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SIA «PrEIļU SAImnIEKS» InformATīvAIS IZDEvUmS

2015. GADA mArTS

WWW.PREILUSAIMNIEKS.LV

Cienījamie kaķu saimnieki!

ŠAjĀ nUmUrĀ LASIET:

Lai novērstu slimību izplatību un mājdzīvnieku (kaķu) nekontrolētu izplatību pilsētas
mikrorajonos, aicinām daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iedzīvotājus, kuri savus kaķus laika
posmā no 01.04.2015. līdz 30.04.2015. būs sterilizējuši un piestādīs faktu apliecinošus dokumentus par sev piederošā un reģistrētā kaķa
sterilizāciju, griezties SIA «Preiļu saimnieks»,
lai saņemtu atmaksu 50 % apmērā no sterilizācijai iztērētajiem izdevumiem.

‚ apkures maksājumi februāra norēķinu periodā;
‚ iespēja apgūt klientu sistēmu WEBNams;
‚ Celtnieku ielas 11. mājai nosiltināti bēniņi;
‚ dzeramā ūdens resursu apsaimniekošana;
‚ pavasara talkas privātmājām.
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Ministru kabineta noteikumi
Nr.491 «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība» nosaka
prasības suņu, kaķu un sesku
reģistrācijai.
Izskatīšanai Saeimā ir iesniegts
šo noteikumu grozījumu projekts,
kas precizē normas, nosakot, ka
mājas (istabas) dzīvnieks tiek reģistrēts mājas (istabas) dzīvnieku
vienotās informācijas sistēmā.

Liepu ielas 6. mājas iedzīvotāji domā par mājas nākotni

Šāgada 16. martā, klātesot
pašvaldības, apsaimniekotāja un
SIA «Preiļu celtnieks» pārstāvjiem, Liepu ielas 6. mājas dzīvokļu īpašnieki satikās kopsapulcē, lai apsvērtu jautājumu
par biedrības dibināšanu un mājas renovāciju, piesaistot Eiropas
Savienības līdzfinansējumu.
Kopsapulces ievadā mājas vecākais Aldis Pokšāns atklāja, ka
mājas apsaimniekošanas jautāju-

miem pastiprināta uzmanība tika
pievērsta, domājot, ko darīt ar
jumtu, kurš, kalpojot jau 45 gadus, ir novecojis un liek raizēties
augšējo stāvu iemītniekiem. Taču
reizē atklājās, ka mājai problēmu
ir daudz vairāk – iekšējo cauruļu
un kanalizācijas sistēma ir bēdīgā
stāvoklī, sākušās problēmas ar
ventilāciju, arī kāpņu telpu kosmētiskais remonts gadiem nav
bijis. Visi šie darbi prasa ievēro-

jamus finanšu līdzekļus, un apsaimniekošanas maksas uzkrājuma
tiem nepietiek, tādēļ radās doma,
ka loģiskāk būtu veikt mājas
komplekso renovāciju ar Eiropas
Savienības fondu līdzfinansējumu. Kopsapulcē arī kāds no dzīvokļu īpašniekiem aktīvi pauda
pārliecību, ka ir jāizmanto līdzfinansējums un jāsakārto visa māja,
nevis jāremontē par saviem līdzekļiem pa daļām.
SIA «Preiļu saimnieks» valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks
norādīja, ka jārēķinās ar to, ka
līdz kopējās renovācijas uzsākšanai
paies labs laika sprīdis. Dokumentācija iespējamai atbalsta saņemšanai ir jāgatavo, bet vienlaikus
var padomāt par dažādām aktivitātēm, kuras var realizēt jau tagad
par uzkrātajiem apsaimniekošanas
līdzekļiem, un ir iespēja jumta
nomaiņu veikt jau šovasar, palielinot apsaimniekošanas maksu
uz nākamajiem trim vai pieciem
gadiem. Tāpat jāņem vērā, ka
kopsapulces lēmums ir saistošs
visiem dzīvokļu īpašniekiem un
ir jāpakļaujas vairākuma gribai,

Tiksimies Lielajā Talkā 25. aprīlī!
Šāgada 25. aprīlī visā Latvijā norisināsies Lielā Talka. Preiļu novada
dome un SIA «Preiļu saimnieks»
aicina piedalīties ikvienu, lai 2018.
gadā, kad apritēs Latvijas simtgade,
Latvija būtu tīrākā valsts pasaulē.

Talkas norise

Lielās Talkas norise būs tāda pati kā iepriekšējos
gados, Preiļu novada talkošanas vietas vēl tiks precizētas, un tās varēs noskaidrot interneta vietnē
http://talkas.lv/?page=594, kā arī sekojot līdzi jaunumiem novada informācijas vietnēs preili.lv un
preilusaimnieks.lv. Par talkas atkritumu maisu savākšanu (šogad zilā krāsā) un izvešanu pilsētā un
novada pagastos gādās SIA «Preiļu saimnieks».

Talkas vietu

un piesārņoto vietu reģistrācija

Ikviens brīvprātīgais talkotājs, iestāde, organizācija, uzņēmums var rīkot savu talku kādas sabiedriskās vietas sakopšanai, to reģistrējot interneta vietnē talkas.lv no 26. marta.
Savukārt piemēslotās vietas jau tagad var atzīmēt piesārņoto vietu kartē:
http://talkas.lv/?page=595.

ja «par» ir balsojuši 50 % + 1
dzīvokļu īpašnieki.
Ekonomikas ministrija vēl izstrādā jaunākos noteikumus par
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās, un vēl nav
zināms, cik liels būs līdzfinansējums, visdrīzāk tie būs 35 % (līdz
šim bija 50 %), tādēļ ieguvēji ir
tie, kuri spēja vienoties savā starpā un ēkas jau ir nosiltinājuši, akcentēja Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.
Pirmais solis ceļā uz renovāciju
ir veikt mājas termogrāfisko apsekojumu un izstrādāt energoauditu (daļu no tā izmaksām sedz
pašvaldība). Vladimirs Ivanovs
akcentēja, ka apkures ekonomiju
rada tikai siltumtaupīšanas pasākumu kopums: «Siltinātās mājas
par apkuri maksā pat trīsreiz mazāk. Uzreiz pēc siltināšanas maksājums nebūs mazāks, jo jāsedz
kredīts un bankas procenti. Maksājums būs tāds pats, bet jūs jau
dzīvosiet renovētā mājā.»
Preiļos jau ir iegūta zināma
pieredze māju veiksmīgā renovācijā, un tiem, kuri uz to vēl ceļā,

ir kam prasīt padomu. Siltināšanas
pieredzē dalījās dzīvokļu īpašnieku
biedrības «Liepu iela 21» valdes
priekšsēdētājs Aigars Zīmelis.
Iezīmējot situāciju savā mājā pēc
siltināšanas, kā vienu no ieguvumiem viņš minēja temperatūras
komfortu dzīvoklī. Visos dzīvokļos
nomainīti radiatori, samazinājies
iekšējo siltumtīklu garums, kas
arī dod zināmu siltumenerģijas
ietaupījumu. Ja ko varētu darīt savādāk, tad noteikti pie reizes nomainītu arī karstā ūdens caurules.
Dzīvojot siltinātā mājā, nozīme
ir pareizai vēdināšanai, taču, ja
būvdarbi veikti pārdomāti, nav
pamata satraukties par pelējuma
rašanos.
Kopsapulces noslēgumā dzīvokļu īpašnieki vienojās veikt
mājas energoauditu, lai noskaidrotu, tieši kādi remontdarbi nepieciešami, lai samazinātu kopējo
ēkas siltumenerģijas patēriņu. Ja
energoauditā apliecināsies, ka labākais siltumenerģijas taupīšanas
risinājums šai ēkai ir kompleksā
renovācija, tad nākamais solis
būs dzīvokļu īpašnieku biedrības
dibināšana.

Sekojiet līdzi informācijai un
piedalieties! Sākot no 1. aprīļa
vietnē talkas.lv varēs nobalsot

par Preiļu jauniešu uzņemtu
video «Pastāvēs, kas pārvērtīsies». Atbalstīsim savējos!

Zaļais referendums

Zaļais referendums ir Lielās Talkas rīkots brīvprātīgs tautas balsojums ar mērķi palīdzēt veidot
Latviju kā videi un cilvēka veselībai labvēlīgu
valsti ar augošu ekonomiku un augstu dzīves kvalitāti, panākt, ka šāda virzība būtu viena no valsts
prioritātēm, kā arī veidot Latvijas tēlu ārvalstīs kā
zaļu, veselīgu un ekoloģisku valsti.
Ikviens var iestāties par šādu Latvijas nākotni
un nobalsot vietnes talkas.lv sadaļā «Zaļais referendums».

Konkurss pašvaldībām
«Pastāvēs, kas pārvērtīsies»

Preiļu novads piedalās Lielās Talkas konkursā
pašvaldībām «Pastāvēs, kas pārvērtīsies» – par
konkursa moto izvēlēta Raiņa atziņa par godu Aspazijas un Raiņa jubilejas gadam. Konkursa laikā
sadarbībā ar Preiļu novada Jauniešu centru «Četri»
notiks vairāki pasākumi ar mērķi «veikt talku»
cilvēku domāšanā, ikdienas paradumos, attieksmes
mainīšanā pret vidi.
Pirmais no tiem – radoša lekcija-meistardarbnīca
jau 31. martā!
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Lielās talkas koordinatori ir SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, tālr. 26438147, un
Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālists Anatolijs
Petrovs, tālr. 29192663.

Uz tikšanos 25. aprīlī!
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Februāra norēķinu periodā apkures
izmaksas turpina sarukt
Saimnieka Vârds

vidējā maksa
par siltumenerģiju –
1,329 EUr/kv. m

Pie AS «Latvijas Gāze» noteiktās dabasgāzes tirdzniecības
cenas 270,35 EUR par tūkstoš
normālkubikmetriem dabas gāzes
kopējais siltumenerģijas tarifs
februārī Preiļos ir 54,91 EUR/
MWh.
Apkopotā informācija liecina,
ka vidējā maksa par apkurināmās
platības vienu kvadrātmetru ie-

Šāgada februāra norēķinu periodā maksa par
vienu kvadrātmetru apkurināmās platības Preiļu iedzīvotājiem ir par 12 % zemāka nekā tā bija šā gada
janvāra norēķinu periodā. Tam par iemeslu ir zemāks apkures tarifs, augstāka gaisa temperatūra un
līdz ar to mazāks siltumenerģijas patēriņš, kā arī nedaudz īsāks apkures norēķinu periods, norāda Vladimirs Haritonovs, SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma
un ūdensapgādes nodaļas vadītājs.
dzīvotājiem, kuri siltumenerģiju
saņem no Liepu, Celtnieku un
Pils ielu katlumājām, februārī ir
1,329 EUR/kv. m ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,28 EUR/kv. m ar PVN.
Ja apskatām katras katlumājas
apkalpojošās teritorijas atsevišķi,
tad vidējā maksa par apkuri februārī ir šāda: Liepu ielas katlumāja – 1,252 EUR/kv. m, Pils ielas
katlumāja – 1,801 EUR/kv. m,
Celtnieku ielas katlumāja – 1,407
EUR/kv. m ar PVN.

Celtnieku ielas 11. mājai
nosiltināti bēniņi

Februāra beigās daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Celtnieku
ielā 11 veikta bēniņu siltināšana ar beramo akmens vati, kas ir
viens no darbiem, kuru var veikt arī ziemā.
Kā pastāstīja mājas vecākais Ilmārs Ziemelis, piektā stāva
iedzīvotāji vērsuši uzmanību, ka viņu dzīvokļi ir vēsāki nekā pārējā
mājā, bet par apkuri tik un tā visiem jāmaksā vienādi. Tādēļ veikta
bēniņu apsekošana un pieņemts lēmums par bēniņu siltināšanu.
Kā siltināmais materiāls izmantota beramā akmens vate, kurai ir
vairākas priekšrocības – tā ir pilnībā nedegoša, tā neuzsūc mitrumu
no apkārtējās vides un nav apstrādāta ar ķimikālijām. Pa siltumizolācijas materiālu nedrīkst staigāt, tādēļ bēniņos izveidotas speciālas koka laipas (kā tiltiņi), pa kurām turpmāk pārvietoties.
Nosiltināti bēniņi ietaupa maksu par apkuri un pagarina ēkas
ekspluatācijas laiku. Bēniņu siltināšana samazinās šai ēkai kopējo
siltumenerģijas patēriņu, un nākamajā ziemā maksājums par apkuri
būs mazāks.

remontdarbi
palīdz ietaupīt

Vismazākie apkures rēķini ir
pilnībā renovētās mājās, taču arī
dažādi citi ēkas siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi, piemēram,
siltināti bēniņi, pagrabs un cokols,
siltinātas iekšējās caurules, ielikti
PVC logi koplietošanas telpās
u.tml., kaut nedaudz, bet tomēr
samazina apkures maksājumu.
Piemēram var aplūkot N. Rancāna
ielas 5. māju, kurai ar iedzīvotāju

iniciatīvu par uzkrātajiem apsaimniekošanas līdzekļiem kāpņu
telpās uzstādīti PVC logi un jaunas durvis, nosiltinātas iekšējo
komunikāciju caurules pagrabtelpās, un jau tiek plānots, ka nākamais varētu būt cokola siltināšana,
kosmētisko remontu atstājot vēlākam laikam un vispirms pievēršoties siltuma taupīšanu veicinošiem pasākumiem. Februāra norēķinu periodā N. Rancāna 5. mājā maksa par apkuri ir 1,23 EUR/
kv. m (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,84 EUR ar PVN),
savukārt tehniski un konstruktīvi
līdzīgās mājās siltuma maksājums ir lielāks: Liepu ielā 10 –
1,326 EUR/kv. m (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 9,65
EUR ar PVN), Liepu ielā 6 –
1,384 EUR/kv. m (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 7,83
EUR ar PVN), N. Rancāna ielā 8
– 1,452 EUR/kv. m (maksa par
cirkulāciju vienam dzīvoklim
10,21 EUR ar PVN).
Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās februāra norēķinu
periodā ar PVN: Liepu 9 – 0,444
EUR/kv. m (maksa par cirkulāciju
vienam dzīvoklim 10,21 EUR ar
PVN), Rēzeknes 32 – 0,464
EUR/kv. m (maksa par cirkulāciju
vienam dzīvoklim 8,66 EUR ar
PVN), Liepu iela 28 – 0,533
EUR/kv. m (maksa par cirkulāciju
vienam dzīvoklim 10,35 EUR ar
PVN), Liepu 21 – 0,55 EUR/kv.
m (maksa par cirkulāciju vienam
dzīvoklim 8,92 EUR ar PVN),

vēlreiz par komunālo
popakalpojumu
No
šanu.
šāgada
Protams,
norēķiniem ieviešot
1. marta nomak-

teikta maksa par
komunālo rēķinu
apmaksu visiem maksāšanas veidiem SIA «Preiļu saimnieks» komunālo pakalpojumu norēķinu daļā –
0,50 EUR par katru maksājumu.
SIA «Preiļu saimnieks» valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks
skaidro: «Nepieciešamība izveidot šādu komunālo maksājumu
kārtību nav ar domu pelnīt, bet
gan segt tās izmaksas, kuras radās šogad raugoties uz kopējām
tendencēm naudas līdzekļu pārvaldīšanā uzņēmumā, jo bankas,
veidojot savu attīstības politiku,
vispār aizgāja no Preiļiem, aizbildinoties ar neizdevīgumu, bet
šis «neizdevīgums» tika novelts
uz citiem, kas reāli strādā šajā
pilsētā.
Bankas, kas līdz šim veica
maksājumus par komunālajiem
pakalpojumiem (t. sk. gāzi, elektroenerģiju, ūdeni, televīziju, mobilajiem telefoniem u. tml.), iekasēja naudu (kas bija 1 EUR un
pat vairāk) par pakalpojumiem,
un pārtrauca sniegt savus pakalpojumus, bet mums tas ir jāturpina
un to nevar izdarīt par velti, jo
radās jauni izdevumi gan par iekasētās naudas inkasāciju, monētu
apmaiņu no inkasācijas firmas,
maksa par norēķinu karšu apkal-
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sājumu, tas pilnībā
neatrisinās mūsu problēmas, jo nevarēs uzturēt
šo sistēmu kopumā par šādu
maksu, tāpēc daļa no izdevumiem
uzņēmumam būs jāsedz no saviem
līdzekļiem.
Šobrīd notiek intensīva izaicinājuma apgūšana – norēķini
elektroniski, ko labprāt ir pieņēmuši arī daļa senioru. Vienlaikus
internetbanka ir arī pirmais solis,
lai iepazītu arī citus bankas pakalpojumus. Tāpēc, ieviešot šo
pakalpojumu, laiks rādīs, cik šādu klientu būs un kāda būs šāda
pakalpojuma maksas tendence.
Varbūt tas būs lētāks, varbūt dārgāks, varbūt tāpat kā bankām
mums šāda prakse vispār būs jāpārtrauc.
Kas attiecas uz pensionāriem,
kuri nevar un neprot rīkoties ar

Liepu 24 – 0,585 EUR/kv. m (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 7,43 EUR ar PVN), Liepu
12 – 0,624 EUR/kv. m (maksa par
cirkulāciju vienam dzīvoklim 9,55
EUR ar PVN), bet siera rūpnīcas
mikrorajonā Daugavpils ielā 72 –
0,3 EUR/kv. m (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 15,14
EUR ar PVN). Kā vērojams, siltināto namu iedzīvotāji par apkuri
maksā ievērojami mazāk nekā
vidēji pilsētā.

Apkures maksājums
martā samazināsies

Februāra norēķinu periods par
apkuri ir 29 dienas (no 28.01.2015.
līdz 25.02.2015.). Vidējā diennakts
gaisa temperatūra šajā periodā
bija mīnus 1,22 Celsija grādi, vēsta Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra apkopotie
dati, un tas nozīmē, ka bija par
1,1 Celsija grādu siltāks nekā janvāra norēķinu periodā. Gaisa temperatūrai paaugstinoties, apkurei
tiek patērēts mazāk siltumenerģijas, un arī maksājums par apkuri ir mazāks.
Dabas gāzes cena martā varētu
vēl sarukt, vēsta AS «Latvijas Gāze» prognozes, tas nozīmē, ka
siltumenerģijas tarifs būs vēl zemāks. Ja arī vēl gaisa temperatūra
paaugstināsies, kā tas raksturīgi
pavasarim, tad maksājums par
apkuri martā būs zemāks, nekā
tas ir februārī.
i-banku, varu pateikt, ka viena
liela daļa to darīt prot, var un
cenšas apgūt, un tā nebūt nav, ka
pensionārs jāpieskaita kategorijai, kas nelieto internetbanku,
bet jāmācās to darīt visiem, jo
tehnoloģijas attīstās un negaida.
Arī mobilais telefons no nezināma priekšmeta kļuvis par pašsaprotamu saziņas līdzekli.
Un par pensionāriem tiek domāts ne tikai šajā rēķinu atmaksas līmenī, bet vispārējā komunikāciju apguves līmenī, bet, lai to
veiktu, vairums gadījumos pašiem
to vajag gribēt, spēt uzņemties
apgūt, nospraužot mērķus. Tātad
sapratnei jābūt abpusējai, katram
tirgus dalībniekam šajā gadījumā ir jāizvēlas lētākais, sev piemērotākais veids. Nevar vienpusīgi
aizbildināties, ka par kādu netiek
domāts, bet pašiem vienkārši tikai gaidīt. Ja ikviens par sevi nedomās, tad pakalpojums būs tikai
dārgāks, bet tamdēļ to nepieļausim,
strādājot katrs savā virzienā, tad
arī naudas katra maciņā paliks
vairāk.»

Aicinām apgūt klientu
informatīvo sistēmu WEBNams!

Šāgada 28. martā pulksten 11.30 Preiļu Galvenajā
bibliotēkā tiks prezentēta SIA «Preiļu saimnieks»
klientu informatīvā sistēma WEBNams.
Prezentācija tiek rīkota «E-prasmju nedēļas»
ietvaros.
Visi interesenti laipni gaidīti!
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Dzīves kvalitāte ir tiešā saistībā ar ūdens kvalitāti
Saimnieka Vârds

Ik gadu 22. martā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, lai pievērstu
uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Šāgada tēma ir «Ūdens un
ilgtspējīga attīstība», vēršot uzmanību uz to, kā ūdens ietekmē un ir saistīts
ar visām jomām mums apkārt, kā tas varētu mainīties un ko mēs varam
mainīt nākotnē. SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas
daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha, stāstot par ūdensapgādi Preiļu pilsētā,
uzsver, ka «ūdens cilvēka dzīvē ir produkts numur viens», tādēļ svarīgas ir
investīcijas ūdensapgādes sistēmā.

Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu aizvadītajos gados Preiļos ūdenssaimniecība ir sakārtota un mūsdienīga. SIA «Preiļu saimnieks»
Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha
(attēlā) atklāj, ka Preiļos dzeramā ūdens ieguves un atdzelžošanas stacija darbojas automatizēti, un tas nozīmē, ka pastāvīga klātbūtne nav
nepieciešama, jo visu regulē speciāla datorprogramma, un ziņas par
mazākajām izmaiņām vadītājs saņem ar īsziņu savā mobilajā tālrunī.

Tīrs un garšīgs
dzeramais ūdens

SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa
nodrošina dzeramā ūdens ieguvi
un sagatavošanu, tā piegādi patērētājiem un notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu, apkalpo ūdensapgādes sistēmas ārējos tīklus un
nodrošina ūdens padevi līdz ievadiem gala patērētāju ēkās Preiļu
pilsētā, Līčos un Aizkalnē.
Preiļos patērētāji lieto vienīgi
pazemes ūdeņus, un darbojas viena sūkņu stacija – Rēzeknes ielā –, kas visu pilsētu nodrošina ar
dzeramo ūdeni. Dzeramais ūdens
tiek iegūts no četriem artēziskajiem
urbumiem, kuru dziļums ir 35
līdz 50 metri. Šāds ūdens ir tīrāks
un veselīgāks, nekā, ja to ņemtu
no atklātas ūdenstilpes.

Latvijas ģeoloģisko īpatnību
dēļ dziļurbumos iegūtajā ūdenī ir
samērā augsta dzelzs koncentrācija.
Dzelzs klātbūtne dzeramajā ūdenī
nav kaitīga veselībai, taču kopā
ar kalciju un magniju tā izraisa
ūdens «cietību», kas rada katlakmens nosēdumus sadzīves ierīcēs.
Tādēļ pirms nonākšanas pie patērētājiem dzeramais ūdens tiek
atdzelžots un filtrēts modernās,
datorizēti aprīkotās atdzelžošanas iekārtās, kas atrodas Rēzeknes
ielā.
Regulāri, kā to pieprasa normatīvie akti, tiek veiktas dzeramā
ūdens laboratoriskās pārbaudes,
un tajās tiek kontrolēta duļķainība,
krāsainība, pH līmenis, smaržas
un garšas intensitāte.
Aleksandrs Lapuha akcentē,
ka Preiļos tiek sagatavots teicamas

kvalitātes dzeramais ūdens – tīrs
un garšīgs. Analīžu rezultāti ir pat
labāki, nekā to nosaka dzeramā
ūdens kvalitātes prasības.
Preiļos diennaktī tiek patērēti
vidēji 750 kubikmetri dzeramā
ūdens. Lielākais patēriņš ir vakara
stundās, vismazākais – naktī, bet
ūdens aprite centrālajos tīklos
notiek nepārtraukti un neapstājas
ne brīdi. Savukārt attīrīšanas iekārtās parasti nonāk nedaudz mazāk notekūdeņu, nekā tiek «pacelts» ūdensguves vietā, vienīgi
pilsētā vēsturiski veidojies, ka daļa infiltrācijas ūdeņu (nokrišņu
notekūdeņu) nonāk līdz attīrīšanas iekārtām, tādēļ pavasaros un
lietus laikā attīrīšanas iekārtām ir
lielāka slodze.
Pilsētā ne dienu nav iespējams
iztēloties bez centralizētās ūdensapgādes, pasvītro Aleksandrs
Lapuha. Ja «pasaule apstājas» un
dzeramo ūdeni vēl var piegādāt
ar cisternām, tad kanalizācijas neesamība radītu neiedomājami antisanitārus apstākļus.

Veselīgs ūdens
pieejams ikvienam

Pateicoties aizvadītajos gados
veiksmīgi apgūtajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, visiem
privātmāju iedzīvotājiem Preiļos
ir iespēja izbūvēt pieslēgumus
centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Daudzi to
ir izdarījuši un bauda jaunā pa-

kalpojuma ērtības, taču daļai tas
vēl priekšā.
Aleksandrs Lapuha norāda,
ka valsts līmenī tiek meklēti risinājumi šai problēmai, jo varētu
stāties spēkā izmaiņas normatīvajos
aktos, kas noteiks, ka ikvienai
pilsētas mājsaimniecībai, kurai ir
iespēja izbūvēt pieslēgumu, tas
būs jādara obligātā kārtā. Kā iemeslus, kāpēc visi nesteidzas būvēt pieslēgumus, viņš min izmaksas, ko neatļauj ģimenes budžets, kā arī to, ka ne visi, un sevišķi vecākās paaudzes cilvēki,
nevēlas mainīt savus paradumus.
Dažviet pagalmos joprojām ir
tualetes bez hermētiskā izbūvējuma
un akas, kas ir tikai dažus metrus
dziļas un kuru ūdens joprojām tiek
lietots uzturā, lai gan tā kvalitāte
nav labvēlīga cilvēku veselībai.

Novecojušie tīkli
jāatjauno

Runājot par avārijas situācijām,
kuras nākas novērst SIA «Preiļu
saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas speciālistiem,
Aleksandrs Lapuha stāsta, ka, pateicoties atjaunotajiem maģistrālajiem tīkliem, lielas avārijas notiek retāk, taču problēmas visbiežāk sagādā tie daži posmi, kas
palikuši neatjaunoti – dažviet dzelzs
caurules kalpo vairāk par četrdesmit gadiem un sevišķi to savienojumu vietās ūdens noplūde
var sākties jebkurā brīdī. Attīsto-

Pavasara saulgriežu
noskaņu pilsētā ienesīs
Lieldienu zaķi

SIA «Preiļu saimnieks» galdniecības darbnīcā tiek
veidots Lieldienu noformējums, kas ienesīs pavasarīgu
noskaņu pilsētvidē un radīs svētku sajūtu, sagaidot
Lieldienu atnākšanu.
Lieldienu noformējuma mākslinieciskā iecere pieder
Mārai Ziemelei. Pavasara saulgriežu laikā dzīvespriecīgus
Lieldienu zaķus varēsim redzēt daudzviet pilsētā – ne
tikai centrālajā laukumā un Raiņa bulvārī, bet arī galveno ielu sākumā, iebraucot Preiļos.
Lai mums visiem saulaini pavasara svētki!

ties tehnoloģijām, ienāk jauni, izturīgāki un cilvēku veselībai nekaitīgi materiāli – polietilēna caurules, kuru kalpošanas laiks ir 50
gadu, un tās saglabā augstu ūdens
kvalitāti.
Tehniski novecojuši arī ūdensapgādes tīkli mikrorajonu iekšpagalmos. Vecās ūdens pārvades
sistēmas nomaiņa prasa ne tikai
laiku, bet arī ievērojamus finanšu
līdzekļus. Tāpat ir daudzdzīvokļu
mājas, kuras atrodas uz privātīpašumā esošas zemes, kas traucē
pašvaldībai ieguldīt līdzekļus teritorijas labiekārtošanā.
Lai mājokļos no krāna plūstu
tīrs ūdens, arī iekšējiem ēkas pārvades tīkliem jābūt labā stāvoklī.
Atsevišķās ēkās dzeramā ūdens
kvalitāte diemžēl mazinās, kamēr
tas nonāk patērētāju ūdens krānos. Aleksandrs Lapuha min, ka
jāpievērš uzmanība ēku iekšējo
tīklu stāvoklim – vairums ēku kalpojušas vairākus gadu desmitus
un tikpat vecas ir arī to iekšējās
caurules, un, ja netiks meklēti risinājumi to atjaunošanai, tad
arvien biežāk nāksies saskarties
ar nepatīkamām ūdens noplūdēm. Sevišķi tām mājām, kuru
dzīvokļu īpašnieku biedrības plāno veikt ēkas komplekso renovāciju, der apsvērt ne tikai iekšējo
siltumapgādes cauruļu nomaiņu,
bet pievērst uzmanību arī ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļu
stāvoklim.

Parka labiekārtošana ilgtspējīgai attīstībai

SIA «Preiļu saimnieks» Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa intensīvi strādā Preiļu parkā iepretī
Brāļu kapiem un gar A. Paulāna ielu.
Katra koka stāvoklis tiek rūpīgi izsvērts, pirms pieņemt lēmumu par
koka nozāģēšanu, akcentē Zenta Igolniece, SIA «Preiļu saimnieks» Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas
vadītāja. A. Paulāna ielas malā iepretim
dzīvojamām mājām augošas parastās
kļavas ir trupes bojātas un apdraud dzīvojamo ēku un ceļu satiksmes drošību.
Tiek izzāģēti slimības bojātie un nokaltušie parastie oši, kuri aug parka gājēju taku tiešā tuvumā, apdraudot cilvēku drošību.
Preiļu parks ir valsts aizsargājamais
valsts nozīmes kultūras piemineklis,
un koku izciršana notiek, ievērojot
parka apsaimniekošanas darbu reko-

mendācijas, ņemot vērā Preiļu pils un
parka rekonstrukcijas projekta (2005)
autores arhitektes Ilzes Māras Janelis
atzinumu par Preiļu parka pašreizējo
stāvokli un kopšanu.
Koku izzāģēšana saskaņota ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālo nodaļu,
kas neiebilst pret bojāto, nokaltušo, vēja lauzto, cilvēku drošību un dzīvību
apdraudošo, pašizsējas koku nozāģēšanu Preiļu parka teritorijā. Tāpat atzinumu koku ciršanai ir sniegusi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde.
Koku izzāģēšana tiek veikta, ievērojot parka estētiskās vērtības, parka ainavas kvalitātes saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.
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Preiļu novada mājsaimniecības
slēdz līgumus par atkritumu izvešanu

Saimnieka Vârds

Nikolaju Petrovu!

Sveiciens visiem uzņēmuma darbiniekiem,
kuri dzimuši martā!
SIA «Preiļu saimnieks» kolektīvs

vārkavas novadā izveidoti
atkritumu šķirošanas punkti

Vārkavas novadā izveidoti pieci dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti: Saules ielā 14, Rimicānos, Skolas ielā 3 un
Padomes ielā 49, Vecvārkavā, Bērzu ielā 2, Vārkavā, un Upmalas pagasta Vanagos. Tagad atkritumu šķirošana ir pieejama ikvienam Vārkavas novada iedzīvotājam.

Nav noslēpums, ka daļa lauku
iedzīvotāju līdz šim no atkritumiem
atbrīvojās, vedot tos uz pilsētu
un pa kluso izmetot konteineros
pie daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām. Vineta Igolniece norāda,
ka liela daļa mājsaimniecību atsaucās aicinājumam slēgt līgumus
par atkritumu izvešanu, un atkritumu izvešanas mašīnas šajās
mājās jau iegriežas. Tajā pašā
laikā, ja vēl kāds, nokavējis termiņu, ierodas SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļā, tad, protams, netiek

Lauksaimniekiem jāpiesaka plēvju izvešana

Otrreizējai pārstrādei var nodot skābbarības sagatavošanai izmantotās ruļļu vai bedru plēves
ar atšķirotiem sietiem un šņorēm,
tām jābūt vizuāli tīrām bez skābbarības, salmu, kūdras, mēslu u. c.
piejaukumiem. Pārstrādei nederēs
arī plēves, kas izmirkušas dubļos,
sajauktas ar minerālmēsliem vai
ko citu – šādas plēves tiek ierindotas parasto sadzīves atkritumu
grupā, tādēļ to izvešana ir maksas
pakalpojums.
Atgādinām, ka plēves un citus
otrreizējai pārstrādei derīgus sadzīves atkritumus ikviens var atvest uz Atkritumu šķirošanas laukumu Rīgas ielā 4, Preiļos, kur
par to nodošanu nav papildus jāmaksā, un mūsu darbinieki palīdzēs izkraut.
Plēvju izvešanu var pieteikt
pa tālr. 29420721.

Atkritumu šķirošanas mērķis ir to nodošana otrreizējai pārstrādei.
Vārkavas novadā esošajos dalīto atkritumu vākšanas laukumos ir
triju krāsu atkritumu konteineri: konteineros AR DZELTENAJIEM
VĀKIEM jāmet visu veidu papīrs (avīzes, žurnāli, grāmatas, kartona
iepakojums), plastmasa (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojums,
polietilēna maisiņi), izskalotas un saplacinātas sulas un piena tetrapakas, skārdenes un konservu bundžas, šampūna un citas līdzīgas cietās plastmasas pudeles (HDPE); konteineros ar ZAĻAJIEM VĀKIEM
jāmet tikai stikla pudeles un stikla burkas; parastajos konteineros
jāmet visi pārējie nešķirotie sadzīves atkritumi. Savukārt, lai atbrīvotos no celtniecības un lielgabarīta atkritumiem (piemēram, vecām
mēbelēm), jāsazinās ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci pa tālr. 29420721 un
jāpiesaka transports izvešanai (šis ir maksas pakalpojums).
Atkritumu šķirošana ir moderna, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida neatņemama sastāvdaļa. Šķirošana ir veids, kā ietaupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti tiek ražotas izejvielas un produkti.
Atkritumi, kurus iedzīvotāji ir sašķirojuši, attiecīgi tos metot atkritumu šķirošanai paredzētajos konteineros ar dzeltenajiem vai zaļajiem vākiem, tiks nogādāti SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, kur tie vēlreiz tiek pāršķiroti
un pēc tam sapresēti ķīpās, lai nodotu otrreizējai pārstrādei.

SIA «Preiļu saimnieks»

APbEDīŠAnAS bIrojS

Preiļos, Talsu ielā 2a
Strādājam darbdienās no plkst. 8.00-12.00; 13.00-17.00

Tālr. 65322592 vai 26431724

Saimnieka Vârds
SIA «Preiïu saimnieks» informatîvs izdevums

atteikts un līgums tiek noslēgts,
izprotot, ka attālākās lauku mājās,
kur retāk ielūkojas interneta vietnēs, informācija nonāk ar nokavēšanos, kaut gan atsevišķos gadījumos līgumu slēgšanu veicina
arī kaimiņu labais piemērs. Vineta
Igolniece pauž prieku, ka lauku
iedzīvotāji iesaistās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, kas ir
pieejama ikvienam, un tie laiki,
kad atkritumu izmešana ceļmalās,
mežā vai aprakšana zemē bija
parasta lieta, ir pagājuši uz neatgriešanos.

Atkritumu apsaimniekošanas
likumā noteikts, ka atkritumu radītājs ir ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada
atkritumus vai kura veic atkritumu
priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās
atkritumu sastāvs vai īpašības. Sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam jāpiedalās
pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par
sadzīves atkritumu savākšanu un
pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību. Tas
attiecas arī uz vasarnīcu, vasaras
mītņu vai citu īslaicīgu apmešanās
ēku īpašniekiem.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas
vadītāja Vineta Igolniece aicina Preiļu un Vārkavas novada
lauksaimniekus pieteikt lauksaimniecības ruļļu plēvju izvešanu.
Tā ir iespēja no plēvēm atbrīvoties videi draudzīgā veidā, jo
galvenais ir neizgāzt tās mežos un nededzināt.

Pavasara uzkopšanas talkas
Preiļu pilsētas PrIvĀTmĀjĀm 18. aprīlī un 2. maijā

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa rīko tradicionālās pavasara
uzkopšanas talkas privātmājām, kurām ar SIA «Preiļu saimnieks» ir noslēgts līgums par
individuālā 240 litru sadzīves atkritumu konteinera izvešanu.

Kā ierasts, talkas dienās pa
noteiktajiem maršrutiem kursēs
SIA «Preiļu saimnieks» tehnika,
un iedzīvotājiem būs iespēja bez
maksas traktortehnikas piekabēs
izmest zaļos dārza atkritumus (lapas, zarus, saknes u.tml.) un lielgabarīta atkritumus, kuriem nav
piemēroti 240 litru sadzīves atkritumu konteineri – nolietoto sadzīves tehniku un vecās mēbeles.
Tiks izvesti arī otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi – makulatūra,
plēves, dienasgaismas spuldzes,
burkas, pudeles un logu stikls
(stikla lauskas nedrīkst jaukt kopā
ar citiem atkritumiem!).
Privātmāju iedzīvotājiem obligāti jāpiedalās talkā pašiem, un
ielu malās atstātie atkritumi netiks
izvesti, ja saimnieki nepalīdzēs
iekraut! Grafikā katrai ielai atvēlēta tikai pusstunda, un, ja atkritumu sakrājies ļoti daudz, labāk
neaizkavēt talkas grafiku, bet sazināties ar Atkritumu apsaimniekošanas daļu un vienoties par atsevišķu izvešanu.

Jāpiebilst, ka pavasara uzkopšanas talkas tiek rīkotas Preiļu
pilsētas privātmājām. Savukārt
daudzdzīvokļu māju vecākie un
iedzīvotāju iniciatīvas grupas tiek
aicinātas griezties SIA «Preiļu

18. aprīlis (sestdiena)

8.00 – 8.30 Kurzemes
un 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.

Atbildîgâ par izdevumu: Inese Ðòepste,
tel. 26543047, e-pasts: inese.snepste@preili.lv
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saimnieks» ar iesniegumu un pieteikt pagrabu tīrīšanu.
Vairāk informācijas, zvanot
Atkritumu apsaimniekošanas
daļas vadītājai Vinetai Igolniecei
pa tālr. 29420721.

2. maijs (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.

Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

$

Sveicam apaļajā jubilejā
SIA «Preiļu saimnieks»
Siltumapgādes daļas darbinieku

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa
līdz šā gada 1. martam aicināja ikvienu Preiļu pilsētas mājsaimniecību, ikvienu novada lauku viensētu un juridisko personu
noslēgt līgumu ar SIA «Preiļu saimnieks» par cieto sadzīves atkritumu izvešanu. Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja
Vineta Igolniece norāda, ka patlaban tiek apkopoti noslēgtie
līgumi, lai varētu konstatēt, kuras novada saimniecības līgumus
joprojām nav noslēgušas, un informēt pašvaldības policiju.

$

Lai kaut kam labam klāt ir daļa Tava,
Lai darbs, ko dari, vienmēr būtu gods!
Lai katra diena nes mirklīti laimes,
Un lai ik mirkli kļūst bagātāks mūžs!

