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ŠAjĀ nuMurĀ LASIET:

‚ apkures maksājumi janvāra norēķinu periodā;
‚ preilieši gatavi turpināt daudzdzīvokļu māju siltināšanu;
‚ turpinās pieslēgumu izbūve pilsētas komunikācijām;
‚ parka postītājiem nāksies atbildēt;
‚ šķiroto atkritumu ceļš līdz pārstrādei.
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Aicinām pieteikties daudzgadīgo stādu
saņemšanai teritoriju apzaļumošanai

Pagājušajā vasarā 1. Starptautiskajā leļļu
festivālā, kas norisinājās Preiļos, tika saziedoti
800 eiro ar mērķi novada apzaļumošanai,
tādēļ šajā pavasarī pilsētas un pagastu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie vai iedzīvotāju
iniciatīvas grupas, uzņēmumi un iestādes aicināti pieteikties daudzgadīgo stādu saņemšanai
piegulošo teritoriju apzaļumošanai.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta
Plivda mudina novada iedzīvotājus atsaucīgi
iesaistīties šajā teritoriju apzaļumošanas pasākumā, lai kopīgiem spēkiem novadu padarītu vēl

mājīgāku, košāku, pievilcīgāku.
Piedāvājumā būs dažādu formu un krāsu
daudzgadīgi košumaugi, pirms to stādīšanas būs
iespēja izvērtēt apzaļumošanas teritoriju un konsultēties par apstādījuma veidošanu.
Svarīgākais, kas jāņem vērā, – pašiem kopā ar
saviem mājas kaimiņiem vai darba kolektīvu būs
jāsagatavo zeme un tie jāiestāda.
Savu teritoriju, ko vēlaties apzaļumot, piesakiet līdz 31. martam, zvanot SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālās nodaļas vadītājai Zentai
Igolniecei pa tālr. 26438147.

Savos plānotājos varam droši atzīmēt –
Lielās Talkas diena šogad ir sestdien, 23. aprīlī. Pēdējos gadus Lielās Talkas akcents ir
vides izglītība, šogad Lielās Talkas sauklis
ir «Latvijai BŪT zaļai!». Lielā Talka ir
balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un
labi padarīta darba sajūtu. Projekta mērķis ir līdz
2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu
valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot iespēju
dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

Konkurss pašvaldībām «Latvijai BŪT zaļai!»

Preiļu novada dome aicina pašvaldības un izglītības iestādes,
organizācijas un uzņēmumus piedalīties Lielās Talkas konkursā
«Latvijai BŪT zaļai!». Konkursa nolikums ir pieejams interneta
vietnē talkas.lv, vai arī sazinoties ar Lielās Talkas koordinatoriem
Preiļu novadā Zentu Igolnieci vai Anatoliju Petrovu.
Šāgada 17. martā plkst. 15.00 Preiļu kultūras namā tiek plānots
Lielās Talkas konkursa «Latvijai BŪT zaļai!» noslēguma pasākums
novada izglītības iestādēm. Dalība šajā pasākumā jāpiesaka līdz 1.
martam, rakstot e-vēstuli: inese.snepste@preili.lv.
Lielā Talka par savu šī gada saukli ir izvēlējusies projekta
galveno motīvu – «Latvijai BŪT zaļai!». Lielās Talkas mērķis nav
seku likvidēšana, kas diemžēl notiek Lielās Talkas dienā, kad tiek
vākti atkritumi, bet Lielās Talkas mērķis ir «veikt talku» cilvēku
domāšanā, ikdienas paradumos, cilvēku atbildības, apziņas, attieksmes mainīšanā pret vidi. Tāpēc arī mēs paši kopīgiem spēkiem varam panākt, ka Latvija būs zaļākā.

Zaļais referendums

Lielā Talka rīko brīvprātīgu tautas balsojumu «Zaļais
referendums». Referenduma mērķi ir ar tautas balsojumu 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, kas dotu priekšroku tām
aktivitātēm, saimnieciskai darbībai, izglītībai, zinātnei un pašvaldību
attīstības plāniem, kas veicina mērķtiecīgu šo mērķu sasniegšanu;
veidot Latvijas tēlu ārvalstīs kā zaļu, veselīgu un ekoloģisku valsti.
Ja vēlas redzēt šādu Latviju un tās nākotni, tad nobalsot var
interneta vietnē talkas.lv.

Aicina pieteikties brīvprātīgos

Lielā Talka aicina pieteikties palīgos visus, kas moži garā un
miesās. Raini citējot – «Ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz
priekšu tiek». Brīvprātīgie var pieteikties interneta vietnē talkas.lv.

Piesārņoto vietu karte

Lai palīdzētu Latvijai kļūt tīrākai, ikviens jau tagad var atzīmēt
piesārņoto vietu kartē: http://talkas.lv/?page=595.

Lielās talkas koordinatori Preiļu novadā ir SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece,
tel. 26438147, un Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālists Anatolijs Petrovs, tel. 29192663.
Piedalies talkā! Un rūpējies par vidi katru dienu!

M e t e ņ d ie n a s l u s t e s S a u n a s p a g a s t ā

Februāri, tu jau atkal steidzies projām. Es zinu,
ka tev šogad ir tikai 29 dienas, es zinu, ka tu esi
niķīgs, pat ļoti niķīgs. Tev patīk jokot, tev patīk pasmieties par mums visiem, tev patīk teātris. Tu proti
labi tēlot savas lomas, un tas nekas, ka tās ir tik ļoti
dažādas. Kādu dienu tu notēlo ziemu, citu atkal pavasari.
Kaut arī ziemas saldēšanas laiks nav beidzies,
kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad
laiks sāk griezties uz pavasara pusi, pēc senču tradīcijām starp Ziemassvētkiem un Lieldienām tiek
svinēts Metenis. Tas ir laiks, kas liecina par ziemas
beigām un pavasara tuvošanos. Senāk latviešiem
Jaunais gads sākās tieši Meteņos, tā arī šo svētku
pamatā ir rūpes par jaunā gada auglību un labklājību.
Visus, kuri noguruši no ziemas un jūt vajadzību
sevī atmodināt gara spēku, atrast Laimes pogu, izkustēties svaigā gaisā, aizvadīt visu veco un atvērt
sirdis jaunām cerībām, 9. februārī Saunas tautas
nams aicināja uz Meteņdienas lustēm. Pasākumu
apmeklēja Priekuļu pamatskolas skolēni un aktīvākie
pagasta iedzīvotāji. Klātesošie tika iepazīstināti ar
Meteņdienas tradīcijām un izdarībām, tad visi kopīgi iekurinājām ugunskuru, kas šogad bija «īpašs»
– dedzinājām no salmiem veidotu skulptūru. Mūsu
skulptūra tika veidota ar domu sadedzināt visas
sliktās domas, sliktos paradumus, visas slimības un
neveiksmes, īpaši domājot par saviem tuviem un
mīļiem cilvēkiem, un lai mūsu pagastā ienāk godprātīgs darbs, lai viss padotos, bet, kas bija slikts
un tik labi neveicās, lai sadeg!
Sagaidot pavasari ar tīrām un skaidrām sajūtām,
klātesošie izklaidējās dziedot dziesmas, minot mīklas, atceroties ticējumus, ejot rotaļās. Agrāk šajā
dienā pēdējo reizi tika iets čigānos, sanākušie Meteņbērni to izspēlēja jautrā rotaļā, pārģērbjoties
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dažādās maskās – tas nodrošināja svētību visam
gadam.
Baudījām Meteņdienas mielastu – pankūkas ar
karstu tēju, ko bija sarūpējušas pagasta čaklās saimnieces. Pasākuma noslēgumā ikvienam Meteņbērnam bija iespēja no Meteņtēva Laimes akas «izsmelt» arī kādu Laimes pogu – veiksmei.
Tā Saunas ļaudis atvadījās no ziemas!
Lai nu kā, bet mēs tomēr esam bagāti. Mums ir
viss – aktīvi bērni, prieks un kopā sanākšanas brīži,
kuri dzīvi dara krāsainu un piepildītu.
Ar atturību aizvadīsim Gavēni, gaidot lielo atmodas laiku – Lieldienas!
Irēna Kuzņecova, Saunas TN vadītāja

Pazeminoties gaisa temperatūrai,
janvārī pieaudzis siltumenerģijas patēriņš
Saimnieka Vârds

Liepu iela 12 – 0,89 EUR/m2, Liepu iela 21 – 0,925 EUR/m2,
Liepu iela 28 – 0,964 EUR/m2.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu
specifika, ēku tehniskais stāvoklis un iedzīvotāju attieksme
pret siltumenerģijas taupīšanu ir ļoti atšķirīgi, tāpēc atšķiras arī katrā mājā patērētais siltumenerģijas daudzums un
maksa par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumam pie AS «Latvijas Gāze» noteiktās dabas
gāzes tirdzniecības cenas 206,32 EUR par tūkstoš
normālkubikmetriem kopējais siltumenerģijas tarifs
šā gada janvārī Preiļos ir 54,40 EUR/MWh bez PVN,
informē SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdensapgādes
nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs. Dabas gāzes
cena un siltumenerģijas tarifs nav mainījies kopš pērnā gada septembra, tādējādi maksājumu par apkuri
ietekmē tas, cik daudz siltumenerģijas patērēts. Janvāris bija auksts, tādēļ strauji pieauga siltumenerģijas
patēriņš apkurei.

vidējā maksa par siltumenerģiju –
1,962 Eur/m2 ar Pvn

SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļas apkopotie
dati liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības
vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju
saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām,
janvārī ir 1,962 EUR/m2 ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,92 EUR/m2 ar PVN. Ja apskatām
katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad
vidējā maksa par apkuri janvārī ir šāda: Liepu ielas
katlumāja – 1,872 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 2,412
EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja – 2,131 EUR/m2 ar PVN.
Kā redzams, viszemākā vidējā apkures maksa par
kvadrātmetru ir Liepu ielas katlu mājas teritorijā. Tas tādēļ, ka šeit septiņas mājas ir renovētas, un tajās maksa par
apkuri janvāra norēķinu periodā ar PVN ir: Rēzeknes iela
36 – 0,69 EUR/m2, Rēzeknes iela 32 – 0,725 EUR/m2, Liepu iela 9 – 0,771 EUR/m2, Liepu iela 24 – 0,861 EUR/m2,

Janvāra nogalē Preiļu novada domes vadība aicināja uz sarunu pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus un dzīvokļu īpašniekus, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par māju siltināšanas turpmākajām
iespējām. Preilieši bija sarosījušies un ieradās kuplā
skaitā. Tikšanos ievadīja Preiļu novada domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas uzruna. Pašvaldība jau iepriekšējos gados apmaksāja energoaudita izdevumus
dzīvojamajām mājām, arī šogad, tāpat kā iepriekš,
dome sniegs atbalstu ēku siltināšanai, sedzot energoaudita un ēku tehniskās apsekošanas izmaksas.

Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs
informēja par paveikto pilsētā māju renovācijas jomā un
stāstīja par labās prakses piemēriem. Preiļos nosiltinātas
9 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un uzskatāmi piemēri
rodas salīdzinot rādījumus apkures periodā vienas sērijas
mājās. Rezultāti rāda, ka ieguvums ir liels – siltuma ekonomija renovētajās mājās ir panākta 60 %, dažās mājās
pat 70 % apmērā. Ir paaugstinājies komforta līmenis dzīvokļos, jo siltumu iedzīvotāji var regulēt paši. Dažkārt
dzirdami viedokļi, ka renovētajās ēkās parādās pelējums,
tomēr, kā rāda pieredze, tās ir nepamatotas runas, jo vēdinot dzīvokļus un nodrošinot nepieciešamo gaisa apmaiņu,
problēmas nerodas. Lai spertu pirmos soļus mājas siltināšanā, vispirms nepieciešams mājas kopsapulces lēmums ar
vismaz 51 % dzīvokļu īpašnieku piekrišanu, pēc tam jāveic
ēkas energoaudits, lai uzzinātu, vai māja var pretendēt uz
finansiālu atbalstu. Par mājā esošajiem pašvaldības dzīvokļiem lēmuma pieņemšanā piedalās domes pārstāvis,

Aukstākā laikā
lielāks siltumenerģijas patēriņš

Janvāra norēķinu periods bija 31 diena (no 28.12.2015.
līdz 27.01.2016.). Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, šajā laika
periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra bija mīnus
10,61 grāds pēc Celsija skalas. Šis bija viens no aukstākajiem janvāriem pēdējo gadu laikā, vēl tikai 2013. gada
janvārī gaisa temperatūra bija mīnus 7,59 grādi pēc Celsija.
Salīdzinot ar iepriekšējo, 2015. gada decembra norēķinu periodu, siltumenerģijas patēriņš pieaudzis gandrīz
divas reizes, un vidējā apkures maksa ir palielinājusies
par 56,64 %.
Akciju sabiedrība «Latvijas Gāze» prognozes liecina,
ka dabas gāzes cena arī februārī saglabāsies šābrīža līmenī. Līdz ar to arī siltumenerģijas tarifs paliks nemainīgs.
Apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu ietekmē
laika apstākļi, un tieši šis būs noteicošais faktos tam, cik
lieli būs apkures rēķini februāra norēķinu periodā.

Maksājumu par apkuri var samazināt

Gaisa temperatūra, siltumenerģijas ražošanai nepieciešamā kurināmā izmaksas, nodokļu politika – tie ir
faktori, kas ietekmē apkures rēķinus un ko nav iespējams
mainīt. Taču iedzīvotāji paši var kontrolēt, cik ekonomiski
siltumenerģija tiek izmantota dzīvokļos un koplietošanas
telpās.
Izmaksas par apkuri var samazināt, ja samazina siltumenerģijas patēriņu. Tādēļ iedzīvotājus aicinām siltumenerģiju izmantot taupīgi un racionāli – bez iemesla neatstāt
atvērtus koplietošanas telpu logus un durvis, aizlīmēt
savu dzīvokļu logu spraugas, lai pa tām neizplūstu siltums. Arī pazeminot temperatūru visā mājā, ir iespējams
ietaupīt. Tādā gadījumā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem
ir jāvienojas par temperatūras samazināšanu un savs

lēmums jādara zināms SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes
daļai.
Vairums daudzdzīvokļu māju mūsu pilsētā ir būvētas
pirms vairākiem gadu desmitiem, ekspluatācijas laikā
tām nav bijis veikts kapitālremonts, to iekšējie inženiertīkli
un nama nesošās konstrukcijas ir stipri nolietojušās, tādēļ
ēkām ir liels siltumenerģijas zudums. Vislabākais veids,
kā samazināt rēķinus par apkuri tajā pašā laikā saglabājot
siltuma komfortu dzīvokļos, ir mājas siltināšana. Apliecinājies, ka renovētajās mājās maksājumi par apkuri ir pat
divas reizes mazāki, nekā mājās, kurās siltumenerģijas
taupīšanas pasākumi nav veikti.
Tādēļ dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti aktīvāk interesēties
par daudzdzīvokļu ēku siltināšanas programmu. Pilnīga
ēkas renovācija ir labākais veids, kā samazināt izdevumus
par apkuri. Energoefektivitātes veicināšanas pasākumi
rada naudas ietaupījumu, jo komunālie maksājumi samazinās tik daudz, lai nosegtu energoefektivitātes izmaksas
un radītu finanšu ietaupījumu.

Siltumenerģijas patēriņu ēkā ietekmē:

3 ja ēka ir pilnībā renovēta, tad siltumenerģijas ietaupījums ir ievērojams, taču mazāk siltumenerģijas tērē
un līdz ar to mazāk par apkuri maksā arī tajās ēkās, kur
veikti nelieli siltumnoturības uzlabošanas remontdarbi;
3 ēkas tehniskais stāvoklis (siltumnoturība);
3 dzīvokļu skaits ēkā;
3 iedzīvotāju paradumi (atvērti logi, vaļā atstātas
kāpņu telpu durvis u.tml.);
3 āra gaisa temperatūra.

Preiļu iedzīvotāji gatavi turpināt
daudzdzīvokļu māju siltināšanu

šobrīd pilnvarotā persona ir domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.
Par ieguvumiem pēc mājas renovācijas Liepu ielā 21
stāstīja uzņēmējs, Preiļu novada domes deputāts, viens no
māju siltināšanas iniciatoriem pilsētā Aigars Zīmelis. Uzņēmējs uzskata, ka nevarētu būt jautājuma par to, siltināt
vai nesiltināt mājas, kurās dzīvojam, jo pašlaik vēl varēsim
izmantot to atbalstu, ko sniedz valsts. Noslēdzoties šim
plānošanas periodam 2020. gadā, finansiāls atbalsts ēku siltināšanai nav paredzams. Aigars Zīmelis ierosināja iniciatīvu mājokļu siltināšanā uzņemties lielākajam apsaimniekotājam pilsētā – SIA «Preiļu saimnieks», jo līdz šim visu risku bija jāizbauda māju vecākajiem, kuriem bieži pat
nebija zināšanu šajā jomā. Uzņēmējs norādīja siltināto
māju ieguvumus, kā piemēru minot renovēto ēku Liepu
ielā 21.
Īpaša interese sapulces dalībniekiem bija par to, kādas finansējuma piesaistes iespējas paredzamas jau šogad
un tuvākajā nākotnē. Par finansējuma avotiem informēja
SIA «RBD» valdes loceklis Ronalds Stālmanis, kuram
ir pieredze ēku siltināšanas jomā, izstrādājot tehniskos
projektus, tostarp arī māju renovācijai Preiļu pilsētā.
Uzņēmuma pārstāvis informēja, ka kopējais ēku siltināšanas pasākumu īstenošanai pieejamais publiskais finansējums ir 166 470 588 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 141 499 999 euro un
valsts budžeta finansējums 24 970 589 euro. Šajā plānošanas periodā ir dažas atšķirības finanšu piesaistīšanai un
atbalsta apmēram. Pasākuma īstenošanu nodrošinās akciju sabiedrība «Attīstības finanšu institūcija «Altum»», iepriekšējā periodā to veica Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra. Pie finanšu instrumentiem noteikti «Altum»
aizdevumi un granti. «Altum» aizdevumi ir paredzēti ar
procentu likmi orientējoši 2 % + EURIBOR gadā. Likme
ir noteikta atbilstoši finanšu resursu cenai, atbilstoši
kādai noteikumu izstrādes laikā «Altum» var piesaistīt finanšu līdzekļus. Mainoties finanšu resursu cenām tirgos,
var pieaugt arī «Altum» izsniegto aizdevumu izmaksas.
Grantu sistēma noteikta, lai mazinātu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atmaksāšanās laiku. Papildus noteikts diferencēt grantu apmēru, ņemot vērā sasnieg-
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to energoefektivitātes līmeni, lai motivētu daudzdzīvokļu
māju īpašniekus īstenot kompleksus ēku energoefektivitātes pasākumus. Tā kā aizdevumu energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanai var nodrošināt gan «Altum», gan citi finansētāji, Ekonomikas ministrija ierosina
granta apmēru noteikt ne tikai ņemot vērā sasniegto energoefektivitātes līmeni, bet arī aizdevuma finansētāju.
«Altum» granta attiecināmo izmaksu apmērs plānots
no 25 % līdz 35 % siltināšanas darbu izmaksām, bet cita finansētāja (komercbankas) granta apmērs paredzēts no 36 %
līdz 50 % energoefektivitātes darbu izmaksām atkarībā no
plānotā siltumenerģijas patēriņa apkurei gadā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas.
Savu pieredzi māju siltināšanas procesā izklāstīja arī
SIA «Preiļu celtnieks» komercdirektors Egils Stikāns,
savukārt SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs
Jānis Mūrnieks māju vecākajiem ieteica sākt sarunas ar
iedzīvotājiem, pieņemt lēmumus par māju siltināšanu,
jau laikus izstrādāt dokumentāciju, lai varētu piesaistīt finansējumu un uzsākt siltināšanas darbus, tiklīdz tiks atvērta programma. Jānis Mūrnieks apsolīja iedzīvotājiem
uzņēmuma atbalstu, jo speciālisti ir atvērti diskusijām un
gatavi palīdzēt māju siltināšanas procesā.
Pēc sapulces sarunas turpinājās šaurākā lokā, jo, redzot labus piemērus tepat pilsētā, daļa preiliešu ir gatavi
ērtības radīt arī savās mājās un spert pirmos soļus savu māju renovācijā. Ar ko sāksim? Vispirms nepieciešams mājas
kopsapulces lēmums ar vismaz 51 % dzīvokļu īpašnieku
piekrišanu, jāveic mājas energosertifikācija, tehniskā apsekošana un jāgaida jaunie Ministru kabineta noteikumi,
kuros būs ietverti šī plānošanas perioda nosacījumi ēku
energoefektivitātes paaugstināšanai. Šobrīd daudzdzīvokļu
māju siltināšanas programma vēl nav atvērta, taču, tiklīdz
2015. gada 31. jūlija Ministru kabineta noteikumus būs saskaņojusi Eiropas Komisija, darbs sāksies.
Papildus informācijas iegūšanai aicinām zvanīt vai
rakstīt SIA «RBD» pārstāvim Ronaldam Stālmanim,
tālr. 26601026, e-pasts – rbdprojekti@gmail.com.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinās pieslēgumu izbūve pilsētas komunikāciju tīkliem
Saimnieka Vârds

kanalizācijas sistēma. Dzeramā
ūdens ņemšana no privātajām
akām un sen izbūvēto kanalizācijas
nosēdbedru vai pat sauso tualešu
izmantošana visbiežāk neatbilst

sanitārām normām, par mūsdienu
sadzīves prasībām nemaz nerunājot. Centralizētās kanalizācijas
sistēmas izmantošana ir arī lētāka
nekā maksa par asenizācijas pakalpojumiem.
Fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas pieslēgt savus
objektus (ēkas) pilsētas maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, pirms pieslēguma
būvdarbu uzsākšanas pakalpojumu
sniedzējam SIA «Preiļu saimnieks», Liepu ielā 2, jāiesniedz
pieteikums, lai saņemtu tehniskos
noteikumus.
Lai pakalpojumu varētu sākt
lietot, pēc ūdensvada pievada un
kanalizācijas izvada izbūves un
ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanas
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo
maksājumu norēķinu daļā obligāti
jānoslēdz līgums par ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu. Patvaļīga pievienošanās
ūdens un kanalizācijas centralizētajiem inženiertīkliem ir administratīvi sodāma darbība.
Projekta līgums tika parakstīts
2012. gada 7. maijā, un projekta
realizācija ilga līdz 2013. gada
29. novembrim. Kopumā izbūvēti
un rekonstruēti 15,1 km maģistrālā
ūdensvada tīklu, 11,7 km kanalizācijas tīklu un 1,1 km kanalizā-

apmeklētājam patīkami uzturēties
un ērti atpūsties. Pakāpeniski
tiek sakārtoti celiņi, atjaunoti ap-

stādījumi, uzstādīti jauni soliņi
un miskastes. Tajā visā ieguldīts
darbs un līdzekļi, un tad vienā
rītā – pēkšņi izdemolēts.
Nevienam nav patīkami uzturēties izpostītā vidē, un SIA
«Preiļu saimnieks» bojāto salabos, jo strādā visu iedzīvotāju
labā, taču šādu ļaunprātīgu postījumu seku likvidēšanā izmantotā
nauda tiek atrauta no labiekārtošanas.
Šobrīd Valsts policija noskaidro
vainīgās personas. Parka apmeklētāji tiek aicināti izturēties
atbildīgi un saudzīgi, bet šādu
gadījumu aculiecinieki tiek lūgti
nekavējoties vērsties Valsts policijā vai Pašvaldības policijā.

Pēc ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta»
pabeigšanas, turpinās pieslēgumu ierīkošana pilsētas ūdens un
kanalizācijas komunikācijām. Veicot izbūves darbus, iedzīvotājiem
ir iespēja izmantot SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un
kanalizācijas daļas speciālistu bezmaksas konsultācijas par pieslēgumu ierīkošanu līdz konkrētai mājsaimniecībai.

Visām mājsaimniecībām būtu
ieteicams ierīkot pieslēgumus jaunuzbūvētajiem tīkliem, un izmantot
daudzās priekšrocības, ko sniedz
centralizētā ūdensapgādes un

Postītājiem nāksies atbildēt

Pēdējos gados pašvaldība
aktīvi strādā pie pilsētas parka
labiekārtošanas, lai tur ikvienam

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
izmantošanu jābūt noslēgtiem līgumiem

Sakārto
aizaugušu
teritoriju

Iedzīvotāji, kuri ir ierīkojuši jaunus pieslēgumus pilsētas centralizētajam
ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai, bet vēl nav griezušies Komunālo maksājumu norēķinu daļā, lai noslēgtu līgumus par šo pakalpojumu
lietošanu, ir aicināti to darīt pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no nepatīkamām sekām.
Ūdens patēriņa skaitītājus var uzstādīt tikai un vienīgi firmas, kam ir
licence šī pakalpojuma sniegšanai, vai arī SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas
dienests. Savukārt uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju plombēšanu veic tikai
un vienīgi SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas dienests.

Šķiet, neviens neiebilst pret
to, ka pilsētvidei jābūt sakārtotai.
Pilsētā vairs nav palicis daudz
vietu, kas būtu gadiem nekoptas
un aizaugušas ar krūmu «džungļiem» un kritalām. SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālā nodaļa ir
sākusi bojāto koku un krūmu izciršanu gar Daugavpils ielas trotuāru. Jācer, ka to novērtēs siera
rūpnīcas mikrorajona iedzīvotāji,
kam šeit ikdienā nākas iet garām.

cijas spiedvada. Projekta ietvaros
individuālo pieslēgumu ierīkošanai
līdz ielu sarkanajai līnijai vai privātīpašuma robežai izbūvēti 337
pievadi ūdensvadam un 323 pievadi kanalizācijas tīklam. Izbūvētas
3 kanalizācijas sūkņu stacijas,
kas nodrošinās kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanu līdz centrālajām attīrīšanas iekārtām Robežu ielā.
Pēc projekta realizācijas mazinājies ūdens zudums un novērsta
gruntsūdeņu ieplūde kanalizācijas
sistēmā un notekūdeņu noplūde
gruntsūdeņos pa bojātiem cauruļvadiem, tādējādi veicinot arī
apkārtējās vides saudzēšanu. Centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami 95 % pilsētas
iedzīvotāju.

Preiļu ielu saraksts, kurās
projekta ietvaros izbūvēti jauni
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas inženiertīkli ar pievadiem
un izvadiem nekustamo īpašumu
pieslēgšanai:
*Brīvības iela (no Krāslavas
līdz Rīgas ielai);
* Kurzemes iela;
* Nākotnes iela;
* Ludzas iela;
* Atpūtas iela;

* Latgales iela;
* Līvānu iela;
* Skolas iela;
* Varakļānu iela;
* Jelgavas iela;
* Sporta iela;
* Dārza iela;
* Aglonas iela;
* A. Paulāna iela;
* Zaļā iela;
* Pļaviņu iela;
* Bauskas iela;
* Vidzemes iela;
* Bērzu iela;
* Kalna iela;
* Ziedu iela;
* Raiņa bulvāris;
* Saltupes iela;
* A. Upīša iela;
* Rīgas iela.

-------------------------------------------Projektu Nr.
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Preiļos, II kārta» līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta
ietvaros ir SIA «Preiļu saimnieks».
Projekta administratīvās, finanšu un
tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Ūdens skaitītāju
rādījumus var paziņot dažādos veidos

Pastāv vairākas iespējas, kā SIA «Preiļu saimnieks» klienti var paziņot ūdens skaitītāja rādījumus:
t īpaši aicinām izmantot elektronisko norēķinu sistēmu
WEBNams – šeit var ievadīt individuālo aukstā un karstā ūdens
patēriņa skaitītāju ikmēneša rādījumus, kā arī sekot līdzi rādījumu
vēsturei un apskatīt pēdējā gada rēķinu apmaksu summu.
UZMANĪBU! Aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var nolasīt līdz mēneša beigām, bet sistēmā tos var ievadīt
ne ātrāk kā pēc katra mēneša 15. datuma.
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus jāievada katru mēnesi
regulāri, bet tajos mēnešos, kad ūdens patēriņa nav bijis, ļoti
svarīgi ir atkārtoti ievadīt iepriekšējos rādījumus. (Ja nav tikuši
ievadīti vispār, tad datorsistēma maksājuma summu aprēķinās automātiski pēc vidējā ūdens patēriņa.)
t ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var paziņot, rakstot uz
e-pastu: namu.parvalde@preili.lv;
t klātienē Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna
ielā 3a, Preiļos) vai telefoniski, zvanot pa tālruni 65381382 vai
26345495.
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšana ir dzīvokļa īpašnieka pienākums, tādēļ aicinām pret to izturēties atbildīgi!

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 3–4 izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3–1. kab.,
Preiļi, rīko pirmo izsoli dzīvokļa īpašumam Celtnieku ielā 3–4,
Preiļi. Īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 4, platība 48,9 m2
(pēc VZD informatīvās izdrukas), kadastra Nr. 76019002621 un
kopīpašuma 4882/42847 domājamā daļa dzīvokļa īpašuma piederošā zeme un 4882/42847 domājamā daļa dzīvokļa īpašuma piederošās būves. Dzīvokļa īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā.
Īpašuma izsoles sākumcena 2600,00 EUR.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas
nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz
izsoles dienai.
Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis — 200,00 EUR.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 1. marts plkst.10.00 un
izsoles noslēguma datums 2016. gada 31. marts plkst. 10.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada
21. martam jāiemaksā nodrošinājums 260,00 EUR tiesu izpildītājas
depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000,
saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.
Informācija pa tālruni 29183199
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Šķirotie atkritumi tiek izvesti atsevišķi

Saimnieka Vârds
Lai šie straujie ziemas vēji,
Aiznes visas skumjas prom.
Lai tie Tavai gaišai sirdij
Mieru, mīlestību dod!

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļai joprojām nākas saskarties ar
cilvēku neizpratni: «Kā tad tā? Apzinīgi šķirojam atkritumus, bet atbrauc mašīna un saber visu
kopā! Kāda šķirošanai vispār jēga?» Šajā apgalvojumā patiesība ir tikai tā, ka šķirotos un
nešķirotos atkritumus izved vienas un tās pašas mašīnas. Bet pilnīgi aplams ir apgalvojums, ka
šķiroto un nešķiroto atkritumu konteineru saturs tiek sabērts kopā. Tā nav! Patiesībā ir tā, ka
vienā reisā tiek iztukšoti parastie sadzīves atkritumu konteineri un to saturs tiek aizvests uz
atkritumu poligonu Demenē, bet citā reisā tās pašas atkritumvedējmašīnas iztukšo konteinerus ar
dzelteniem vākiem, vēl citā reisā izved stiklu, ko iedzīvotāji ir sametuši konteineros ar zaļiem
vākiem, un visi iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek nogādāti Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, kur tos sagatavo otrreizējai pārstrādei. Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek vesti
uz Demenes sadzīves atkritumu poligonu, kur tos pieņem par maksu, un tie tiek noglabāti zemē.

Sirsnīgi sveicieni
apaļajā jubilejā

Ta t j a n a i L a v r e n o v a i ,
O ļeg a m L e onovi č am
un K a s p a r a m Z u s ā n a m

Pārstrādei derīgos atkritumus mest speciāli tam paredzētajos konteineros mudina rūpes par dabu un
nākotni. Šķirojot tiek samazināts kopējais poligonā apglabātais atkritumu daudzums, tādējādi samazinot
atkritumu poligona platību un negatīvo ietekmi uz vidi. Šķirošana ir veids, kā taupīt dabas resursus, jo no
izlietotajām precēm atkārtoti var ražot izejvielas un produktus, un šķirošana ir neatņemama veselīga un
videi draudzīga dzīvesveida sastāvdaļa.
Konteineros ar dzelteniem vākiem drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto
plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas). Novērots, ka Preiļu iedzīvotāji visvairāk šķiro papīru un PET
pudeles, taču jāatceras, ka dzeltenajos konteineros jāmet arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas
un piena pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas.
Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst mest traukus, logu
stiklu, balzāma pudeles, spoguļus, lampu kupolus. Stikls jāšķiro atbildīgi! Katram stikla veidam ir
savādāks sastāvs, tādēļ piemaisījumi pārstrādātajam stiklam maina krāsu un vērtību, kā arī bojā stikla
pārkausēšanas krāsnis.
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas nodaļa pateicas visiem iedzīvotājiem, iestādēm
un organizācijām, kuras, izturoties atbildīgi pret vidi, apzinīgi šķiro atkritumus!

Komunālajā nodaļā!

Sveiciens visiem uzņēmuma
darbiniekiem,
kuri dzimuši februārī!

SIA «Preiļu saimnieks»

Pārstrādei nodotas
dienasgaismas lampas

ku konteineriem savāktie iedzīvotāju atšķirotie
atkritumi – tur ir papīrs un kartona iepakojums,
PET pudeles, plastmasas iepakojums, dzērienu skārda bundžas un metāla konservu kārbas, šampūna pudeles un citi cietās plastmasas iepakojumi. Pārstrādei
derīgo atkritumu kaudze Atkritumu šķirošanas laukumā vēlreiz tiek pāršķirota, piemēram, plastmasa
un PET pudeles tiek izšķirotas pa krāsām, atsevišķi
tiek atlasīts papīrs, bundžas, cietā plastmasa un
pārējie piemaisījumi.
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Janvāra nogalē Atkritumu apsaimniekošanas daļa otrreizējai
pārstrādei nodeva dienasgaismas lampas, kas ir vienas no
visbiežāk sadzīvē izmantotajām lietām, kas satur dzīvsudrabu.
Tādēļ dienasgaismas lampas tiek pieskaitītas bīstamo atkritumu
grupai – elektriskajām un elektroniskajām iekārtām. Dzīvsudrabs
izdaloties ir kaitīgs cilvēku veselībai un apkārtējai videi.
Dzīvsudrabs ir dabā sastopams elements, kas atrodas dziļi zemes
garozas iežos. Videi un cilvēkiem dzīvsudraba savienojumi ir
toksiski, lielās devās tas var būt pat nāvējošs. Dzīvsudrabs, nonākot
vidē, ir praktiski neiznīcināms, tādēļ ar sadzīves priekšmetiem, kas
satur dzīvsudrabu, ir jārīkojas ļoti apzinīgi un atbildīgi.
Dienasgaismas spuldzes kalpo diezgan ilgi, taču arī tās ar laiku
izdeg. Nekādā gadījumā dienasgaismas lampas nedrīkst mest
kopējos sadzīves atkritumu konteineros, un vienīgais pareizais
veids, kā no tām Preiļu novada iedzīvotāji var atbrīvoties, ir tās
nogādāt SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā, kur
tās tiek sakrātas lielākā daudzumā un tad nodotas utilizācijai.
Pārstrādājot dienasgaismas lampas vispirms tiek sasmalcinātas, lai
atdalītu tajās esošo dzīvsudrabu. No 100 000 lampu iegūst 3 kg dzīvsudraba masas, 30 % no tās ir tīrs dzīvsudrabs.
Dienasgaismas lampas jānogādā SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, kur tās pieņem
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Ja nepieciešams pieteikt
transportu, sazinieties ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci pa tālr. 29420721.

LŪGuMS PALīDzēT

Preiļos nozaudētas automašīnas atslēgas ar pulti.
Atradējam atlīdzība garantēta!
Tālr. 26073062
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SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas
laukumā Rīgas ielā 4 tiek nogādāts viss zaļo vāku
konteineros savāktais stikls un no dzelteno vā-

Pa frakcijām sašķirotie atkritumi ar speciālu presēšanas iekārtu tiek sapresēti lielās ķīpās.
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Visbeidzot ķīpas tiek iekrautas lielā kravas furgonā un nogādātas pārstrādes rūpnīcā, kur atkritumi
pārtop jaunās precēs un produktos, kas atkal nonāks veikalu plauktos.

APbEDīŠAnAS bIrojS

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

Tālr. 65322592 vai 26431724

SIA «Preiļu saimnieks»

Saimnieka Vârds
SIA «Preiïu saimnieks» informatîvs izdevums
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SIA «Preiļu saimnieks»

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti;
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Pāvelam Trofimovam, māti mūžības ceļā pavadot.

Nav nekāda pamata pieņēmumam, ka atkritumu
šķirošanai nav nekādas jēgas tāpēc, ka vienā
mašīnā tiek sabērti un izvesti atkritumi gan no parastajiem konteineriem, gan no šķirošanai paredzētajiem konteineriem ar dzelteniem un zaļiem
vākiem. Taisnība ir vienīgi tiktāl, ka tos patiešām
izved vienas un tās pašas mašīnas, bet ne jau vienā
reizē! Iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek nogādāti
Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, lai tos
sagatavotu nodošanai otrreizējai pārstrādei, bet
parasto sadzīves atkritumu konteinerus šī pati
mašīna iztukšo citā reisā, un tie tiek aizvesti uz atkritumu apglabāšanas poligonu Demenē.

Atbildîgâ par izdevumu: Inese Ðòepste,
tel. 26543047, e-pasts: inese.snepste@preili.lv
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