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Kā ierasts, arī šogad augusta
otrajā pusē (18.-20. augustā)
Preiļi svinēja pilsētas svētkus
un aizvadīja nu jau par tradī -
ciju kļuvušo 3. Starptautisko
autor leļļu festivālu. SIA «Prei -
ļu saimnieks» Komunālās no-
daļas darbiniekiem tas nozī -
mēja arī vairāk darba un lie -
lāku atbildību, uzturot kārtībā
svētku norises vietas un pilsētas
parku. 

19. augusta vakarā notika tra-
dicionālais svētku gājiens pa Rai -
ņa bulvāri, Aglonas, Liepu un A.
Paulāna ielu līdz Preiļu parka es-
trādei. 

Šoreiz svētku moto bija «Ar
cepuri uz svētkiem!», tāpēc katras
iestādes un uzņēmuma kolektīvam
kā vienojošais elements bija tieši
galvas rota. Gājiena noslēgumā
soļoja SIA «Preiļu saimnieks»
kolektīvs. 

Estrādē notika novada sakop -
tā ko īpašumu sumināšana. Šajā
ga dā diemžēl daudzdzīvokļu
dzīvo jamās mājas nebija naskas
uz dalī bas pieteikšanu konkursā,
piedalī jās tikai māja Saltupes
ielā 2. Nākamgad aicinām māju
pārstāvjus būt aktīvākiem un pie-
dalīties kon kursā, jo mūsu nova -
dā ir daudz sakoptu un skaistu

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju,
ar ko varam lepoties. 

Jaunums 3. Starptautiskajā au-
torleļļu festivālā šogad bija māk-
slinieku darināto Preiļu kraukļu
izstāde. Izstādes apmeklētājiem
bija iespēja nobalsot par viņu -
prāt skaistāko un labāko kraukli.
Trīs visaugstāk skatītāju novēr -
tētie kraukļi 19. augustā suminā-
šanas pasākumā estrādē saņēma
balvas, ko šogad bija nodrošinājis
SIA «Preiļu saimnieks». 

Svētki ir izdevušies un gan
preilieši, gan ciemiņi ir guvuši
pozitīvas emocijas un iedvesmu
līdz pat nākamajiem svētkiem! 

Tā kā laikapstākļi mūs lutināja, Preiļu pilsētas svētki kuplā skaitā pulcēja gan pilsētas
iedzīvotājus, gan viesus no tuvākiem un tālākiem novadiem un arī valstīm. Svētku

programma bija piesātināta un saistoša visu vecumu iedzīvotājiem – bērniem, jauniešiem un pieau-
gušajiem, un saulainie laikapstākļi ļāva pilnībā izbaudīt šo nedēļas nogali. 

Liela nozīme svētku sajūtas radīšanā bija pilsētas noformējumam. Kā zināms, pilsētu izrotāt svētkiem
vienā dienā nevar, tāpēc darbs pie noformējuma sākās jau daudz ātrāk, lai rezultāts būtu pārdomāts,
gaumīgs un svinīgs.

Turpinājums 3.lpp.

ŠA JĀ nu mu RĀ LASIET:
‚ Turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbi
‚ Preiļu pilsēta svin svētkus
‚ Tiek sakoptas kapsētas

Līdzīgi kā pagājušo gadu, SIA «Preiļu saimnieks» darbiniekus gājienā pavadīja čaklais bebrs, kam šogad bija
piebiedrojies arī viņa spēcīgais un drosmīgais aizstāvis – lauva.

Atkritumu apsaimniekošanas daļa
pieņem makulatūru 

Makulatūru un kartonu var nodot Atkritumu šķirošanas lau -
kumā Rīgas ielā 4, Preiļos. Firmas un veikalus aicinām slēgt
līgumus par papīra un kartona nodošanu. 

Vairāk informācijas, zvanot SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu
apsaimniekošanas daļai pa tālruni 29420721.

SIA «Preiļu saimnieks» piedalās 
Preiļu pilsētas svētkos

Jūlija beigās SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas
darbinieki divas dienas aktīvi darbojās Aizkalnē, Raiņa memo -
riālā muzeja «Jasmuiža» parkā atjaunojot tiltu pāri gleznainajai
Jašas upei. Kā pastāstīja muzeja galvenā speciāliste Solvita
Brūvere, tiltiņš šajā vietā tika uzbūvēts 1989./90. gadā, pēdējo rei -
zi dēļi bija mainīti pirms 10 gadiem. Pavasaros plūdu laikā til tiņš
daļēji atradās zem ūdens, tāpēc dēļi izpuva un veco tiltu nā cās
regulāri remontēt, mainīt salūzušos dēlīšus, tāpēc bija pie nācis
laiks to atjaunot pilnībā. 

Šovasar SIA «Preiļu saimnieks» savilka troses, nomainīja tilta
dēļu segumu, uzstādīja jaunas margas, kā arī atjaunoja stabu
krāsojumu. Lai tiltu mazāk bojātu plūdu ūdeņi, tas ir pacelts nedaudz
augstāk. 

Raiņa memoriālais muzejs «Jasmuiža» ir viens no tūristu iecienī-
tākajiem galamērķiem Preiļu novadā. Un pa tiltiņu šķērsojot Jašas
upi, apmeklētāji var nokļūt A.Paulāna darbnīcā – ceplī. Mu zeja
speciāliste gan pastāstīja, ka tiltu izmanto ne tikai muzeja ciemiņi,
bet arī vietējie iedzīvotāji, kas dzīvo upes otrā krastā, lai saīsinātu
ceļu uz mājām. 

Ar tiltiņu saistās arī dažādas kāzu tradīcijas – pie tā jaunlaulātie
fotografējas, piekarina atslēgas, vīrs tiltam pārnes jauno sievu.
Savukārt muzeja apmeklētāji no tā met Jašas ūdeņos monētas, lai vēl
kādreiz atgrieztos šajā skaista jā vietā. 

Solvita Būvere pauž prieku, ka tilts nu ir saremontēts un uz
keramikas darbnīcu nav jāiet pa apkārtceliņu. Liela daļa apmeklētāju
atjaunoto tiltu varēja novērtēt jau 11.–12. augustā, kad notika
ikgadējais keramikas cepļa kurināšanas un atvēršanas pasākums. 

Pilsēta svētku rotā priecē 
preiliešus un viesus 

Atjaunots tiltiņš pāri 
Jašas upei Raiņa memoriālajā

muzejā «Jasmuiža»
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Arī šajā vasarā SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celt nie -
cības daļa aktīvi darbojas, veicot daudzdzīvokļu māju remontus.
Pēdējā mēneša laikā remontdarbi veikti 5 daudzdzīvokļu namos:

• Liepu 26 – ārdurvju maiņa un grīdu remonts 
• Zaļā 12 – kāpņu telpu kosmētiskais remonts, PVC logu uzstādī-

šana
• Cēsu 11 – ventilācijas skursteņu remonts
• Zaļā 18 – dārza žogu uzstādīšana
• Liepājas 40 – priekšlaukumu un betona lieveņu remonts
Kā pastāstīja Liepājas ielas 40 mājas vecākais Anatolijs Babčuks,

iedzīvotāji ir ļoti apmierināti ar veikto remontu – tika savesti kārtībā
priekšlaukumi un betona lieveņi un šobrīd ir ērti ienākt kāpņutelpās.
Līdz tam segums pie ieejas bija ļoti nelīdzens. Jau iepriekš šajā mājā
tika izremontētas kāpņutelpas. A. Babčuks atzina, ka SIA «Preiļu
saimnieks» darbinieki bija ļoti pretimnākoši, šovasar tikai nokrāsoti
arī soliņi pie mājas. Šobrīd Liepājas 40 mājas iedzīvotāji jau plāno
nākamos nepieciešamos remontdarbus. 

Augustā un septembrī paredzētie remontdarbi daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās:

• Liepu 12 – 3. sekcijas kāpņu telpas remonts
• Aglonas 12 – skursteņu remonts
• Liepu 10 – lieveņu remonts
• Rēzeknes 20 – vējdēļu maiņa
• Cēsu 9 – ventilācijas skursteņu remonts

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «Preiļu saim -
 nieks» Remontu un celtniecības daļa veic pēc dzīvokļu īpaš nie ku
vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.

Svarīgs priekšnoteikums, lai varētu sakārtot daudzdzīvokļu mā -
jas iekšējo un ārējo vidi, ir tas, cik apzinīgi iedzīvotāji norēķinās par
komunālajiem pakalpojumiem.

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

Atjauno dalīti vākto atkritumu punktu nožogojumu

Vasara ir laiks, kad pil-
sētas un pagastu kapos

norisinās kapusvētki. Tos ap-
meklē ne tikai vietējie iedzīvotā -
ji, bet arī aizgājēju tuvinieki
no citiem novadiem un pilsē -
tām, tāpēc svarīgi, lai kapsētas
būtu sakoptas. Aizgājēju kapa-
vietas kopj tuvinieki, savukārt
par kapsētu kopējo teritoriju
rū pējas SIA «Preiļu saimnieks»
Komunālā nodaļa.

Kapsētas tiek uzkoptas ne ti -
kai gatavojoties kapusvētkiem, bet
arī ikdienā, un aizgājēju tuvinieki
no citiem novadiem bieži izsaka
atzinības un pateicības vārdus par
sakoptajiem un skaistajiem Prei -
ļu kapiem. Pilsētas kapsētās SIA
«Preiļu saimnieks» izpļauj zāli,
satīra visas mazās taciņas, izved
atkritumus. Arī cilvēki tiek aicināti
no savu piederīgo kapavietām no -
grābtās lapas un citus atkritumus
nest uz tam paredzētajiem kon-
teineriem. 

Kapsētās aug daudz koku, tā-
pēc tiek sekots līdzi to stāvoklim,
lai laikus izzāģētu bīstamos un
bojātos. Šogad Moskvinas kap -
sētā nozāģēti 3 koki, savukārt
Preiļu kapos – 27.  Tuvākajā lai -
kā pilsētas kapos plānots nozā ģēt
vēl dažus bojātos kokus, par ku-
riem saņemts Preiļu novada do -
mes saskaņojums.

Darbus veic speciālisti ar at-
tiecīgo ekipējumu un instrumen-

tiem, jo koki tiek zāģēti ļoti sa-
režģītā situācijā – apkārt ir kapu
kopiņas un pieminekļi, tāpēc nav
iespējas kokus nogāzt. Koki tiek
zāģēti pa daļām, zari no augšas
tiek mesti lejā klajumiņos starp
apbedījumu vietām. Pēc zāģēša -
nas darbiem SIA «Preiļu saim-
nieks» teritoriju sakopj, taču jā -
ņem vērā, ka piebraukt klāt ar
tehniku parasti nav iespējams, tā -
pēc nozāģētais koks tiek smalki
sagriezts un pa taciņu aiznests
līdz vietai, kur var piebraukt auto-
transports. Ņemot vērā šos sarež-
ģītos darba apstākļus, nozāģētā
koka savākšana nenotiek tik ātri,

cik, iespējams, to vēlētos kapavietu
kopēji, tāpat diemžēl gadās, ka
darbu procesā tiek nolauzta kāda
puķe. Tāpēc iedzīvotāji šādos ga -
dījumos tiek aicināti būt saproto -
ši. Bojātos kokus labāk nozāģēt
laicīgi, jo, kokiem nogāžoties vēt -
ras laikā, zaudējumi ir daudz lie -
lāki – tiek bojātas kapu apmalītes,
pieminekļi, žogi, apstādījumi.  

Kā novērojuši SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālās nodaļas
darbinieki, iedzīvotāji ļoti aktīvi
un čakli kopj savu piederīgo ka-
pavietas. Un pateicoties kopīgam
darbam Preiļu kapi ir sakopti un
tīri. 

notiek daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju remonti

Šovasar norit darbs pie da -
 līti vākto atkritumu pun-

ktu no žogojuma atjaunošanas.
Tā kā lielākā daļa ir uzstādīta
pirms ~10 gadiem, ārējās vides
iedarbībā koka detaļas ir stipri
bojātas. Nožogojums tiek demon -
tēts un nogādāts uz SIA «Preiļu
saimnieks» galdniecības darb -
nīcu, kur dēļus noslīpē, apstrādā
un nokrāso, savukārt stipri bo-
jātie tiek aizstādi ar jauniem.  

Līdz ziemas sākumam plānots
visos dalīti vākto atkritumu punk -
tos atjaunot žogus. Vairums vietās
pilsētā tas jau ir izdarīts, palikuši
tikai 2 punkti siera rūpnīcas mik-
rorajonā, Saltupes ielā, pie Preiļu
1. pamatskolas un Mehanizato -
ru ielā. 

Pils ielas dalīti vākto atkritumu punkta nožogojums jau ir atjaunots un
uzstādīts.

Mehanizatoru ielas dalīti vākto atkritumu punkta nožogojumu labo gald-
nieks Vitālijs Petrovs.

Sakoptas kapsētas – viena
no pilsētas vizītkartēm

Bojāto un bīstamo koku zāģēšana kapsētās tiek veikta sarežģītos ap -
stāk ļos un, lai koku varētu izvest no kapsētas, tas tiek smalki sazāģēts.

Liepājas ielas 40 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājā šovasar veikts priekšlau -
kumu un betona lieveņu remonts
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Raiņa bulvāris, kā parasti, bija svētku norišu centrālā vieta. To šogad rotāja 4 ziedu piramīdas pretī
domei, ziedu grozi pie laternu stabiem un kungu un dāmu cepures

Lai svētku gājiens būtu izdevies, SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki atkārtoti izpļāva parka
malu gar A.Paulāna ielu. Darbs stāvajās nogāzēs nebija vienkāršs

Ziedu grozi pie laternu stabiem priecēja svētku viesus, kas apmeklēja pasākumus Kultūras namā Īpaši krāšņas un saskanīgas ziedu piramīdas šogad rotā laukumu pretī Preiļu Galvenajai bibliotēkai

Pilsēta svētku rotā priecē 
preiliešus un viesus 

Sākums 1. lpp.

Ar cepuri uz svētkiem!
Tā kā šogad svētku moto bija «Ar

cepuri uz svētkiem!», sadarbībā ar Preiļu
novada domes jauno mākslinieci nofor-
mētāju Inesi Aninu SIA «Preiļu saimnieks»
galdniecības darbnīcās tapa dažādu izmēru
košas dāmu un kungu cepures. Četras lie-
lākās kungu cepures rotāja pilsētas centrālo
laukumu, savukārt gar Raiņa bulvāri tika
izvietotas 3 kungu cepures ar stilizētiem
monokļiem un 3 dāmu micītes. Kā atzina
māksliniece I. Anina, svētku noformējumā
izmantoto cepuru krāsa tika pieskaņota
ziedošajiem apstādījumiem. 

Māksliniece arī pastāstīja, ka cepurēm
iedvesmu snieguši Preiļu leļļu mākslinieces
Vladlenas (Jeļenas Mihailovas) darbi, jo
viņas veidotās lelles bieži attēlotas ar da-
žādām krāšņām un interesantām galvasro-
tām.

Šī bija pirmā sadarbība ar jauno māk-
slinieci, un SIA «Preiļu saimnieks» gald-
niekiem bija jāspēj izvēlēties piemērotākie
materiāli un tehnoloģiskais risinājums, lai
cepures ne tikai lieliski izskatītos, bet arī
būtu izturīgas pret mainīgajiem laikap-

stākļiem. Kā atzina māksliniece, sadar -
bība izvērtās ļoti veiksmīga, jo galdnieki
spēja viņas radošās idejas veiksmīgi ma-
terializēt un padalījās arī ar noderīgiem
ieteikumiem. 

ziedoša un sakopta pilsēta 
svētkos un ikdienā

Pilsētas noformējumu papildina arī
ziedošie apstādījumi, par ko visu vasaru
rūpējas SIA «Preiļu saimnieks» Komunālā
nodaļa. Arī šovasar pilsētas laukumu pretī
Preiļu novada domes ēkai grezno četras
ziedu piramīdas, kurās pamatā ir stādītas
balzamīnes, savukārt Kārsavas ielas
laukumā pie Preiļu Galvenās bibliotēkas
izvietotas divas piramīdas ar krāšņām pe-
tūnijām.

Pie laternu stabiem Raiņa bulvārī,
Brīvības ielā un pilsētas centrālajā laukumā
uzstādīti ziedu grozi. Pilsētas centra ap-
stādījumos zied īrisenes, leduspuķes, sam-
tenes un laimiņi. 

Ikviens labs saimnieks zina, ka savas
apkārtnes uzturēšana kārtībā ir pastāvīgs
darbs, kas jāveic regulāri un ar lielu rū -
pību. Tāpēc darbs pie pilsētas sakopšanas

notiek ne tikai pirms svētkiem.
Pašvaldībai piederošajās pilsētas sa-

biedriskajās teritorijās SIA «Preiļu saim-
nieks» Komunālās nodaļas Labiekārtoša -
nas un apzaļumošanas daļas darbinieki re-
gulāri pļauj zāli, uztur kārtībā apstādīju -
mus, apcērp krūmus un izzāģē bīstamos
kokus. Privātās teritorijas ir pašu īpašnieku
ziņā, tāpēc jāsaka paldies tiem saimnie -
kiem, kas uztur kārtībā savus īpašumus,
re gulāri pļaujot mauriņu, sekojot līdzi tī rī -
bai un kārtībai, kā arī piedomājot, lai
prieks gan pašiem, gan garāmgājējiem –
skaisti apstādījumi un ziedoši dārzi ir mū -
su pilsētas rota! 

Taču pirms svētkiem un svētku laikā
SIA «Preiļu saimnieks» jāpieliek īpaši
daudz pūļu, lai pilsēta būtu sakopta. Gata-
vojoties svētkiem, tiek pārpļautas visu
pilsētas galveno ielu malas. Svētku gā -
jiena maršrutā atkārtoti tika nopļauta
A.Paulāna ielas mala gar parku, kā arī Ag-
lonas iela. 

Šogad Preiļos ir izveidots vēl viens sa-
kopts laukums – 4. maijā, Latvijas Repub-
likas Neatkarības deklarācijas pasludinā -
šanas dienā, Preiļu parka teritorijā, kur
agrāk atradās mazdārziņi, preilieši akcijā

«Simtozolu meži simtgadu Latvijai» iestā -
dīja 70 ozolus. Prieks, ka no tiem gandrīz
visi – 69 – ir veiksmīgi ieauguši. Laukums
iepriekš bija ļoti aizaudzis, tagad SIA
«Preiļu saimnieks» to regulāri nopļauj, lai
zālājs pakāpeniski un dabiski pats atjau-
notos.

Plašu cilvēku masu pulcēšanās parasti
nozīmē arī lielāku atkritumu daudzumu,
un diemžēl ne vienmēr atkritumi nonāk
tiem paredzētajās urnās, tāpēc dažu neap-
zinīgu svinētāju uz zemes nomestie ēdienu
iepakojumi, tukšās pudeles, papīri var sa -
bojāt svētku sajūtu citiem pasākumu ap-
meklētājiem. Tāpēc SIA «Preiļu saim -
nieks» Komunālās nodaļas darbinieki īpa -
ši lielu uzmanību svētku laikā pievērsa at-
kritumu laicīgai savākšanai gan parkā,
gan galvenajās svētku norises vietās pil -
sētā. Tāpat tika sekots līdzi, lai atkritumu
urnas būtu laikus iztukšotas. Darbs šajās
dienās Komunālajai nodaļai sākās jau agri
no rīta, lai pirms apmeklētāju ierašanās
sakoptu pasākumu norises vietas. 

Arī pēc svētkiem mūsu pilsēta ir zaļa,
ziedoša un sakopta. Tāpēc liels paldies Ko -
munālās nodaļas darbiniekiem par darbu
gan svētkos, gan ikdienā.   
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Saim nie ka Vârds
SI A «Pre iïu saim nieks» in for matîvs iz de vums

At bildîgâ par iz de vu mu: Ilona Vilcâne,
tel. 26543047, e-pasts: ilona.vilcane@pre ili.lv

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

komunālo pakalpojumu rēķinus var 
apmaksāt SIA «maxima» veikalu kasēs

Ejot līdzi laikam un domājot par klientu ērtībām, sākot
ar šāgada 15. jūniju, SIA «Preiļu saimnieks» saviem
klientiem piedāvā iespēju komunālo pakalpojumu rēķinus
apmaksāt SIA«Maxima» veikalu kasēs. SIA «Preiļu
saimnieks» ar SIA «Maxima» ir noslēgušas līgumu par ko-
munālo maksājumu iekasēšanu. 

Par komunālajiem pakalpojumiem var norēķināties jebkurā
SIA «Maxima» veikalā, uzrādot SIA «Preiļu saimnieks» rēķinu
ar svītrukodu. Šādus rēķinus SIA «Preiļu saimnieks» nodrošina
no šāgada 1. jūnija, un svītrukods atrodas rēķina vidusdaļā. 

Komunālo pakalpojumu rēķinus var saņemt savā e-pastā (pie -
sakot šo pakalpojumu Komunālo maksājumu norēķinu daļā, N.
Rancāna ielā 3a, Preiļos) vai klientu informatīvajā sistēmā
WebNams. Apmaksājot komunālo pakalpojumu rēķinu SIA
«Maxima» veikalos, komisijas maksa ir noteikta EUR 0,50.

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

Atkritumu šķirošana ir ve-
selīga un videi draudzīga dzī-
vesveida neatņemama sastāv-
daļa. Tāpēc SIA «Preiļu saim-
nieks» Komunālā nodaļa regu-
lāri atgādina iedzīvotājiem iz-
turēties atbildīgi pret vidi, pret
savu un līdzcilvēku labklājību
un veselību un ar nopietnību at -
tiekties pret pareizu atkritumu
apsaimniekošanu. 

Lai gan cilvēku apziņa mainās
tikai pamazām, tomēr mūsu no -
vada pieredze atkritumu apsaim-
niekošanas jomā ir interesanta
arī pilsē tas viesiem – delegācijām
no ci tām pašvaldībām un arī val-
stīm. 10. augustā SIA «Preiļu saim -
nieks» atkritumu šķirošanas lau-
kumu ap meklēja Moldovas reģionu
un paš  valdību speciālistu delegā -
cija, kas ar lielu interesi apskatīja
laukumu, kā arī uzzi nāja par at kri -
tumu šķirošanas kul tūru novadā. 

Mūsu novadā ikvienam iedzī -
votājam ir pieejama pilnvērtīga
iespēja iesaistīties dalītās atkritu -
mu vākšanas sistēmā, izmantojot
šim nolūkam paredzētos dalīto at -
kritu mu vākšanas laukumus, kur
konteineros ar dzelteniem vākiem
jāmet visu veidu papīrs (avīzes,
žurnāli, grāmatas, kartona iepa-
kojums), plastmasa (PET dzērie -
na pudeles, plēves iepakojums,
polietilēna maisiņi), izskalotas un
saplacinātas sulas un piena tetra-
pakas, skārdenes un konservu
bundžas, šampūna un citas līdzī -
gas cietās plastmasas pudeles
(HDPE), savukārt konteineros ar
zaļiem vā kiem – pu deļu un burku
stikls (bet nekā dā gadījumā spo-
guļus un balzama pudeles!). Dalīti
vāk to atkritu mu šķirošanas punkti
ir pieejami Preiļos, Aiz kalnē un
Līčos. 

Dalāmies pieredzē atkritumu
šķirošanas jomā

Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstoš mirkļu ir ikkatrā dienā.
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!

Vissirsnīgākie sveicieni 
apaļajā jubilejā
MMaarrii jjaaii   ZZuussāānneeii   jūlijā un   
AAnnddrriimm  LLeeuummaanniimm  un

VVeellttaaii   KKooddoorreeii   augustā!

Sveiciens visiem kolēģiem,
kuri dzimuši augustā!

SIA «Preiļu saimnieks» 

No kreisās: Leovas pilsētas (Moldova) mērs Vitālijs Gargauns, SIA «Prei -
ļu saim nieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un Preiļu novada
domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis SIA «Preiļu saimnieks»
atkritumu šķirošanas laukumā

Jābūt noslēgtam līgumam
par cieto sadzīves atkritumu izvešanu

Atgādinām, ka ikvienai Preiļu novada mājsaimniecībai,
lau ku viensētai un juridiskai personai, ja tā vēl nav, jābūt no -
slēg tam līgumam ar SIA «Preiļu saimnieks» par cieto sadzīves
atkritumu izvešanu. 

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

Jāuzsver, ka sadzīves atkritumu konteineri pie daudzdzīvokļu
mājām paredzēti tikai un vienīgi daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem,
kuri maksā par to izvešanu, bet nekādā gadījumā lauku vai pri -
vātmāju iedzīvotājiem, kuriem jābūt noslēgtam savam līgumam
par atkritumu izvešanu. 

Fiziskās personas individuālo līgumu var noslēgt, griežoties
pie SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļā,
Preiļos, Rīgas ielā 4, tālr. 29420721. Ar juridiskām personām
līgumus slēdz SIA «Preiļu saimnieks» juriste, Preiļos, Liepu
ielā 2, tālr. 26595354. 

Vasara ir ne tikai atvaļi-
nājumu, bet arī remon -

tu un celt niecības laiks, kad
īpaši aktīvi notiek dažādi būv -
niecī bas dar bi. Šo darbu pro -
cesā parasti ro das lielāks vai
mazāks (atka rībā no darbu ap-
mēriem) celt niecības atkritu -
mu dau dzums. 

SIA «Preiļu saimnieks» atgā-
dina, ka celtniecības atkritumus,
pat ja tie ir nelielā daudzumā, ne-
kādā gadījumā nedrīkst izmest
parastajos sadzīves atkritumu
konteineros, rezultātā var tikt bo -
jāta atkritumu izvešanas mašīnu
elektronika. 

Parastie sadzīves atkritumu
konteineri ir paredzēti tikai un
vienīgi ikdienas sadzīves atkritu-
miem – pārtikas atliekām u.tml.,
bet nekādā gadījumā celtniecī -
bas vai citiem lielgabarīta atkri-
tumiem. Tāpat nepieļaujama ir
būvgružu izgāšana ceļmalās vai
mežos. 

Veicot remontu, obligāti jāpie -
saka atsevišķa šo atkritumu izve-
šana. SIA «Preiļu saimnieks» pie -
dāvā 8m3 tilpuma būvgružu kon-
teineru nomu, kas pamatā pare-

dzēti celtniecības atkritumiem –
būvgružiem, būvlaukumu atkri-
tumiem, ielu uzlaušanas atkritu-
miem, celtniecības laikā uzrakta -
jai zemei. 

Būvgružu konteineri pieejami
ne tikai firmām un uzņēmumiem,
bet arī ikvienam iedzīvotājam,
kurš savā dzīvoklī vai mājā veic
remontu vai arī, ja ir jāizved liels
daudzums dažādu citu, piemē -
ram, bioloģisko atkritumu (t.i.,

dārza atkritumi). Ja celtniecības
atkritumu nav daudz, tad to izve-
šanai ir iespēja pieteikt SIA
«Preiļu saimnieks» traktortehni -
ku, ja savukārt jāiz ved liels ap -
joms, tad iesakām būvgružu kon-
teineru nomu. 

Pakalpojumu var pieteikt
un sīkāku informāciju var sa-
ņemt, zvanot SIA «Preiļu saim-
nieks» Atkritumu apsaimnie-
košanas da ļai pa tālr. 29420721. kā turpmāk savus rēķinus saņemt e-pastā? 

Lai saņemtu SIA «Preiļu saimnieks» sniegto komunālo pakal-
pojumu rēķinu e-pastā, ir jāgriežas Komunālo maksājumu norē -
ķinu daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā, un jāuz -
raksta iesniegums. Iesnieguma veidlapu var atrast arī interneta
viet nes preilusaimnieks.lv sadaļā 

Parastie sadzīves atkritumu 
konteineri nav paredzēti būvgružiem

SIA «Preiļu saimnieks» Atkri tumu apsaimniekoša nas
daļa pateicas visiem iedzīvotājiem,

iestā  dēm un organizācijām, kuras šķi ro atkritumus
un izturas atbildīgi pret vidi! 


