdējais laiks ievākt augus tējām, jo pēc
Jāņiem arī tā tiks nopļauta. 
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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. 

izvēlies sev ērtāko rēķinu apmaksas veidu!

Rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem
Preiļu pilsētas iedzīvotāji var saņemt: 

• savā e-pastā (piesakot šo pakalpojumu Komu-
nālo maksājumu norēķinu daļā); 

• klientu informatīvajā sistēmā WebNams.
• piegādātus uz savām pastkastītēm.
SIA «Preiļu saimnieks» aicina iedzīvotājus sekot

līdzi, lai pastkastītes būtu labā stāvoklī un pieejamas
rēķinu iznēsātājiem!

Cilvēkiem, kas ikdienā izmanto internetu, ērtā-
kais veids norēķināties par saņemtajiem pakalpoju-
miem ir, izmantojot internetbanku. 

SIA «Preiļu saimnieks» norēķinu konti: 
– AS «SEB banka», kods: UNLALV2X026,

konts: LV30UNLA0026000609608; 
– AS «SWEDBANK», kods: HABALV22,

konts: LV48HABA0551027846107. 
SIA «Preiļu saimnieks» reģistrācijas Nr.

47703001720. 
Maksājot internetbankā, obligāti jānorāda sava

rēķina numurs un precīza adrese! 
Iedzīvotājiem, kuri rēķinu nomaksai neizmanto

internetu, ir iespēja veikt maksājumu ikvienā SIA
«Maxima» veikalā (komisijas maksa 0,50 eiro). SIA

«Preiļu saimnieks» rēķinam ir tāds pats svītru kods
kā parastajām precēm, tāpēc rēķina samaksas laiks
ir īss. 

Daļa iedzīvotāju, apzinoties, ka apkures sezonā
rēķini ir lielāki, vasaras periodā izvēlas veikt avansa
maksājumu, tādējādi samazinot sava maksājuma sum-
mu ziemā. Šāda iespēja saglabājas, arī veicot rēķina
apmaksu SIA «Maxima» veikalos. Iedzīvotājiem
tikai jāņem vērā – ja paredzētā maksājamā summa
nesakrīt ar rēķinā norādīto, pirms maksājuma veik-
šanas par to jāinformē SIA «Maxima» kasieris.

Rēķinu apmaksu var veikt arī VAS «Latvijas
Pasts».

SIA «Preiļu saimnieks» informē, ka maksājumi par
apsaimniekošanu, sadzīves atkritumu izvešanu un
ūdeni, ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, tiek
aprēķināti par pašreizējo mēnesi. Savukārt par ie-
priekšējo mēnesi tiek aprēķināti maksājumi par elek-
troenerģiju koplietošanas telpās, siltumenerģiju kar-
stā ūdens uzsildīšanai un apkurei, par patērēto auksto
ūdeni un kanalizāciju, ja ir uzstādīts ūdens patēriņa
skaitītājs. Maksājumi par komunālajiem pakalpoju -
miem jāveic līdz pārskata mēneša beigām. Maksāju -
mu kavēšanas gadījumā tiek aprēķināts līgumsods.

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 

SiA «Preiļu saimnieks» 
Atkritumu šķirošanas laukums

Rīgas ielā 4, Preiļos 

Darba laiks: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdie-
nās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, trešdienās no plkst. 8.00
līdz plkst. 19.00 (ar pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst.
13.00), sestdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00. Tālrunis: 29420721

Bez maksas pieņem: 
• kartonu un makulatūru; 
• izskalotas tetrapakas; 
• logu stiklu un pudeļu stiklu; 
• plastmasas iepakojumu (PET pudeles, polietilēna plēves un

maisiņus) un cietās plastmasas (HDPE) iepakojumu (šampūna pu-
deles, kanniņas u.c.); 

• lauksaimniecībā izmantotās ruļļu plēves; 
• skārdenes un metāla bundžas; 
• luminiscētās lampas (dienasgaismas spuldzes). 
Iespējams pieteikt uzņēmuma transportu. 

Nolietotās sadzīves elektronikas
nodošanas punkts

Preiļos, Mehanizatoru ielā 1

Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00
Uz platformas iedzīvotāji var atstāt neizjauktas nolietotās sa-

dzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas (ledusskapjus, televi-
zorus, datorus u.c.). 

Izmantojiet iespēju bez maksas un videi draudzīgā veidā at-
brīvoties no atkārtotai pārstrādei derīgiem sadzīves atkritumiem!

Ir pienācis atvaļinājumu laiks. Tāpēc SIA
«Preiļu saimnieks» atgādina, ka dzīvokļa īpaš-
nieka vai dzīvokļa īpašumā uz tiesiska pamata
dzīvojošu personu pienākums ir ilglaicīgas prom-
būtnes gadījumos paziņot mājas pārvaldniekam
SIA «Preiļu saimnieks» par savu vai ģimenes
locekļu prombūtni, norādot personas tālruņa 
numuru vai adresi, kurai ir iespēja un tiesības
iekļūt dzīvokļa īpašumā, noteikts apsaimnieko-
šanas līgumā. 

Dzīvokļa īpašniekam ir jānodrošina iespēja ilg-
stošas prombūtnes laikā iekļūt savā īpašumā SIA
«Preiļu saimnieks» Avārijas dienestam, lai novērstu
avārijas situāciju, kas apdraud pārējos mājas iedzī-
votājus un liedz mājas pārvaldniekam nodrošināt
pakalpojumu nepārtrauktību. Dzīvokļa atslēgas var

atstāt savai uzticības personai, informējot mājas ve-
cāko vai kaimiņus par iespējām ar viņu sazināties.
Tāpat kontaktinformāciju vajadzētu atstāt Komunālo
maksājumu norēķinu daļā (N.Rancāna ielā 3a, Preiļos). 

Ja avārijas situācija rodas dzīvoklī, kura īpaš-
nieks un viņa ģimenes locekļi ir prombūtnē un nav
sasniedzami, kā arī kaimiņi nezina, kur viņi atrodas,
šādā gadījumā uz nenoteiktu laiku, kamēr tiek atrasts
dzīvokļa īpašnieks un viņa ģimenes locekļi, var tikt
atslēgta ūdens padeve kāpņu telpai vai pat visai mā-
jai, radot neērtības visiem mājas iedzīvotājiem. 

Saskaņā ar Civillikumu katram ir pienākums at-
līdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai
bezdarbību nodarījis. Aicinām iedzīvotājus atbildī-
gāk izturēties pret pārējo dzīvokļu īpašnieku mantu
un pret visu kopīpašumu!

Norēķināties par SIA «Preiļu saimnieks» komunālajiem pakalpojumiem iespējams internet-
bankā, jebkurā SIA «Maxima» veikalā vai VAS «Latvijas Pasts».

tiek veikta siltumskaitītāju verifikācija
SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa vasaras mēnešos, kad aktīvā apkures

sezona ir beigusies un katlu mājas strādā tikai karstā ūdens nodrošināšanas režīmā, gatavojas
jaunajai apkures sezonai. 

Viens no lielākajiem sagatavošanās darbiem šovasar ir kārtējā siltumskaitītāju verifikācija (pārbaude
jeb novērtējums atbilstoši metroloģiskajām prasībām). Siltuma un ūdens apgādes nodaļa informē, ka
tiks verificēti 106 siltumskaitītāji daudzdzīvokļu mājās un 27 siltumskaitītāji organizācijās un iestādēs. 

Verifikāciju veic SIA «Latvijas metroloģijas centrs» Daugavpilī. Siltumenerģijas skaitītāji tiek eks-
pluatēti augstas temperatūras un mainīgas slodzes apstākļos, tādēļ saskaņā ar normatīvajiem aktiem to
verifikācija ir jāveic reizi divos gados sertificētā metroloģiskā laboratorijā.

Vasara ir laiks, kad pilsētas un pagastu kapos
norisinās kapusvētki. Preiļos kapusvētki gaidāmi
vasaras beigās – 4. augustā Preiļu jaunajos ka-
pos, 5. augustā – pilsētas kapos, bet 19. augustā –
vecajos kapos.  

Kapsētas tiek uzkoptas ne tikai gatavojoties ka-
pusvētkiem, bet arī ikdienā. Aizgājēju kapavietas
kopj tuvinieki, savukārt par kapsētu kopējo teritoriju
rūpējas SIA «Preiļu saimnieks» Komunālā nodaļa.
Pilsētas kapsētās SIA «Preiļu saimnieks» izpļauj
zāli, satīra visas mazās taciņas, izved atkritumus.
Arī cilvēki tiek aicināti no savu piederīgo kapavie-
tām nogrābtās lapas un citus atkritumus nest uz tam
paredzētajiem konteineriem. Tāpat arī nomainītās
vecās apmalītes un kapu pieminekļus nevajadzētu
atstāt tiem nepiemērotās vietās.  

Lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi, aicinām
ievērot kapsētu uzturēšanas noteikumus, kuri nosaka
arī kapa vietas sakopšanu un labiekārtošanu. Sevišķi
jāievēro, ka: 

– kapa vietas apstādījumi nedrīkst pārsniegt ie-
rādītās kapa vietas robežas; 

– krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt
augstāki par 50 cm; 

– kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto ka-
pavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu. Kapa-
vietas nožogošanai aizliegts izmantot neatbilstošus
materiālus (azbestcementa loksnes, skārdu, ķieģeļus,
plastmasas izstrādājumus u.c.); 

– atkritumi pēc kapa vietas sakopšanas jānogādā
tiem paredzētajās vietās; 

– kapsētas teritorijā aizliegts braukt ar automa-
šīnām, ja nav saņemta kapsētas pārziņa atļauja. 

– kapa vieta, kura netiek kopta piecus gadus
pēc kārtas, tiek atzīta par neuzturētu; 

Ar Preiļu novada domes 2010. gada saistošajiem
noteikumiem Nr.2010/10 «Preiļu novada kapsētu
uzturēšanas noteikumi» var iepazīties www.preili.lv. 

Kā novērojuši SIA «Preiļu saimnieks» Komu-
nālās nodaļas un Apbedīšanas biroja darbinieki, ie-
dzīvotāji ļoti aktīvi un čakli kopj savu piederīgo
kapavietas. Un, pateicoties kopīgam darbam, Preiļu
kapi ir sakopti un tīri. 

kapsētu kopšana ir kopīgs darbs

ilgstošas prombūtnes laikā jānodrošina
piekļuve dzīvokļa īpašumam


