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Preiļu rajona
Preiļu novada dome

VIDES DEKLARĀCIJA
1. IEVADS
Šī ir pirmā publiskā Vides Deklarācija, sastādīta Preiļu novada domei, vides pārvaldības
sistēmas ietvaros, kura ieviesta atbilstoši Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) un LVS NE
ISO 14001:2004 Standarta prasībām.
Vides deklarācija dod iespēju sniegt informāciju par mūsu ekoloģiskajiem rādītājiem visām
ieinteresētajām pusēm. Tā atspoguļo jautājumus par ekoloģisko ietekmi saistībā ar izvēlēto nodaļu
darbībām Preiļu novada domē.
Deklarācija aptver mūsu vides pārvaldības sistēmas ieviešanas periodu no 2006.gada 1.
janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim un atspoguļo sākotnējā auditā iegūtos datus.

2. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS

Preiļu novada dome ir vietējā pārvalde,
kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes
– un tās izveidoto institūciju un iestāžu
starpniecību

nodrošina

likumos

noteikto

funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi,

ievērojot

administratīvās

valsts
teritorijas

un

attiecīgās
iedzīvotāju

intereses. Preiļu novada pašvaldība sastāv no
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Preiļu novada domes darbinieki Preiļu
parka sakopšanas talkā
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11 ievēlētiem padomes deputātiem un 6 daļām, kas kopumā nodarbina 31 speciālistu.
Preiļu novads atrodas Austrumlatvijas dienvidu daļā, faktiski – Latgales kultūrvēsturiskā
novada centrā. Novada platība ir 157,8 km2, kas sastāda 0,24 % no Latvijas teritorijas, iedzīvotāju
skaits uz 2007. gada 1. janvāri - 101781 Preiļi ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latgalē.
Tā izaugusi kādreizējās senās Jersikas valsts vidienes auglīgajā apvidū Preiļupes krastos.

Kopējā novada zemes platība ir 15 781 ha, lielāko teritorijas daļu aizņem lauksaimniecībā
izmantojamās zemes. Preiļu pilsētā lielāko daļu platības aizņem dzīvojamo ēku, iestāžu un
uzņēmumu apbūves teritorijas. Pagastos (Preiļu un Aizkalnes) lielāko daļu platības aizņem
lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Preiļu novada ekonomisko bāzi veido tā teritorijā esošie aptuveni 367 uzņēmumi
(2006.gadā), tai skaitā pēc pamatdarbības veida 155 lauksaimniecības, 13 kokmateriālu pārstrādes,
10 transporta pakalpojumu un 3 būvniecības uzņēmumi. Pašvaldībai kapitāldaļas ir uzņēmumos
SIA „Preiļu saimnieks”, ir SIA „Preiļu slimnīca” un SIA „AADSO”. Lielākie privātuzņēmumi ir
a/s „Preiļu siers” un SIA „VS Teks”.
Pašvaldības uzņēmumos 2006. gadā bija nodarbināti aptuveni 482 strādājošie, valsts iestādēs
un nevalstiskajās organizācijās 1062 strādājošie un privātuzņēmumos nodarbināti 5104 strādājošie.
Preiļu pilsētā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorija, dabas piemineklis, dendroloģiskais
stādījums “Preiļu pilsētas parks un dižkoku aleja Raiņa bulvārī”.

1

Iedzīvotāju statistika, http://www.pmlp.gov.lv/images/documents/04.pdf 15.01.2007.
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Dabas pieminekļa statuss noteikts ar 14.05.2002. Preiļu novada domes lēmumu p.2.2 “Par
vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas noteikšanu”.
Dabas pieminekļa teritorijas izmantošanu nosaka LR Likums par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām (no 02.03.1993.), kā arī MK Noteikumi Nr. 415 “Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (no 22.07.2003.).
Preiļu novada teritorijā atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
(izveidotas 2004. gadā):
• Dabas liegums „Jaša”, kurā darbības reglamentē MK noteikumi Nr. 415 no 22.07.2003
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”,
LR 02.03.1997 likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.
• Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers”, kurā darbības reglamentē MK noteikumi Nr. 415
no 22.07.2003 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”, LR 02.03.1997 likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.
• Aizsargājamie

mikroliegumi:

mikroliegums,

kas

izveidots

īpaši

aizsargājamo sugu: leženeja doblapu,
artonijas

kastaņbrūnās,

artonijas

vīnkrāsas aizsardzībai (Preiļu rajonā,
Preiļu novadā, Zlatopoļskas Janīnas
saimniecībā, zemes gabalā ar kadastra
Nr. 76440010017); mikroliegums, kas
izveidots melnā stārķa (Ciconia nigra),
īpaši

aizsargājamo

sugu:

meža

silpurenes, apaļvācelītes jurgermanija,
hellera ķīļlape aizsardzībai. Augstāk
minētajos

aizsargājamos

mirkroliegumos darbības reglamentē
Kohēzijas fonda projekta īstenošana
Preiļos, pilsētas ūdenssaimniecības un
kanalizācijas sakārtošanai 2006.gadā.

LR likums no 16.03.2000 „Sugu un
biotopu aizsardzības likums”, LR MK
30.01.2001

noteikumi

Nr.

45

„Mikroliegumu

izveidošanas,

aizsardzības

un

apsaimniekošanas noteikumi”.
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3. DOMES DAĻAS, KURAS PIEDALĀS EMAS

2005. gadā Preiļu novada dome sāka ieviest vides pārvaldības un iekšējā audita sistēmu
(EMAS). EMAS ieviešanas sākumposmā pašvaldība izvelējās divas domes daļas, kuru darbība ir
vistiešāk saistīta ar vidi un to ietekmē būtiski. Tās ir: Administratīvā daļa un Plānošanas daļa.
Veicot EMAS ieviešanu Preiļu novada domē Vides pārvaldības darba grupa ir nākusi pie
slēdziena, ka pakāpeniski nepieciešams ieviest EMAS pārvaldības sistēmu arī pārējās domes daļās,
taču visaktuālāk tas skar domes Tehnisko daļu.
Preiļu novada domes struktūra

Administratīvās daļas darbības sfēras ir:
1) Dokumentu aprites shēmā noteiktās kārtības ievērošanas uzraudzība Preiļu novada domē
(lietvedība, kancelejas darbi);
2) Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana;
3) Apmeklētāju pieņemšana
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Plānošanas daļas darbības sfēra ir:
1) Ilgtermiņa un īstermiņa plānu un projektu izstrāde vai izstrādes organizēšana;
2) Projektu, kuri atbilst Domes funkciju izpildei pārzināšana, vadīšana un Domes amatpersonu
informēšana;
3) Darba izpilde saskaņā ar Preiļu novada Attīstības programmu un Teritorijas plānojumu.

4. VIDES POLITIKA

Apņemšanās aizsargāt vidi ir atspoguļota mūsu Vides politikā, kura tika apstiprināta
2006.gada 21. jūnijā, protokols Nr. 11., p.8.

PAZIŅOJUMS SAKARĀ AR VIDES POLITIKU
Pamatojums

Pēdējo gadu laikā Preiļu novada domes darbība ir vērsta, lai tā tiktu atzīta par ilgtspējīgu
pašvaldību. Ir veiktas vairākas aktivitātes vides jomā, lai uzlabotu gaisa un dzeramā ūdens
kvalitāti, racionalizētu atkritumu apsaimniekošanu. Veiktie grozījumi novada teritorijas plānojumā
(t.sk. Apbūves noteikumos) paredz uz ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību orientētas
aktivitātes.

Vides aizsardzības pasākumi tiek uzskatīti par augstas prioritātes pasākumiem. Preiļu novadam
jākļūst par pašvaldību, kuras dzīvē svarīgu vietu ieņem vides aizsardzība. Katram jāstrādā, lai
veicinātu ilgtermiņa ilgtspējīgu attīstību, kas nozīmē, ka mēs saglabāsim nākamajām paaudzēm
dzīves kvalitātes priekšnosacījumus.

Mūsu saistības

Saskaņā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu 2003.-2015. gadam, Preiļu novada attīstības
programmu līdz 2015. gadam, Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu un Preiļu novada
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, pašvaldība ir noteikusi šāda ilgtspējīga un videi
draudzīga novada attīstības pamat pieņēmumus:
•

Izvērtēt visu darbību un pasākumu ietekmi uz vidi un atbilstību vides likumdošanai,
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•

Sekmēt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu,

•

Nodrošināt, ka visa mūsu darbība tiek veikta atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu
prasībām,

•

Samazināt enerģijas patēriņu, palielinot apkures sistēmu efektivitāti un izmantojot
atjaunojamos enerģijas avotus.

•

Samazināt atkritumu radīšanu un veicināt atkritumu šķirošanu un pārstrādāšanu.

•

Novērst un samazināt ūdens piesārņojumu.

•

Nepārtraukti pilnveidot un uzturēt
vides prasību ievērošanu ne tikai no
Preiļu novada domes puses, bet arī
no

savu

piegādātāju

un

apakšuzņēmēju puses,
•

Saglabāt

novada

zaļās

zonas,

pasargāt augsni no piesārņošanas.
•

Veicināt informētību par ilgtspējīgas
attīstības

jautājumiem,

apmācot

darbiniekus un iesaistot novada

SIA „Preiļu Saimnieks” katlu māla
Liepu ielā 2, Preiļos, gāzes
koģenerācijas iekārtas un ekonomiskie
gāzes katli

iedzīvotājus, tajā skaitā skolēnus, un uzņēmumus vides aizsardzības problēmu risināšanā,
veicinot atbildīgāku attieksmi pret vidi.
•

Lai aizsargātu mūsu vidi, mēs iesaistāmies vietējā mēroga, reģionālā mēroga, valsts mēroga
un starptautiska mēroga sadarbībā.

Mūsu principi

Lai sasniegtu augstāk minētos mērķus, Preiļu novada domes administrācija apņemas strādāt vides
reorganizācijas (uzlabošanas) jomā un ievērot šādus principus:
•

Uzsākt pašvaldības EMAS reģistrācijas procesu.

•

Izglītot pašvaldības personālu par labas vides prakses piemērošanu un informēt par vides
jautājumiem.

•

Uzturēt dialogu ar sabiedrību un veicināt sabiedrības pieeju informācijai par vides
jautājumiem, lai padziļinātu cilvēku izpratni par vides aizsardzības jautājumiem.
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•

Uzsākt vides iniciatīvas saskaņā ar Eiropas direktīvām un nacionālo likumdošanu, un
uzlabot iniciatīvu koordināciju, ko vada domes administrācija, vietējie komunālie
uzņēmumi un citas ar vides jautājumiem saistītās organizācijas.

•

Turpināt visas darbības, kas nepieciešamas dzīves vides kvalitātes uzlabošanai novadā un
iedzīvotāju veselības aizsargāšanai, meklējot jaunus finanšu resursus Eiropas, valsts un
vietējā mērogā.
Mēs apzināmie, ka vides politikas papildināšanai nepieciešamas darbības uzlabojumi un

papildinājumi. Lai realizētu praktiski vides politiku un nodrošināt patstāvīgu ekoloģisko
efektivitātes uzlabošanu, tika izstrādāta Vides pārvaldības sistēma.
Preiļu novada domes vides politika tika publicēta pašvaldības avīzē „Preiļu novada Vēstis”
2006. gada augustā (Nr. 7(50), atrodas mājas lapā www.preili.lv, kā arī uz informācijas stendiem
Preiļu novada domē un Preiļu rajona galvenajā bibliotēkā.
Preiļu novada dome ir deleģējusi savai izveidotajai statūtsabiedrībai SIA „Preiļu
Saimnieks” vides apsaimniekošanas un uzturēšanas funkcijas Preiļu novada teritorijā, līdz ar to
SIA „Preiļu Saimnieks” ir informēti par EMAS ieviešanas un uzturēšanas procesu Preiļu novada
domē. SIA „Preiļu Saimnieks” ir viens EMAS rokasgrāmatas eksemplārs.

5.VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMA

Vides pārvaldības sistēmas shēma
Darbības apskats
Politika
Rīcības programma

EMAS rokasgrāmata

Auditi un pārbaudes

Vides deklarācija

Verifikācija

Vides darbības apskata mērķi ir nozīmēts ekoloģiskās darbības, to
à

nozīmīgumu un normatīvo aktu atbilstību.

à

Preiļu novada domes politika tika apstiprināta 21.06.2006.

à

Programma apraksta mūsu darbības, lai sasniegtu politikas mērķus.
Darbības novirzītas uz būtiskiem aspektiem.

à

Apraksta mūsu metodes vides pārvaldības iedarbībai. Sistēma ietver
sevī atbildību, komunikāciju, apmācību, procedūras un monitoringu.

à

Vides pārvaldības sistēma auditi tiek rīkoti ar mērķi: sasniegumu
pārbaudei un turpmākiem sasniegumiem.

à

Dokuments sniedz informāciju par mūsu ekoloģisko efektivitāti
visām ieinteresētām pusēm.

à

Neatkarīga Vides deklarācijā iekļautās informācijas satura un
precizitātes verifikācija, kuru veica BVQI
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Par Vides pārvaldības sistēmas vadītāju nozīmēts Preiļu novada domes izpilddirektors
Vladimirs Ivanovs.
EMAS Rokasgrāmatā, kuru apstiprināja Vides pārvaldības sistēmas vadītājs, tiek aprakstīti
katras iesaistītās daļas, speciālistu pienākumi, komunikācijas un pakļautība sistēmas ietvaros,
apmācība, darba procedūras un progresa monitorings.
Pirmais iekšējais audits Preiļu novada domē rīkots 2006. gada decembrī / 2007. gada
janvārī, kura laikā tika atklātas dažas nenozīmīgas neatbilstības, kas kalpoja par sistēmas
pilnveidošanas instrumentu. Pēc Preiļu novada domes priekšsēdētāja rīkojuma tika veikts atkārtots
EMAS iekšējais ārkārtas audits (2007. gada jūnijā), kura laikā neatbilstības vides pārvaldības
sistēmā daļās netika atklātas.
Progresa monitorings nodrošināja mūs ar vērtīgu informāciju par nepieciešamību noteikt
pareizus indikatorus. Tas nozīmē, ka sistēma strādā un pilnveidošanas mehānisms darbojas.
Secīga pieeja, kas tika izmantota vides pārvaldības sistēmas ieviešanā, tika izstrādāta
projekta EMAS4NewStates ietvaros, kuru atbalsta programma ЕС LIFE-Environment un LVAFA.
Šī metode ir pieejama angļu un latviešu valodās internetā www.EMAS4NewStates.lv

6. TIEŠIE UN NETIEŠIE VIDES ASPEKTI

Vides pārvaldības sistēma dot iespēju noteikt ekoloģisko iedarbību no mūsu darbībām un
pakalpojumiem, lai varētu samazināt negatīvo ietekmi un nostiprināt pozitīvo iedarbību.
Izanalizējot tiešos un netiešos vides aspektus abās daļās, tika konstatēti būtiskie vides
aspekti, kuri rada lielāko ietekmi uz vidi. Šie aspekti ir: enerģija telpu apsildīšanai, attīstība un
plānošana, investīciju piesaiste, atkritumu saimniecības apsaimniekošana un ūdens patēriņš novada
teritorijā. Abu administratīvo daļu darbs tiek virzīts uz jaunu negatīvo ietekmju uz vidi
nepieļaušanu un esošo ietekmju samazināšanu.
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Būtisko vides aspektu reģistrs
Darbība
Enerģija telpu apsildīšanai,
Pilsētas centralizētā apkures
sistēma

Investīciju piesaiste

Izmeši (CO, NOx , cietās daļiņas),
Lēmumu projekti:
ekonomiskā attīstība, transporta tīkls,
infrastruktūra,
sociālās struktūras
Ūdensapgāde
Teritorijas sakārtošana un atkritumu
saimniecības uzturēšana

Attīstības plānošana

Lēmumu projekti:
ekonomiskā attīstība, transporta tīkls,
infrastruktūra, sociālās struktūras
Kvalitatīvs ūdens
Sakārtota teritorija un atkritumu saimniecība

Atkritumu saimniecības
apsaimniekošana
Ūdens patēriņš

Īss ietekmes uz vidi apraksts

Darbības aspekti, kas rada ietekmi uz vidi

Izgāztuves, kura atrodas pilsētas teritorijā
rekultivēšana un slēgšana.
Atkritumu savākšana
Ūdens resursu izmantošana

Preiļu novada domes Vides deklarācija

Gaisa kvalitātes samazināšanās
Lēmumu ietekme uz vides faktoriem novada
mērogā: ūdens piesārņojums, gaisa piesārņojums,
atkritumu radīšana, dabas resursu izmantošana,
augsnes piesārņošana, kaitējumi cilvēka veselībai
Lēmumu ietekme uz vidi: ūdens piesārņojums
Lēmumu ietekme uz vidi: gaisa piesārņojums,
atkritumu radīšana, dabas resursu izmantošana,
augsnes piesārņošana
Lēmumu ietekme uz vides faktoriem novada
mērogā: ūdens piesārņojums, gaisa piesārņojums,
atkritumu radīšana, dabas resursu izmantošana,
augsnes piesārņošana
Lēmumu ietekme uz vidi: ūdens piesārņojums
Lēmumu ietekme uz vidi: gaisa piesārņojums,
atkritumu radīšana, dabas resursu izmantošana,
augsnes piesārņošana
Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums.
Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums.
Tiek sekmēta dabas resursu saglabāšana.
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7. MŪSU MĒRĶIS UN VIDES PROGRAMMA

Vides deklarācija sniedz atskaiti par mūsu efektivitāti jomās, kurām ir būtiska ekoloģiskā
iedarbība. Mēs koncentrējamies uz tiešo ietekmi, kura ir saistīta ar ēku uzturēšanu un speciālistu
darbību, kā arī netiešajām ietekmēm, kuras saistītas ar domes pieņemtajiem lēmumiem.

Vides mērķi un uzdevumi

Saskaņā ar Preiļu novada Vides politiku, ņemot vērā būtiskos vides aspektus, lai sasniegtu
mērķus un izpildītu uzdevumus, ir izstrādāta vides rīcības programma. Programmas pamatmērķissamazināt konstatēto būtisko vides aspektu reālo vai potenciālo ietekmi uz apkārtējo vidi, un
nepieļaut jaunu negatīvu ietekmju uz vidi rašanos.
Vadoties

pēc

Latvijas

Nacionālā vides politikas plāna,
ievērojot likumdošanas prasības
visās darbības jomās, tai skaitā
arī vides jomā, kā arī ievērojot
līdzsvaru

starp

izmantošanu

vides

un

ekonomiskos
jautājumus

resursu

saglabāšanu,
un

sociālos

saskaņojot

ar

ekoloģiskajiem.
Līdz ar to tiek noteikti

SIA „Preiļu Saimnieks jaunā atkritumu
savākšanas mašīna, iegādāta 2006.
gadā.

mērķi Vides rīcības programmā, kuri attiecas uz abām EMAS iesaistītajām domes daļām
(Administratīvo un Plānošanas daļu):
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VIDES RĪCĪBAS PROGRAMMA

BŪTISKIE VIDES ASPEKTI

SASKAŅOTIE MĒRĶI

MĒRĶOBJEKTI un
MĒRĶA IZPILDES
NOTEIKŠANA

PASĀKUMU
LAIKA
GRAFIKS

FINANSĒJUMA
AVOTS

Līdz 31.12.2007

Preiļu novada
domes 2006./2007.
gada budžets

V.Ivanovs

Nepārtraukti

Preiļu novada
domes gada
budžets, ERAF un
valsts
līdzfinansējums

J.Eglītis/ A.
Adamovičs,
V.Ivanovs,
Z.Erts

Logu nomaiņa domes ēkā

Samazināt par 5%
izlietotās
siltumenerģijas
daudzumu, MWh

”Preiļu novada attīstības
programmas līdz 2015. gadam”
realizācija

Pamatojoties uz ”Preiļu
novada attīstības
programmu līdz 2015.
gadam”

”Preiļu novada attīstības
programmas līdz 2015. gadam”
realizācija

Pamatojoties uz ”Preiļu
novada attīstības
programmu līdz 2015.
gadam”

Nepārtraukti

Atkritumu apsaimniekošana

Uzsākt atkritumu šķirošanu

līgumu noslēgšana ar
juridiskām un fiziskām
personām, šķiroto
atkritumu punktu
izveide

Līdz
31.12.2010.

Ūdens patēriņš

Samazināt ūdens patēriņu,
veikt saskaņotu, racionālu
ūdens izmantošanu

Veikt izlietotā ūdens
uzskaiti, samazināt
noplūžu skaitu (ūdens
trašu avārijas)

Nepārtraukti

Enerģija telpu apsildīšanai
Attīstības plānošana
Lēmumu projekti:
ekonomiskā attīstība, transporta tīkls,
infrastruktūra,
sociālās struktūras; projektu izstrāde,
investīciju piesaiste
Investīciju piesaiste
Lēmumu projekti:
ekonomiskā attīstība, transporta tīkls,
infrastruktūra,
sociālās struktūras
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Preiļu novada
domes gada
budžets, ERAF un
valsts
līdzfinansējums
ES, LR valsts
budžets, SIA
„Preiļu saimnieks”
administrācijas
uzturēšanas
finansējums
SIA „Preiļu
saimnieks”
budžets, KF
līdzekļi, abonentu
maksājumi

ATBILDĪBA

J.Eglītis/ A.
Adamovičs,
V.Ivanovs,
Z.Erts

J. Mūrnieks,
V.Ivanovs

J. Mūrnieks,
V.Ivanovs

8. DATU APKOPOJUMS PAR VEIKUMU VIDES JOMĀ
•

2006. gada oktobrī uzsākts darbs pie ūdensvada un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas KF

ietvaros Preiļu pilsētā, kurš paredz individuālā sektora pieslēgumu pie centralizētā ūdensvada
(nodrošinot patērētā ūdens uzskaiti) un kanalizācijas sistēmas (līdz projekta realizācijas uzsākšanai
centralizēti bija nodrošināti 60% iedzīvotāji), pagastu teritorijās – Preiļu pagasta centrā pie
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgti 208 abonenti, Aizkalnes pagasta centrā
128 abonenti.
•

2006. gadā KF ietvaros tika rekultivēta Preiļu pilsētas izgāztuve un ar 2007. gada 1. janvāri

atkritumi centralizēti tiek nogādāti Demenes izgāztuvē.
•

2006. gadā ar ERAF un valsts programmas līdzekļiem tika veikti Preiļu pilsētas

centralizētās siltumapgādes 7. kārtas darbi, kuru rezultātā Rēzeknes ielas dzīvojamais mikrorajons
tika pārvests uz 2 cauruļu siltumapgādes sistēmu.
•

Uzsākts projekts „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveidei Krāslavas, Līvānu, Preiļu

novados un Dagdas pilsētā”. Projekta ietvaros 2007. gada septembra mēnesī tiks izveidoti šķiroto
atkritumu punkti pašvaldībās.

2006. gadā Preiļu novada dome uzsākusi Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas upju baseinos, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un
paplašināšana Preiļu pilsētā” īstenošanu, projekts paredz Preiļu pilsētas privātmāju pieslēgšanu
centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai. Projekta ieviešanas beigu etapā paredzams, ka lielākā
daļa no pilsētas individuālajām dzīvojamajām mājām būs pieslēgtas centralizētai ūdensapgādei un
kanalizācijai.
Būtiska nozīme pašvaldībā tiek pievērsta sadzīves atkritumu apsaimniekošanai. Preiļu
novada dome ir kā projekta partneris 2006. gadā uzsāktajam projektam „Dienvidlatgales reģionālā
atkritumu apsaimniekošana”, kura ietvaros Daugavpils rajona Demenē izveidots Dienvidlatgales
atkritumu apsaimniekošanas poligons. Papildus optimālai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
politikai novadā, Preiļu novada dome iesniegusi un guvusi atbalstu ERAF līdzfinansētam
projektam „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un
Dagdas pilsētā”, Preiļu novadā tiks izveidoti 20 šķiroto atkritumu punkti, kas ļaus būtiski
samazināt SIA „Preiļu Saimnieks” uz Demeni nogādājamo atkritumu daudzumu.
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Aktīvi novadā norit līgumu slēgšana ar par atkritumu apsaimniekošanu ar fiziskajām
un juridiskajām personām. Uz 01.01.2007. kopā no 2002. gada ir noslēgti 175 līgumi ar
juridiskām personām par atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā 2006. gadā ar juridiskām
personām noslēgti 32 līgumi.
Jāpiemin, ka 2006. gada aprīļa mēnesī sākti slēgt līgumi ar individuālo dzīvojamā māju
iedzīvotājiem par atkritumu konteineru uzstādīšanu pie individuālajām dzīvojamajām mājām.
Konteiners pie katras individuālās mājas nomainīs sistēmu, kur individuālo dzīvojamo māju
masīvos atkritumi tiek savākti vienlaicīgi vairākām mājām izmantojot vienu atkritumu
konteineru. 2006. gadā ar fiziskām personām noslēgti 130 līgumi par individuālo konteineru
uzstādīšanu.
Būtiska nozīme novadā tiek pievērsta ūdens izmantošanai. Darbs ir vērsts uz pilnīgu
izlietotā ūdens uzskaiti, noplūžu skaita samazināšanu, neuzskaitītā ūdens izlietojuma
samazināšanu.
Ūdens patēriņš Preiļu novadā:
2005. gads
Iegūts (atdzelžots
3

2006. gads
Novadīts

Iegūts (atdzelžots

patērētājam, m

ūdens), m

patērētājam, m3

Preiļu pilsēta

266 448

226 609

267 130

227 580

Aizkalnes pagasts

6 246

2 935

8 645

4 066

Preiļu pagasts

12 329

5 790

11 253

6 084

285 023

235 334

287 028

237 730

100

82,57

100

82,82

%

3

Novadīts

ūdens), m

Kopā:

3

Tā kā EMAS vides pārvaldības sistēmas ieviešana ir jauns process, tad varam atzīmēt
sākotnējos ieguvumus vides sniegumu jomā:
•

paaugstinājusies novada domes darbinieku apziņa, zināšanu un kompetences līmenis,
piedaloties apmācībās, iepazīstoties ar izstrādātajiem dokumentiem attiecībā uz vides
jautājumiem;

•

uzlabojusies iedzīvotāju informētība ar Preiļu novada domes informatīvā izdevuma
„Novada vēstis” starpniecību;

•

darba grupā iesaistīti vadošie darbinieki no domes daļām un kā atbalstītājs SIA „Preiļu
saimnieks”, tādējādi savos kolektīvos gan darbiniekiem, gan jaunajai paaudzei akcentējot
saudzīgu attieksmes pret vidi.
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Dabas resursu patēriņš pašvaldības ēkā 2006. gadā (Raiņa bulvārī 24)
Radītājs
Enerģija telpu apsildīšanai
Elektrības patēriņš
Papīra izmantošana
Autotransporta izmantošana, degviela:
benzīns/dīzeļdegviela
Ūdens patēriņš

Mērvienība

Pašvaldība kopā

MWh
kWh
pakas

70 930
26 028
1 500

L

8993/7467

m3

664

Apskatot 2006. gada Preiļu novada domes budžetu redzams, ka 2006. gadā pašvaldība
vides aizsardzībai investējusi Ls 13 989, atkritumu apsaimniekošanai. Tāpat kārtējās izmaksas
vides aizsardzībai Ls 3312, kuras sastāda notekūdeņu sakārtošana un citi izdevumi.

9. KONTAKTI

Preiļu novada domes Vides pārvaldības sistēmas kontaktpersona ir Vladimirs Ivanovs,
Preiļu novada domes izpilddirektors.
Tel.: +371 5322766, e-mail: vladimirs.ivanovs@preili.lv
Adrese: Raiņa bulvārī 24, Preiļu novads, Preiļu rajons, Latvija, LV-5301

10. NĀKOŠAIS ZIŅOJUMS
Nākošā vides deklarācija tiks sniegta kompetentai personai 2008. gada jūnijā un tajā tiks
iekļauta informācija par 2007.gadu.
11. VIDES DEKLARĀCIJAS VALIDĀCIJA
SIA “Bureau Veritas Latvia” Sertifikācijas institūcijas “Bureau Veritas Certification Latvia”
LATAK (Akreditācijas Nr.: LATAK-LV-V-0361-00-2007 – A), uzdevumā validāciju veica

Vadošais verificētājs:

Ilmārs Sekacis_______________

Datums: 26.06.2007.
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