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ŠA jĀ nu mu RĀ LASIET:
‚ koku kopšana pilsētvidē;
‚ kanalizācijas sistēma nav paredzēta atkritumiem;
‚ kā kļūt energoefektīvākiem;
‚ remontu plāns septembrī un oktobrī;
‚ kāpēc lapas dedzināt nedrīkst.

No 21. līdz 23. augustam ar
plašu pasākumu programmu
1. Starptautiskā leļļu festivāla
zīmē aizvadīti Preiļu novada
svētki. Lai svētku dalībnieki un
viesi varētu bezrūpīgi nodoties
svētku gaisotnei, svētku rīkotāji
ieguldījuši lielu darbu, kur savu
artavu deva arī SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālās nodaļas
darbinieki. 

Lai gan SIA «Preiļu saimnieks»
ikdienā veic dažādus pilsētas la-
biekārtošanas darbus, un pilsēta
vienmēr ir sakopta, taču svētkiem
jāgatavojas īpaši. SIA «Preiļu
saimnieks» darbinieki sekoja līdzi
pasākumu norisei, uzkopa ielas,
laukumus, estrādi pēc svētku pa-
sākumiem. 

Paldies mūsu darbiniekiem

par ieguldījumu svētku norisē!
22. augustā SIA «Preiļu saim-

nieks» piedalījās krāšņajā svētku

gājienā. Svētki ir pagājuši, un
jācer, ka tajos gūto pozitīvo emo-
ciju pietiks vēl ilgam laikam!Apkure tiks pieslēgta, 

tiklīdz kļūs nepieciešama
Rudens mainīgie laika apstākļi

vedina domāt par apkures sezo -
nas sākšanu, lai cilvēki savos dzī-
vokļos justos komfortabli. SIA
«Preiļu saimnieks» Siltuma un
ūdens apgādes nodaļas vadītājs
Vladimirs Haritonovs atgādina,
ka apkures sezonas sākumu no-
saka iedzīvotāji.

Apkuri pieslēdz pēc iedzīvotāju iniciatīvas
Tradicionāli apkures sezona Preiļos tiek iesākta oktobra vidū.

Jau vairākus gadus apkure tiek uzsākta pēc dzīvokļu īpašnieku vai
māju vecāko iniciatīvas. Lai komfortabli sāktu šā gada apkures
sezonu, dzīvokļu īpašniekiem ir jāvēršas pie sava apsaimniekotāja
SIA «Preiļu saimnieks» ar lūgumu pieslēgt apkuri. Par apkures pie-
slēgšanu lemj mājas vecākais vai dzīvokļu īpašnieki: ja 50 % 
plus viena balss vēlas pieslēgt apkuri, tad par šo lēmumu ir jāin -
formē SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļa, un apkure tiks
pieslēgta.

Preiļu daudzdzīvokļu mājās uzstādīti siltummezgli, tādēļ apkuri
pieslēgt iespējams jebkurā brīdī un to tehniski iespējams nodrošināt
kaut visu gadu. Izņēmums ir tikai siera rūpnīcas mikrorajons, kur
darbojas četru cauruļu sistēma, tādēļ tur apkuri iespējams pieslēgt
tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus. 

Radiatoru nomaiņa ir jāsaskaņo
Vladimirs Haritonovs aicina pasteigties tos, kuriem remontdarbu

dēļ dzīvokļos ir atvienoti radiatori, lai neaizkavētu apkures padevi
visai mājai. Kamēr kaut vienā dzīvoklī siltumapgādes sistēma nav
kārtībā, tikmēr apkures padeve vispār nav iespējama, un salst visi
mājas iedzīvotāji. 

Savukārt tajās mājās, kur šovasar kādā no dzīvokļiem remonta
laikā ir bijuši atvienoti radiatori, pirms apkures pieslēgšanas Sil -
tumapgādes daļas speciālistiem jāveic sistēmas uzpildīšana un pār -
baude. Tādēļ dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums par to informēt
SIA «Preiļu saimnieks», pretējā gadījumā pašrocīga iejaukšanās
mājas siltumapgādes sistēmā rada nepatīkamus brīžus pašiem un
kaimiņiem.

Dabas gāzes cena turpina samazināties
Saskaņā ar AS «Latvijas Gāze» informāciju, dabas gāzes tirdz -

nie cības cena šā gada septembrī ir 206,32 eiro par tūkstoš normāl-
kubikmetriem. Pie šādas dabas gāzes cenas saskaņā ar sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes lēmumu kopējais sil-
tumenerģijas tarifs Preiļos ir 54,40 EUR/MWh (bez PVN). 

AS «Latvijas Gāze» prognozē, ka šāda dabas gāzes cena sagla -
bāsies arī oktobrī un novembrī. 

Par siltumtaupīšanas pasākumiem lasiet 3. lpp. 

Cienījamie lasītāji!
Nākamais «Saimnieka Vārda» numurs iznāks no-

vembrī. Aicinām sekot līdzi SIA «Preiļu saimnieks»
jaunākajai informācijai interneta vietnēs preilusaimnieks.lv
un preili.lv.

Krāšņi aizvadīti novada svētki

Arī šoruden SIA «Preiļu
saimnieks» Atkritumu apsaim-
niekošanas daļa rīko kārtējās
rudens talkas. 

Atgādinām, ka talkās SIA «Prei -
ļu saimnieks» aicina piedalīties
pilsētas privātmāju iedzīvotājus,
kuri noslēguši līgumus par cieto
sadzīves atkritumu izvešanu. Tal -
ku laikā bez maksas tiek savākti
un izvesti sadzīves atkritumi, ku-
riem nav piemērots 240 litru plast -
masas konteiners. Tie ir dārza at-
kritumi (lapas, zari, augļi un dār-
zeņi), vecās, nederīgās mēbeles,
nolietotie neizkomplektēti (!)
elektriskie un elektroniskie atkri-
tumi (televizori, ledusskapji, veļas
mazgājamās mašīnas, datori, glu-
dekļi, radio aparāti, fēni u.c.), lo -
gu stikls, burkas un pudeles, die-
nasgaismas spuldzes. 

Talku norise būs tāda pati kā
iepriekšējās reizēs, kad pēc grafi -
ka (skat. zemāk) pa ielām kursēs
SIA «Preiļu saimnieks» traktor-
tehnika ar piekabēm, kur iedzīvo -

tāji paši varēs izmest iepriekš sa-
gatavotos atkritumus. 

Vēršam uzmanību, ka talkās
obligāti jāpiedalās iedzīvotājiem
pašiem. Bezpersoniski ielas malās
atstāti atkritumi netiks vākti. Ja
noteiktajā talkas laikā nevarat
būt mājās vai esat vecs cilvēks,
lūdzu, iepriekš sazinieties ar At-
kritumu apsaimniekošanas daļas
vadītāju Vinetu Igolnieci pa tālr.

29420721, lai pieteiktu atkritumu
izvešanu. 

Tā kā katrai ielai talkas grafikā
paredzētas vien 30 minūtes, aici-
nām būt saprotošiem un neaizkavēt
grafiku, ja sakrāts liels atkritumu
daudzums, ko nepieciešams izvest.
Šādā gadījumā aicinām zvanīt
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu
apsaimniekošanas daļai un vie-
noties par citu izvešanas datumu. 

2015. gada rudens uzkopšanas talka privātmājām –
sekojiet laika grafikam un nenokavējiet!

24. oktobris (sestdiena)
8.00 – 8.30 Kurzemes iela, Nākotnes iela,
8.30 – 9.00 Ludzas iela,
9.00 – 9.30 Atpūtas iela,
9.30 – 10.00 Cēsu iela,
10.00 – 10.30 Talsu iela,
10.30 – 11.00 Bērzu iela,
11.00 – 11.30 Liepājas iela,
11.30 – 12.00 Līvānu iela,
12.00 – 12.30 Skolas iela,
12.30 – 13.00 Varakļānu iela,
13.00 – 13.30 Bauskas iela,
13.30 – 14.00 Latgales iela,
14.00 – 14.30 Vidzemes iela,
14.30 – 15.00 Pļaviņu iela,
15.00 – 15.30 Zaļā iela,
15.30 – 16.00 Brīvības iela,
16.00 – 16.30 Aglonas iela,
16.30 – 17.00 Daugavpils iela,
17.00 – 17.30 Čakstes iela.

31. oktobris (sestdiena)
8.00 – 8.30 Lāčplēša iela;
8.30 – 9.00 Celtnieku iela;
9.00 – 9.30 Lauku iela;
9.30 – 10.00 Tirdzniecības iela;
10.00 – 10.30 Rožu iela;
10.30 – 11.00 Viļānu iela;
11.00 – 11.30 Rēzeknes iela;
11.30 – 12.00 Jaunā iela;
12.00 – 12.30 Saules iela;
12.30 – 13.00 Dārzu iela;
13.00 – 13.30 Miera iela;
13.30 – 14.00 Kosmonautu iela;
14.00 – 14.30 Ziedu iela;
14.30 – 15.00 Jelgavas iela;
15.00 – 15.30 Kalnu iela;
15.30 – 16.00 A. Paulāna iela;
16.00 – 16.30 Sporta iela;
16.30 – 17.00 Liepu un Ventspils iela.

$

$
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Aglonas ielā SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki izzāģēja traucējošos koku zarus (attēlā), tā
uzlabojot gan satiksmes drošību (ceļa zīmes ir labāk pamanāmas), gan arī ielu apgaismojumu (zari vairs
neaizsedz spuldzes), kas svarīgi rudens tumšajos vakaros. Ielu malās esošo koku kopšana ir nedaudz

atšķirīga, jo to vainagi tiek veidoti uz augšu, lai netraucētu gājējiem un transportlīdzekļiem.

Attēlā – izzāģēti bīstamie un slimību bojātie koki pie Preiļu 1. pamatskolas. Koku izcirša -
nai saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja.  Pirms pieņemt lēmumu par nozāģēšanu,
tiek rūpīgi izvērtēts, vai koks tik tiešām lemts bojāejai. Veci, slimi, bīstami, kaltuši un pārauguši
koki apdraud apkārtni, pilsētā būtu jāaug veseliem, dekoratīviem un stabiliem kokiem. Tajā pašā

laikā jāsaprot, ka pilsētā koki noveco straujāk nekā mežā, tāpēc koku stādījumi regulāri jāatjauno.

Jaunās parka takas, kas ved uz Mehanizatoru ielu, malā nozāģēts aizlūzis
liepas zars (attēlā), kas varēja apdraudēt parka apmeklētājus, rudens vēju visticamāk
neizturot. SIA «Preiļu saimnieks» regulāri apseko parka teritoriju un iespēju robežās
izzāģē nokaltušos, aplūzušos vai iekārušos zarus celiņu malās. Rezultātā uzlabojas

drošība apkārtējai videi un pagarinās arī koku mūžs.

Koku stādījumi ik gadu tiek atjaunoti, Valmieras ielā aug liepu aleja (attēlā).
Pilsētas apstādījumiem ir īpaša loma pilsētas klimata uzlabošanā. Pilsētas koku daudzums un
dažādība nozīmē ne vien skaistu un sakoptu, bet arī veselīgu vidi – koki atveseļo gaisu, pasargā

to no vēja, putekļiem, trokšņiem, regulē temperatūras režīmu un gaisa mitrumu.

Dažkārt sabiedrībā «Preiļu
saimnieks» no daudzdzīvokļu
mājām tiek saņemtas sūdzības

par nestrādājošu kanalizāciju.
Noskaidrojot situāciju, izrādās,
ka to izraisījuši mājas iedzīvotāji,

kanalizāciju, ļoti iespējams, pat
ļaunprātīgi, izmantojot miskastes
vietā.

SIA «Preiļu saimnieks» Ūdens -
apgādes un kanalizācijas daļas
ražošanas inženieris Vladislavs
Ruskulis pastāstīja, ka dažkārt
tiek saņemtas nepamatotas sū-
dzības SIA «Preiļu saimnieks»
virzienā par nestrādājošu kanali-
zāciju, pilnām kanalizācijas no-
sēdakām un smaku pagrabtelpās.
Šīs neērtības rodas nevis tādēļ,
ka SIA «Preiļu saimnieks» ne-
piegrieztu vērību maģistrālo pil-
sētas kanalizācijas tīklu apsaim-
niekošanai, bet gan pašu iedzī-
votāju nevērības dēļ. 

SIA «Preiļu saimnieks» dar-
biniekiem no kanalizācijas tīkliem
nākas ķeksēt ārā sieviešu apakš-
veļu, higiēnas piederumus un pat
Maxima plastmasas maisiņus.
Varētu vēl saprast, ja tie būtu da -
ži nesaistīti gadījumi, bet diemžēl
ir vietas, kur šādi aizdambējumi
rodas ar apbrīnojamu regularitāti,
piemēram, pie daudzdzīvokļu

dzīvojamām mājām Rēzeknes
ielā 24 un Viļānu ielā 6, un tas
jau liek domāt par ļaunprātīgu rī-
cību, kad kanalizācija tiek iz-
mantota miskastes vietā. Lielus
atkritumus ūdens aizskalot nespēj,
un gadās, ka aizdambējums ir tik
pamatīgs, ka to nav iespējams
novērst ar augsta atmosfēras spie-
diena skalošanu, un nākas pat
urbt. 

«Mazi bērni varētu to nesap-
rast, bet šeit ir runa par pieaugu-
šiem cilvēkiem!» neizpratni par
cilvēku rīcību pauž Vladislavs
Ruskulis. Klienti tiek aicināti ka-
nalizācijas pakalpojumu lietot ap -
domīgi, lai neradītu nepatīkamus
brīžus sev un saviem kaimiņiem. 

SIA «Preiļu saimnieks» Ūdens -
apgādes un kanalizācijas daļa
nodrošina dzeramā ūdens ieguvi,
sagatavošanu un piegādi patērē-
tājiem, veic notekūdeņu novadī-
šanu un bioloģisko attīrīšanu un
pilsētas maģistrālā ūdensvada un
kanalizācijas tīklu uzturēšanu un
apkalpošanu.

l IEDzīvoTĀjS jAuTĀ

Nopirku dzīvokli
Preiļos. Sakiet, lūdzu,
kur ir jāgriežas noslēgt
jaunu līgumu, lai nāk-
tu rēķini uz mana

vārda? Vai to ir iespējams iz -
darīt elektroniski?

Jurista palīgs Irēna Rancāne
informē, ka pēc tam, kad īpašums
saskaņā ar Civillikuma 994. pan -
tu ir ierakstīts zemes grāmatās,
Jums ir jāgriežas Komunālo mak-
sājumu norēķinu daļā N. Rancāna
ielā 3a, Preiļos, pie Marijas Iva-
novas, lai noslēgtu līgumu par
apsaimniekošanu.

Ar apsaimniekošanas līgum-
projektu varat iepazīties elektro-
niski (lai to saņemtu, rakstiet uz:
namu.parvalde@preili.lv), bet lī-
gumu parakstīt var tikai klātienē
(Komunālo maksājumu norēķinu
daļā), jo pirms tam notiks līguma
apspriešana.

Uzdot jautājumus savam ap-
saimniekotājam SIA «Preiļu saim-
nieks» var interneta vietnē prei-
lusaimnieks.lv sadaļā Uzdot jau-
tājumu.

Kanalizācijas sistēma nav miskaste!

Kanalizācijas tīklu aizsprostošanos visbiežāk izraisa cilvēku neuzma -
nīga vai neapdomīga rīcība.  
Attēlā redzamā tīrīšanas birstīte caurulēs bija nonākusi, visticamāk,
nejauši tīrot izlietni vai vannu, taču apzināta kanalizācijas izmantošana
atkritumu spaiņa vietā nav pieļaujama!

Sabiedriskajos apstādījumos koki ir jākopj

SEPTEMBRIS_Saimnieka Vards_2015_avize.qxd  21.09.2015  9:37  Page 2



Saimnieka Vârds

3

Ja elektrības rēķins šķiet par lielu
vai ir vēlme kļūt energoefektīvākam vai
uzlabot savu dzīves telpu, par to nemak -
sājot vairāk nekā līdz šim, ir vērts pa-
analizēt savus un ģimenes paradumus –
mainot tos, ikvienam ir iespēja ietaupīt,
informē akciju sabiedrība «Sadales tīkls». 

Pieaugošā atkarība no enerģijas importa,
energoresursu trūkums, kā arī nepieciešamība
ierobežot klimata pārmaiņas, ir problēmas,
kuru risināšanai kā vērtīgu līdzekli Eiropas
Savienība (ES) izvirzījusi energoefektivitātes
paaugstināšanu. Ir pieņemta jauna ener-
goefektivitātes direktīva, kuras īstenošana
attiecas arī uz Latviju.

Kā ES energoefektivitātes mērķi 2020.
gadā izvirzīti: par 20 % samazināt siltum-
nīcefektu izraisošo gāzu izmešus, līdz 20 %
palielināt atjaunojamo energoresursu īpat-
svaru enerģijas gala patēriņā un par 20 %
paaugstināt energoefektivitāti. Arī katram
no mums savā mājoklī ir iespējams kļūt
energoefektīvākiem, tādēļ AS «Sadales
tīkls» iedzīvotājiem atgādina dažas zināmas,
bet piemirstas lietas, ko varam darīt efek-
tīvāk. Lai informētu iedzīvotājus par ener-
goefektivitāti, AS „Sadales tīkls» ir saga-
tavojusi īpašu sadaļu uzņēmuma mājaslapā,
kurā regulāri tiek papildināta informācija:
http://www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/
energoefektivitate/.

Cilvēka daba ir tāda, ka pat tiem, kam
šķiet, ka viņi par elektroenerģiju zina visu
un izmanto to ļoti efektīvi, ikdienā ieviešas
pa kādam ieradumam, kas rada liekus elek-
trības tēriņus. Pat cilvēkiem, kam ener go -
efektivitāte ir maizes darbs, kas to pēta,
analizē un māca citus būt energoefektīviem,
reizi pa reizei der atsvaidzināt zināšanas
par efektīvu saimniekošanu savā māj-
saimniecībā.

Katru dienu mēs lietojam elektrību,
īpaši nedomājot par tās patēriņu. Mēs pie-
rodam pie sava dzīvesveida, pierodam pie
naudas summas elektrības rēķina apmaksai.
Vienlaikus ir daudz vienkāršu, šķietami

pašsaprotamu lietu, kas palīdzētu elek-
troenerģiju izmantot efektīvāk, – kā gata -
vot ēst, kā mazgāt veļu un traukus, kā
pašiem mazgāties, kā izmantot sadzīves
tehniku.

FLedusskapī temperatūru vēlams nore-
gulēt uz plus 5 °C, savukārt saldētavā pie-
tiks ar plus 18 °C. Der iegaumēt, ka, izvē-
loties ledusskapī vēsāku temperatūru, plus
4 °C, elektroenerģijas izmaksas par ledus-
skapi palielināsies par 10 %. Ledus skapja
energoefektivitāte būs zemāka, ja novieto-
siet to blakus tiešiem siltuma avotiem –
plītij, radiatoriem, tiešiem saules stariem.
Uz ledusskapjiem nedrīkst likt virsū mik-
roviļņu krāsnis, tosterus vai mazās cepeš-
krāsniņas. Ēdienus ledusskapī vēlams likt
slēgtos traukos.

F Zemākas temperatūras uzstādīšana
ir veids, kā energoefektīvi mazgāt veļu un
traukus, jo tieši ūdens sildīšanai mazgāša-
nas procesā tiek patērēts visvairāk elek-
troenerģijas – jo siltākā ūdenī tiks mazgā-
tas drēbes un trauki, jo dārgāk tas izmak-
sās. Svarīgi ir gan veļas, gan trauku maz-
gājamās mašīnas kārtīgi aizpildīt – dažu
šķīvju vai pāris kreklu mazgāšana būs
zemē nomesta nauda.

F Daudziem no mums neatņemams
rīta rituāls ir tase kafijas. Ja ūdeni kafijai
vai tējai vārām elektriskajā kannā, ietei-
cams ir vārīt tik daudz ūdens, cik būs
nepieciešams. Ja divu tasīšu vietā uzvārī-
siet pilnu kannu, patērēsiet 4–5 reizes vai-
rāk elektroenerģijas nekā vajadzētu. Savu -
kārt lielo ūdens sildītāju vajag novietot
iespējami tuvāk ūdens izmantošanas vietai.
Augstāko energoefektivitāti tas sniegs, ja
temperatūra būs noregulēta uz 55–60 °C.

F Ja ir jāizdara izvēle starp mazgāša-
nos dušā vai vannā, der iegaumēt, ka
nedēļu katru dienu mazgājoties dušā, iztē-
rēsim aptuveni tikpat daudz ūdens kā
vienā mazgāšanās reizē vannā. Protams,
arī dušā energoefektīvi būs ūdeni tecināt
tikai tad, kad tas nepieciešams. Līdzīgi arī

zobus tīrot, krānu nevajag atstāt tekošu
visu zobu tīrīšanas laiku.

F Monētas otra puse, sevišķi par dušu
runājot, ir komforts – vai gribam un esam
ar mieru savus paradumus mainīt, jo ir tik
patīkami dušā mazgāties, ja ūdens strūkla
virs galvas ir nepārtraukta. Tas jau jāizlemj
katram pašam, vadoties pēc savām vēlmēm,
iespējām un ģimenes maciņa biezuma.

F Gatavojot ēdienu, katliņi un pannas
vienmēr ir jālieto ar vākiem, pretējā gadī -
jumā daļa elektroenerģijas tiks patērēta
gaisa, ne ēdiena sildīšanai. Svarīgi ir re -
gulēt sildīšanas pakāpes – līdzko ūdens uz -
vā rījies, jāpagriež uz zemāku pakāpi. Kat -
la vai pannas izmēram jāatbilst sildvirsmas
izmēram vai jābūt lielākam, bet ne mazā -
kam, jo silst visa virsma. Ja katliņš būs
mazāks, elektroenerģija, tēlaini izsakoties,
tiks izkūpināta gaisā.

F Lai, gatavojot ēdienu, efektīvāk iz -
man totu cepeškrāsni, to var izslēgt 10–15
minūtes ātrāk. Cepeškrāsni nevajag viri-
nāt, bet sagaidīt, kad ēdiens gatavs. Vā rot
kartupeļus, ar ūdeni nevajag pieliet pilnu
katlu, bet tikai tik daudz, lai tos nosegtu.

F Svarīgi būtu arī mainīt savus para-
dumus telpu vēdināšanā. Ja ierasts logus

turēt vaļā nedaudz pavērtus, siltums iz -
plūst no telpas, aukstums ieplūst, bet gaisa
apmaiņa nenotiek. Kā skaidro AS «Latv -
energo» Energoefektivitātes centrā, efek-
tīvāk ir telpas vēdināt, logu atverot plaši
vaļā uz brīdi, lai neatdziest grīda un mēbe-
ļu virsma.

F Ja ir iespējams, arī temperatūru tel-
pās energoefektīvi ir regulēt atbilstoši
situācijai. Daudzviet kā komforta zona ir
noteikti no 20 līdz 22 °C. Pametot mājok-
li, temperatūru ieteicams samazināt par da -
žiem grādiem. Arī gulēt ejot, vēlams rīko-
ties līdzīgi, temperatūru pazeminot par 
3–4 °C. Jāatceras, ka par vienu grādu
samazinot temperatūru, izmaksas apsil -
dei konkrētajā laika posmā samazināsies
par 5 %.

F Savu ieguldījumu energoefektivitā-
tē var dot arī veco spuldžu nomaiņa pret
ekonomiskajām vai LED spuldzēm. Šo
spuldžu jaudas ir tik mazas, ka tās pat nav
nepieciešams bieži slēgt iekšā un ārā, jo tā
nevar būtiski ieekonomēt. Kopumā lielā-
kā vai mazākā mērā iespējas ietaupīt vai
uzlabot savu dzīves telpu, par to nemaksā-
jot vairāk, ir praktiski visiem, vien jāmai-
na paradumi.

SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas die-
nesta operatoru vērojumi liecina, ka
vairumā gadījumu dzīvokļi tiek applu-
dināti cilvēku neuzmanīgas un neapdo-
mīgas rīcības dēļ – neaizgriezti ūdens
krāni, bez uzmanības atstātas veļas maz -
gājamās mašīnas vai citas elektriskās
ierīces. Vēl viens no iemesliem ir, ka cil -
vēki bieži veic remontdarbus, maina
santehniskos mezglus, ūdens krānus un
radiatorus, bet ne vienmēr jaunie mate-
riāli ir kvalitatīvi – gadās, ka pieviļ arī
nesen uzstādīts ūdens krāns.

Ja avārijas situācijā cita dzīvokļa īpaš-
nieka vainas dēļ appludināts atsevišķā

dzīvokļa īpašums, tad jāizsauc SIA «Preiļu
saimnieks» komisija, lai apsekotu dzīvokli,
konstatētu notikušo un sastādītu apsekošanas
aktu, kurā fiksēti nodarītie bojājumi. Ja
dzīvoklis ir apdrošināts, par notikušo jā-
paziņo apdrošināšanas firmai un jāiesniedz
apsekošanas akts. Ja dzīvokļa īpašnieki ne -
var vienoties par nodarīto zaudējumu kom -
pensāciju, jāgriežas tiesā.

SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas dienesta
praksē ir bijuši arī tādi gadījumi, kad avā -
rijas noplūde sākusies neapdzīvotā dzīvoklī.
Dzīvokļa īpašnieks nav sazvanāms, un arī
kaimiņi nezina, kur viņš atrodas. Šādā ga-
dījumā nākas uz ilgāku laiku atslēgt ūdens

padevi visai kāpņu telpai, kamēr notiek
sazināšanās ar dzīvokļa īpašnieku, kurš at-
rodas, piemēram, ārzemēs. 

Spēkā esošie normatīvie akti kā vienu
no dzīvokļa īpašnieka pienākumiem noteic
nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku
kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem spe-
ciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības,
kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas
ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būv-
konstrukciju un citu elementu ierīkošanai

un normālai funkcionēšanai, kā arī nodrošināt
iespēju apsekot atsevišķo īpašumu. Tas no-
zīmē, ka dzīvokļa īpašniekam vajadzētu
parūpēties, lai viņa ilgstošas prombūtnes
laikā dzīvoklī varētu iekļūt avārijas dienesti,
lai novērstu avārijas gadījumu. Labākais
risinājums būtu atstāt dzīvokļa atslēgas uz-
ticamiem kaimiņiem vai draugiem, bet
jebkurā gadījumā Komunālo maksājumu
norēķinu daļā vai mājas vecākajam vajadzētu
atstāt savu kontaktinformāciju.

Siltumenerģijas tarifs ir tikai viens no diviem komponentiem, kas veido ikmēne -
ša maksu par apkuri. Ļoti svarīgs nosacījums ir siltumenerģijas patēriņš katrā
mājā. Iepriekšējās apkures sezonas ir pierādījušas, ka to Preiļu māju iedzīvotāji,
kuri ir sakārtojuši savu namu, veicot renovāciju, par apkuri maksā pat uz pusi
mazāk, nekā to māju iedzīvotāji, kas savai mājai nekādus uzlabojumus nav veikuši. 

Aprēķini liecina, ka iedzīvotāji paši var «regulēt» siltuma rēķinus. Iedzīvotāju rēķi nus
par siltumu ietekmē katras mājas norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie rādītāji:
pārsegumu, ārsienu, jumta, bēniņu, pagrabtelpu siltinājums, logu un durvju stāvoklis,
siltummezglā ieregulētais režīms. Kopējo siltumenerģijas zudumu aptuvens sadalījums

mājai ir šāds: bēniņu pārsegums – 8–14 %, ārsienas – 35–50 %, logi un durvis – 20–30 %,
pagraba pārsegums – 8–12 %, ventilācija – 20–25 %.

Lai saglabātu mājoklī siltumu, daudziem pasākumiem tikpat kā nav nepie -
ciešami naudas ieguldījumi, un ļoti ieteicams veikt šādus pasākumus:

n pārliecināties, ka pagraba logi ir iestikloti;
n nodrošināt kāpņu telpu ar dubultām durvīm, kas mehāniski aizveras;
n noblīvēt bēniņu lūkas, iestiklot un noslēgt logus;
n nomainīt bojātus un vecus logus pret jauniem; ja tas nav iespējams, tad noblīvēt

balkonu un logu spraugas, kur vajadzīgs, ievietot siltinošu blīvējumu;
n atbrīvot radiatorus no aizkariem, mēbelēm vai kā cita, kas traucē to siltumatdevi;
n novietot aiz radiatoriem siltumu atstarojošu materiālu;
n ja radiatoriem uzstādīti termoregulatori un nepieciešama ilgstoša telpas vēdinā-

šana, ieteicams ieregulēt zemāku telpas temperatūru;
n nevēdināt elpas ilgstoši, bet gan īsu brīdi un intensīvi (apkures sezonā noteikti

nepieciešams vēdināt telpas, lai ielaistu svaigu gaisu un lai izvairītos no kondensāta
veidošanās);

n ziemā uz nakti aizvērt žalūzijas (dubulti stiklots logs ar aizvērtām žalūzijām ir
līdzvērtīgs trīskārtīgi stiklotam logam);

n virtuvē, vannas istabā un tualetē ierīkot regulējamas ventilācijas lūciņas un regu-
lēt tās pēc nepieciešamības.

Kā kļūt energo-
efektīvākiem un maksāt
mazāk par elektrību?

Kaimiņi appludinājuši dzīvokli. Kā rīkoties?

Avārijas dienesta diennakts tālruņi: 

65307085 vai  29397974!

Savu apkures rēķinu iesējams samazināt
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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: Ine se Ðòep ste,
tel. 26543047, e-pasts: ine se. snep ste@pre ili.lv

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

  
  

  
  

  

Sadzīves atkritumu izvešanas 
grafikus privātmājām 

var atrast SIA «preiļu saimnieks» 
interneta vietnē: http://ej.uz/2ezg. SIA «Preiļu saimnieks» Ko-

munālās nodaļas darbiniekiem
zāles pļaušanas sezona tikpat kā
beigusies, sākušies rudens darbi.
SIA «Preiļu saimnieks» Komunā -
lās nodaļas vadītāja Zenta Igol-
niece informē, ka, lai mūsu pil -

sētas parks saglabātos ainavisks,
veselīgs un skaists, ik gadu pakā-
peniski tiek veikta mazvērtīgo
pašizsējas koku un krūmu izcir-
šana, lai tie nenomāktu dekoratī -
vos krūmus, sausseržus, segliņus,
lazdas, irbenes. 

Krūmi ne vien veido parka
telpu cilvēka acu līmenī, bet arī
piesaista mazos dziedātājputnus,
veicinot parka ainaviskumu, dabas
daudzveidību un cilvēkam lab-
vēlīgu vidi, kur atpūsties un no-
darboties ar sporta aktivitātēm.

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

SIA «preiļu saimnieks Remontu un celtniecības
daļas plānotie darbi septembrī un oktobrī:

l Liepu ielā 1 – IV kāpņu telpas kosmētiskais remonts;
l N. Rancāna ielā 1 – I, II, III kāpņu telpas kosmētiskais remonts;
l N. Rancāna ielā 4 – ārdurvju maiņa;
l Pils ielā 6 – ventilācijas skursteņu pārmūrēšana;
l Viļānu ielā 6 – ārdurvju maiņa;
l Celtnieku ielā 1 – daļējs pamatu remonts;
l A. Upīša ielā 2 – cauruļu siltināšana pagrabtelpā.

Lapas labāk nededzināt
Privātmāju īpašniekiem rudeņos jādomā, ko

darīt ar lielajām dārza atkritumu kaudzēm,
kurās lielākoties ir nobirušās koku lapas. Šajā

sakarā ir jāuzsver, ka pilsētvidē lapu dedzināšana
nav pieļaujama. SIA «Preiļu saimnieks» nāk

pretim un pilsētas privātmājām rīko īpašas talkas,
kuru laikā no dārza atkritumiem var atbrīvoties
bez maksas. 

Lapas un citus dārza atkritumus var kompostēt un pēc tam iz -
mantot kā mēslojumu, bet lapu kaudžu dedzināšana pilsētā ir
ugunsbīstama, turklāt dūmi piesārņo gaisu. Lai gan visbiežāk tiek
runāts par plastmasas dedzināšanas negatīvo ietekmi uz veselību,
būtu jāzina, ka arī lapu dedzināšana zemā temperatūrā rada toksis -
kas un kancerogēnas vielas. Šo kaitīgo vielu ietekme nav jūtama
uzreiz, tās organismā uzkrājas lēnām un veicina slimību rašanos.
Jāpiebilst, ka nav tādu atkritumu, kuru dedzināšana būtu videi
drau dzīga. 

Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.
2012/04 «Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā»
par ugunskuru kurināšanu, ja tā radītie dūmi traucē apkārtējos ie-
dzīvotājus, uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro; par ugunskuru kuri -
nā šanu sabiedriskajos apstādījumos (izņemot ugunskuru kurināšanu
tam paredzētajās vietās) – uzliek naudas sodu no 10,00 euro līdz
75,00 euro.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa no
atkritumiem aicina atbrīvoties videi un cilvēka veselībai draudzīgā
veidā!

Attēlā no kreisās: parkā strādā SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki Pēteris Erts, Jevgeņijs Lisicins un Gunārs
Kivriņš.

ppaarrkkāā  tt iieekk  kkooppttaa  tteerr ii ttoorr ii jjaa   
ggaarr   ssllēēppooššaannaass  tt rraassii

Lai Tev veiksme pasniedz roku,
Prieks lai savas durvis ver;
Lai tev gaišu saules staru
Katra jauna diena sniedz!

Sirsnīgi sveicam apaļajā 
jubilejā mūsu kolēģi  

OOllgguu  FFaaddeejjeevvuu    
Komunālajā nodaļā!

Sveiciens visiem jubilāriem, 
kuri dzimuši septembrī!

SI A «Pre iļu saim nieks» ko lek tīvs

SEPTEMBRIS_Saimnieka Vards_2015_avize.qxd  21.09.2015  9:37  Page 4


