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Aicinām iedzīvotājus uz sapulci
par daudzdzīvokļu māju siltināšanu

31. martā plkst. 17.00 Preiļu novada domes zālē notiks sapulce
par daudzdzīvokļu māju siltināšanu.
15. marta Ministru kabineta sēdē ir izskatīti un apstiprināti
Ministru kabineta «Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa «Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās» 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma «Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās» īstenošanas noteikumi». Iepazīstināsim iedzīvotājus ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem,
kuri nosaka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas nosacījumus šajā periodā.
Attīstības finanšu institūcija Altum informē, ka pieteikumu pieņemšana daudzdzīvokļu māju enegoefektivitātes projektiem (aizdevuma, granta un garantijas saņemšanai) sāksies provizoriski šī
gada jūlijā. Papildus informācija atrodama
http://www.altum.lv/daudzdzivoklu_maju_energoefektivitate.
Aicinām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos, dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem, piedalīties sapulcē, uzzināt jaunāko informāciju
un gatavot projektus māju energoefektivitātes paaugstināšanai!

Turpinās pieteikšanās daudzgadīgo stādu
saņemšanai teritoriju apzaļumošanai

Pagājušajā vasarā 1. Starptautiskajā leļļu festivālā, kas
norisinājās Preiļos, tika saziedoti 800 eiro ar mērķi novada
apzaļumošanai, un 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.

Ne to redzēt, ne dzirdēt, kā bērza pumpuri raisās.
Vēl ir mēmums starp pūces vaidu un cīruļa vīteri skaļo.
Vēl ir melnais laiks – dobja svītra starp balto uz zaļo.
Vēl ne zaļums, tikai attāla nojausma gaisā.

Lai saule silda un palīdz augt
Jūsu pavasarī dzimušajām idejām!
Līksmas un rosīgas Lieldienas!

SIA «Preiļu saimnieks» vārdā valdes priekšsēdis
Jānis Mūrnieks

Lielā Talka – 23. aprīlī
Piedalies talkā! Un rūpējies
par vidi katru dienu!

Sestdien, 23. aprīlī visā Latvijā norisināsies Lielā Talka
ar moto «Latvijai BŪT zaļai!».
Preiļu novada dome un SIA
«Preiļu saimnieks» aicina
ikvienu novada iedzīvotāju
piedalīties talkā ar mērķi, lai
Latvija 2018. gadā, valsts simtgadē, būtu zaļākā valsts pasaulē.
Lielās Talkas norise šogad būs tāda pati, kā iepriekšējos gados. Lielā Talka notiks gan pilsētā,
gan pagastu centros, tādēļ katrs var izvēlēties savai dzīvesvietai tuvāko talkas vietu. Tuvākās talkošanas vietas var uzzināt interneta vietnē talkas.lv,
bet sekojiet līdzi arī jaunākajai informācijai novada informācijas portālos preili.lv un preilusaimnieks.lv.
Talkotāji talkas nories laikā tiks nodrošināti ar atkritumu maisiem, bet būtu vēlams ņemt līdzi savus darba rīkus (grābekļus, slotas, zāģus).
Lielajā Talkā savāktos atkritumus poligonos
varēs nodot par velti, bet vietējai pašvaldībai būs
jāsamaksā valsts obligāti noteiktais dabas resursu
nodoklis. Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu pilsētā un novada pagasta
centros gādās SIA «Preiļu saimnieks».

«Latvijai BŪT zaļai!» vecāku nedēļa Pelēču pamatskolā

No 7. līdz 11. martam Pelēču
pamatskolā norisinājās vecāku
nedēļa ar devīzi «Latvijai BŪT
zaļai!» Lielās Talkas pašvaldību
konkursa ietvaros, informē Pelēču pamatskolas skolotāja Marija Zīmele.
7. martā skolēni, skolotāji un
vecāki skatījās filmu «Bateriju
ceļš». 2. kl. skolēns Artēmijs Petrovs un bioloģijas skolotāja Silvija
Rubine atnesa baterijas un sameta
speciālajā kastē. Viņiem palīdzēja
Gudrā Pūce (5. kl. Olita), kas aicināja baterijas nemest atkritumu
konteineros, bet speciālās baterijām
paredzētajās kastēs ar miroņgalvu.
Pelēču pamatskola bateriju vākšanā
un konkursā piedalās regulāri jau
5 gadus.
8. martā bija makulatūras nodošanas un pieņemšanas diena.
No skolēniem un skolotājiem pieņemti gandrīz 100 kg makulatūras,
bet noliktavā krājas iepriekšējo
dienu atnestā makulatūra. Makulatūru svēra 9. kl. puiši (Rolands),
reģistrēja nupat atlidojušais Strazds

(Markuss), visam sekoja Gudrā
Pūce (Olita).
9. martā bija putnu būrīšu gatavošana un ievietošana skolas
ābeļdārzā. Darbnīcās strādāja tēti
ar bērniem: Laura Medvedjeva
ar tēti Alekseju, Linards Valainis
ar tēti Donatu, Liene Sparāne ar
tēti Ēriku, Markuss Mainulis ar
tēti Modri, Mairis un Kristiāns
Guzi ar tēti Andri, Oskars Macenko ar vectēvu Jāni Kokinu, Lāsma
Višņevska ar tēti Arni. Iepriekš
būrīti mājās bija sagatavojis Kristers Kivriņš ar tēti Aināru. Būrīšus
gatavoja arī Dāvids Latvelis un
Jānis Macijevskis, konsultēja mājturības skolotājs Osvalds Šņepsts.
10. martā bija veselīgā uztura
diena. Atgādinājām (virtuves vadītāja Silvija Kurme, mūsu Maira
un Raivja Rasčevsku vecmāmiņa),
cik veselīgs ir piens. Programmā
«Skolas piens» mēs esam no tās
sākuma, vairāk nekā 10 gadus. Piedalāmies arī programmā «Skolas
auglis» jau 5 gadus. Rudeņos mēs
ēdam arī sava ābeļdārza ābolus,

katru gadu mums tam ir veltīts neliels pasākums. Arī šodien tika organizēta neliela prezentācija, ko
palīdzēja sagatavot Raivja un Maira māmiņa Everita Rasčevska, bet
to vadīja Armanda mamma Kristīne Karčevska, bija organizēts
neliels konkurss. Atkal klāt bija
Gudrā Pūce un Strazds, viņi zināja arī ticējumus par augļiem un
dārzeņiem. Prezentācijā piedalījās
arī Amandas māmiņa Sandra Kozere un mazā māsiņa Zane.
11. martā diena sākās ar direktores Annas Karčevskas uzrunu un
rīta vingrošanu zālē. To vadīja sporta skolotājs Osvalds Šņepsts, piedalījās pirmsskolas grupa ar vecākiem un audzinātājām Daci Utināni, Gitu Kurmi un 1.-9. kl. skolēni ar vecākiem un audzinātājām.
Visas klases bija gatavojušās un
rādīja savus ritmiskos priekšnesumus, par to saņēma no direktores
kliņģerus enerģijas atjaunošanai.
Arī Vecāku padome katrai klasei
bija sarūpējusi veselīgu balviņu –
ābolus. Paldies viņiem par to!
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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.

Kad žūrija (pirmsskolas grupas
audzinātāja Dace Utināne, Pelēču
KN vadītāja Maija Brice, direktores vietniece Ināra Štagere, vizuālās
mākslas skolotāja Anna Vilcāne,
logopēde Aiga Budriķe) saskaitīja
visus plusus, izrādījās, ka sākumskolas posmā uzvarēja 2. kl. un
4. kl., audzinātāja skolotāja Elvīra
Spūle, bet pamatskolas grupā 5.
kl., audzinātāja skolotāja Silvija
Rubine. Šonedēļ tapa arī izstāde
«Robīša otrā dzīve», kur skolēni
kopā ar skolotāju Elvīru Spūli
gatavoja dažādus robotus un citus
«veidojumus» no papīra, kas jau

reizi izmantots. Notika arī skolas
vecāku kopsapulce, vecākiem bija
iespēja uzdot jautājumus ainavu
arhitektei Sandrai Ozolai, lai mūsu mājas, pagasts, novads, visa Latvija kļūtu skaistāka, zaļāka. Vecāku sapulcei 9. kl. zēni Rolands
Kivriņš un Lauris Jasinskis kopā
ar bioloģijas skolotāju Silviju Rubini bija sagatavojuši prezentāciju
par atkritumu šķirošanu. Vecāki
ieklausījās un aizdomājās.
Šogad Vecāku nedēļas laikā
skolā ieradās 46 vecāki. Rēķinot
uz skolēnu skaitu, tā bija plaši apmeklēta.

februāra norēķinu periodā
apkures maksājumi samazinājušies par 44 %
Saimnieka Vârds

Daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku energoefektivitātes
paaugstināšana

Pieejamais finansējuma apjoms:
166 470 588 €
Atbalstu var saņemt ēkas, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
■ vienam īpašniekam nepieder vairāk kā 20 %
no kopējā dzīvokļa īpašumu vai dzīvojamo
telpu grupu skaita (ierobežojums neattiecas uz
valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu
īpašumiem);
■ nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz
25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;
■ plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei
pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas
nepārsniedz 90 kWh/m²;
■ investīcijām ir jābūt ekonomiski pamatotām – projekta iekšējās atdeves koeficients (IRR)
ir lielāks par 0, rēķinot 20 gadu periodā.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu attiecināmās izmaksas:
■ būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās
konstrukcijās;
■ mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve
vai izveide;
■ atjaunojamo energoresursu izmantojošu
siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas
avotu iegāde un uzstādīšana;
■ energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu autoruzraudzība un būvuzraudzība;
■ energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projekta vadīšana.

Ja aizdevumu nodrošina privātā sektora
finansētājs (piemēram, banka), granta attiecināmās izmaksas ir:
50 % – ja plānotais siltumenerģijas patēriņš
apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošanas nepārsniedz 70 kWh/m²
gadā;
43 % – ja plānotais siltumenerģijas patēriņš
apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošanas ir 71–80 kWh/m² gadā;
36 % – ja plānotais siltumenerģijas patēriņš
apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošanas ir 81–90 kWh/m² gadā.
Garantija banku vai alternatīvā
ieguldījuma fonda gadījumā

Garantijas gada prēmijas likme ir 0,65 %
no garantijas saistību atlikuma. Garantija var
tikt piešķirta, ja finansējuma atmaksas termiņš
nav īsāks par 10 gadiem un vismaz uz 10
gadiem ir fiksēta finansējuma procentu likme
vai finansējuma procentu likmes nemainīgā
daļa. Tā sedz līdz 80 % no bankas vai alternatīvā ieguldījuma finansējuma un garantētā
summa vienas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem nepārsniedz 3 000 000
eiro.

Ja aizdevumu izsniedz Altum, granta attiecināmās izmaksas ir:
– 35 %, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš
apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošanas nepārsniedz 70 kWh/m²
gadā;
– 30 %, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš
apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošanas ir 71–80 kWh/m² gadā;
– 25 %, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš
apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošanas ir 81–90 kWh/m² gadā.
Kur saņemt konsultācijas?

Par programmas nosacījumiem konsultācijas
sniegs Altum reģionālie centri (no 2016. gada
18. aprīļa). Konsultācijām par tehniskiem jautājumiem pieteikties Altum reģionālajos centros.
Energoefektivitātes pasākumu tehnisko dokumentāciju izvērtēs Altum Kompetences centrs
(no 2016. gada 18. aprīļa).
Adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV1050, kontakttālrunis: 67774056; 67774003,
e-pasts: DMEprogramma@altum.lv.
*LR Ekonomikas ministrijas informācija

Šā gada februāra norēķinu periodā
maksa par vienu kvadrātmetru apkurināmās platības Preiļu iedzīvotājiem
ir par 44 % zemāka nekā tā bija šā gada janvāra norēķinu periodā. Tam par
iemeslu ir nedaudz 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.

vidējā maksa par siltumenerģiju – 1,089 euR/m2

Pie AS «Latvijas Gāze» noteiktās
dabasgāzes tirdzniecības cenas 192,09
EUR par tūkstoš normālkubikmetriem
dabas gāzes kopējais siltumenerģijas
tarifs februārī Preiļos ir 54,29 EUR/MWh.
Apkopotā informācija liecina, ka
vidējā maksa par apkurināmās platības
vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri
siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku
un Pils ielu katlumājām, februārī ir
1,089 EUR/m2 ar PVN, bet siera rūpnīcas
mikrorajona iedzīvotājiem 1,14 EUR/m2
ar PVN. Ja apskatām katras katlumājas
apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējā maksa par apkuri februārī ir šāda:
Liepu ielas katlumāja – 1,012 EUR/m2,
Pils ielas katlumāja – 1,596 EUR/m2,
Celtnieku ielas katlumāja – 1,164 EUR/m2
ar PVN.

Remontdarbi un renovācija
dod ietaupījumu

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.
Maksa par apkuri Preiļu renovētajās
mājās februāra norēķinu periodā ar
PVN: Liepu 9 – 0,333 EUR/m2, Rēzeknes
32 – 0,345 EUR/m2, Liepu iela 28 –
0,497 EUR/m2, Liepu 21 – 0,467 EUR/m2,
Liepu 24 – 0,444 EUR/m2, Liepu 12 –
0,44 EUR/m2, Rēzeknes 36 – 0,293
EUR/m2, bet siera rūpnīcas mikrorajonā
Daugavpils ielā 72 – 0,27 EUR/m2.
Kā vērojams, siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami
mazāk nekā vidēji pilsētā.

Martā apkures maksājums
samazināsies

Februāra norēķinu periods par apkuri
ir 29 dienas (no 28.01.2016. līdz
25.02.2016.). Vidējā diennakts gaisa
temperatūra šajā periodā bija plus 1,56
Celsija grādi, vēsta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie
dati, un tas nozīmē, ka bija par 9,05
Celsija grādiem siltāks nekā janvāra
norēķinu periodā. Gaisa temperatūrai
paaugstinoties, apkurei februāra norēķinu
periodā tika patērēts par 44,4 % mazāk
siltumenerģijas nekā janvāra norēķinu
periodā.
Dabas gāzes cena martā varētu vēl
samazināties līdz 184,97 EUR/tūkst. m3,
vēsta AS «Latvijas Gāze» prognoze. Ja
arī vēl gaisa temperatūra paaugstināsies,
kā tas raksturīgi pavasarim, tad maksājums par apkuri martā būs zemāks,
nekā tas ir bijis februārī.

viļānu ielas 2. mājas dzīvokļu
īpašnieki tiekas pirmajā kopsapulcē

Šāgada 15. martā daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Viļānu ielā 2 dzīvokļu īpašnieki tikās savā pirmajā
kopsapulcē. Dzīvokļu īpašniekiem
priekšā nopietna izšķiršanās – pretendēt vai nē uz Eiropas Savienības
līdzfinansējumu mājas renovācijai.
Tādēļ uz kopsapulci bija aicināts SIA
«Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un dzīvokļu
īpašnieku biedrības «Liepu iela 12»
valdes loceklis Igors Kolosovs.
SIA «Preiļu saimnieks» valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks iepazīstināja ar Ministru kabinetā apstiprināto
atbalsta programmu energoefektivitātes
paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu
ēku renovācijai no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami vairāk nekā 166 miljoni eiro. Atkarībā no plānotās energoefektivitātes mainās attiecināmo izmaksu
īpatsvars: 36 %, ja patēriņš apkurei pēc
renovācijas 81–90 kWh/m2 gadā; 43 %,
ja patēriņš apkurei pēc renovācijas no
71–80 kWh/m2 gadā; 50 %, ja patēriņš
apkurei pēc renovācijas līdz 70 kWh/m2
gadā. Projektu iesniegšanas nosacījums
ir arī tāds, ka siltumenerģijas patēriņš
apkurei pēc renovācijas nedrīkst pārsniegt
90 kWh/m2 gadā.
Kopsapulcē tika rastas atbildes uz
visdažādākajiem jautājumiem, ko nozīmē
apsaimniekot māju, kādas ir dzīvokļu
īpašnieku biedrības dibināšanas nianses,
kliedēts mīts, ka silikātķieģeļu mājai
siltināšana neko nedos, bet kāds no dzīvokļu īpašniekiem dalījās ar mājas
daļējas siltināšanas pieredzi Rīgā, un
«cilvēki apmierināti». Vēlreiz tika atgādināts, ka kopsapulces lēmumi ir saistoši
visiem mājas iedzīvotājiem un ir jāpakļaujas vairākuma gribai, ja «par»
balsojuši 50 % plus viena balss dzīvokļu
īpašnieki.
Preiļos ir renovētas deviņas mājas,
tāpēc nākamajām nav jādodas pretim

2

Attēlā – daudzdzīvokļu mājas Viļānu ielā 2 kopsapulcē SIA «Preiļu saimnieks» valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks iepazīstināja ar jaunajiem ēku renovācijas atbalsta
nosacījumiem.

nezināmajam un ir, no kā smelties pieredzi. Daudzdzīvokļu māja Liepu ielā
12 renovēta 2012. gadā. Dzīvokļu īpašnieku biedrības «Liepu iela 12» valdes
loceklis Igors Kolosovs dalījās ar secinājumiem, ka, salīdzinot siltumenerģijas
maksājumus, kādi tie bija pirms mājas
renovācijas un kādi ir pēc renovācijas,
un pierēķinot klāt kredīta daļu, iedzīvotāji
tik un tā ir vinnētāji. Siltumenerģijas ietaupījums ir no 55 % līdz 57 %. «Pat
tikai ārsienu siltināšana vien jau būtu
devusi ieguvumu,» norādīja Igors Kolosovs. Pēc dzīvokļu īpašnieku biedrības
nodibināšanas mājas apsaimniekošanas
darbus var veikt paši vai arī turpināt to
uzticēt SIA «Preiļu saimnieks», kā to
izvēlējušies Liepu ielas 12. mājas dzīvokļu īpašnieki. Jautāts par pelējuma
problēmu siltinātajās mājās, Igors Kolosovs pasvītroja, ka šī problēma nepastāv, ja dzīvokļa saimnieks izvēlas
pareizu vēdināšanas režīmu. Izskanēja

arī atziņa, ka pēc siltināšanas jūtama
lielāka interese par dzīvokļa iegādi šajā
mājā.
Ja Viļānu ielas 2. mājas iedzīvotājiem
tomēr nesanāks vienoties par mājas renovāciju, tad viens no pirmajiem darbiem
par uzkrātajiem apsaimniekošanas līdzekļiem varētu būt logu nomaiņa
kāpņu telpās, arī tas dos zināmu siltumenerģijas ietaupījumu. Nākotnē jāplāno
arī kanalizācijas centrālās caurules nomaiņa.
Kopsapulces noslēgumā ar dzīvokļu
īpašnieku balsu vairākumu par mājas
vecāko tika ievēlēta Inga Proma. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība izšķirsies par
mājas renovācijas nepieciešamību, tad
nākamais loģiskais solis būs dzīvokļu
īpašnieku biedrības dibināšana. Šās
mājas dzīvokļu īpašnieki ir ieinteresēti
mājas apsaimniekošanas jautājumos,
katrā ziņā šī pirmā sapulce nebūs pēdējā.

Ūdens ir vērtīgākais
un svarīgākais dabas resurss
Saimnieka Vârds

«Bez ūdens nevar iztikt nevienu
dienu,» atgādina Aleksandrs Lapuha,
SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes
un kanalizācijas daļas vadītājs. SIA
«Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un
kanalizācijas daļa nodrošina visus
ūdensapgādes posmus: ūdens pacelšanu no artēziskajiem urbumiem un
dzeramā ūdens sagatavošanu, tā piegādi patērētājiem un notekūdeņu
novadīšanu un attīrīšanu. Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa apkalpo
ūdens apgādes sistēmas ārējos tīklus
un nodrošina ūdens padevi līdz ievadiem gala patērētāju ēkās Preiļu
pilsētā un Līču un Aizkalnes lauku
teritoriju centros.

Ūdens resursu pietiek

Latvijā pastāvošo attieksmi pret ūdens
resursiem var raksturot kā «šeit un tagad» – pagaidām kvalitatīva ūdens pietiek
visiem, taču – cik ilgi? Savukārt citur
Eiropā skan trauksmes zvani, jo ūdeņi
kļūst arvien piesārņotāki. Starp Eiropas
Savienības valstīm labākās kvalitātes pazemes ūdens ir Latvijā un Lietuvā.
Valstiskā līmenī Latvijas iedzīvotāji netiek
mudināti taupīt ūdeni, pamatojot ar faktu,
ka Latvijā ūdens patēriņš uz vienu
iedzīvotāju ir 100 litru dienā, kas ir viens
no zemākajiem rādītājiem Eiropā, kur vidējais līmenis ir 150 litru dienā, bet visvairāk tērē spāņi – 300 litrus dienā uz
vienu iedzīvotāju.
SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes
un kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs
Lapuha norāda, ka videi draudzīga, ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošana iespējama tikai tad, ja arī patērētāji pret
ūdeni izturas atbildīgi. Lai arī statistika
liecina, ka, rēķinot uz vienu cilvēku, Latvija ir sestajā vietā pasaulē saldūdens
resursu ziņā, tomēr arī mums dzīvībai vissvarīgāko resursu vajadzētu lietot taupīgi.
Savu ikdienas dzīvi bez ūdens nemaz nav
iespējams iztēloties – katru dienu mēs
dzeram, gatavojam ēdienu, mazgājamies,
ūdens nepieciešams, lai saražotu daudzas
ikdienā nepieciešamas preces.

Dzeramais ūdens teicamā
kvalitātē

gados, privātmāju iedzīvotājiem Preiļos ir
iespēja izbūvēt pieslēgumus centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa aicina
privātmāju īpašniekus, kuri vēl nav pieslēgušies centralizētajām komunikācijām,
vēlreiz izvērtēt priekšrocības, ko šāds pieslēgums nodrošina. Lai cik kvalitatīvi
būtu izbūvētas nosēdakas, tik un tā notiek
infiltrācija gruntsūdeņos, kas veido piesārņojumu.

Preiļu pilsētas centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantoti vienīgi pazemes
ūdeņi, kurus iegūst no 50 metrus dziļiem
artēziskajiem urbumiem. Dzeramā ūdens
ieguvi Preiļu pilsētā nodrošina viena
sūkņu stacija Rēzeknes ielā, kuras maksimālā
jauda sasniedz 1648 kubikmetru diennaktī.
No dziļurbumu akām iegūts ūdens ir tīrāks un veselīgāks, nekā ja tas tiktu ņemts
no atklātas ūdenstilpes. Lai noteiktu dzeramā ūdens kvalitāti, tiek veiktas dzeramā
ūdens kvalitātes laboratoriskās pārbaudes.
Gandrīz visā Latvijā ūdenī ir paaugstināts
dzelzs saturs, jo pazemē ūdens plūst caur
dzelzi saturošiem slāņiem, tādēļ pirms nonākšanas ūdensvada tīklos pie patērētājiem
tas tiek atdzelžots un filtrēts dzeramā
ūdens sagatavošanas iekārtās. Galvenās
pilsētas ūdens ieguves un atdzelžošanas
iekārtas Rēzeknes ielā ir modernizētas un
atbilst mūsdienu prasībām tehnoloģiskā
procesa, aprīkojuma un iekārtu kvalitātes
ziņā. Ūdens pēc apstrādes kļūst daudz
dzidrāks, draudzīgāks sadzīves tehnikai
un sanitārajiem mezgliem.

Iekšējie tīkli novecojuši

Aleksandrs Lapuha norāda, 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. Attīstoties 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.

kvalitatīva ūdens attīrīšana

Preiļu pilsētā ir apmēram 70 kilometri
maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas
tīklu. Diennaktī mūsu pilsētā tiek piegādāti
apmēram 640 kubikmetru ūdens, bet attīrīšanas iekārtās nonāk apmēram 780 kubikmetru ūdens, jo tīklu izbūves īpatnību
dēļ kanalizācijas sistēmā nonāk daudz
lietus notekūdeņu.
Preiļu pilsētas notekūdeņi modernizētās
attīrīšanas iekārtās tiek attīrīti ar bioloģisko
metodi. Bioloģiskās attīrīšanas paņēmiens
ir ļoti efektīvs, jo pietiekami ilgi airējot,
aerobos apstākļos mineralizējas vairāk par
90 % no bioloģiski oksidējamām vielām,
bet kopējais fosfors samazinās par 50 %.
Bioloģiskajā attīrīšanā izmanto baktērijas,
kas notekūdeņos esošās organiskās vielas
izmanto savu dzīvības procesu uzturēšanai.
Šīs baktērijas veido aktīvo dūņu pamatsastāvu. Aktīvās dūņas attīra ūdeni līdz
tādai pakāpei, lai to varētu novadīt grāvī
vai virszemes ūdenstilpē.
Pateicoties veiksmīgi apgūtajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem aizvadītajos

Pasaules ūdens diena akcentē ūdens saistību ar darbavietu

22. martā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, lai pievērstu sabiedrības uzmanību
ūdens lomai mūsu dzīvē. Šāgada tēma ir ūdens un darbs, akcentējot, ka, uzlabojot
ūdens kvalitāti, uzlabosies darba vides un pārtikas kvalitāte, kas savukārt liek
mainīties sabiedrībai un uzlaboties ekonomikai. Puse no pasaules strādājošajiem ir
nodarbināti ar ūdeni saistītās jomās.
Pasaules ūdens dienas atzīmēšanu pasaulē 1992. gadā aizsāka Apvienoto Nāciju
Organizācija, Latvijā to atzīmē no 1996. gada. Ūdens dienas mērķis ir aicināt
ikvienu cilvēku pievērst uzmanību ūdens resursiem ne tikai šodienas kontekstā, bet
arī domāt par nākamajām paaudzēm.

Tērējam arvien vairāk ūdens resursu

F Kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem dzeramā ūdens krājumi ik gadu
pasaulē samazinās par 1 %, jo attīstītajās valstī ūdens patēriņš arvien palielinās.
F Ar ūdens resursu trūkumu jau tagad saskaras 40 % pasaules iedzīvotāju.
F Tiek lēsts, ka no 2011. gada līdz 2050. gadam cilvēku skaits uz zemes palielināsies par 33 % (no 7 miljardiem līdz 9,3 miljardiem), tāpēc vajadzēs saražot par
70 % vairāk pārtikas.
F Lauksaimniecībā pārtikas ražošanai ūdens patēriņš līdz 2050. gadam palielināsies par 20 %.

Preiļos attīrīšanas iekārtās darbojas aerotanks, kura
tilpums ir 970 kubikmetru.
Aerotankā brīvi peldošās baktērijas veido dūņu pamatsastāvu, bet
attīrīšanu nodrošina brīvi peldoši mikroorganismi, kuriem nepārtraukti
tiek pievadīts gaiss. Baktērijas notekūdeņos esošās organiskās vielas
izmanto savu dzīvības procesu uzturēšanai. Aktīvās dūņas attīra ūdeni
līdz tādai pakāpei, lai to varētu novadīt ūdenstilpē vai grāvī.

Attēlā – dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas Rēzeknes ielā darbojas
automātiskā režīmā, un rezultātā maģistrālajos ūdensvados nonāk tīrs,
normām atbilstošs dzeramais ūdens.

Preiļu pilsētā dzeramais ūdens tiek iegūts no dziļurbumu akām.
Artēziskie urbumi Rēzeknes ielas ūdensgūtnē ir 50 metrus dziļi.
Pazemē ūdens plūst caur dzelzi saturošiem slāņiem, tādēļ pirms
padošanas ūdensvada tīklos un nonākšanas pie patērētājiem ūdens
tiek atdzelžots un filtrēts dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās.
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Atkritumu kaudžu radītājiem –
administratīvais sods

Saimnieka Vârds
Lai pagātne ar vējiem aizplūst tālēs,
Tagadne kā saules stars lai mirdz,
Bet nākotne lai atnes visu tādu,
Pēc kā tik ļoti ilgojas Tev sirds!

Vissirsnīgākie sveicieni apaļajā jubilejā

L e o n ī d a m Pa š ko va m
un M ā r i m R e č a m

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļā un

Ra im on dam P un culi m
Komunālajā nodaļā!

Sveiciens visiem jubilāriem, kuri dzimuši martā!

SIA «Preiļu saimnieks»

Jābūt noslēgtam līgumam
par cieto sadzīves atkritumu izvešanu

Atgādinām, ka ikvienai Preiļu novada mājsaimniecībai,
lauku viensētai un juridiskai personai, ja tā vēl nav, jābūt noslēgtam līgumam ar SIA «Preiļu saimnieks» par cieto sadzīves atkritumu izvešanu.
Atkritumi, kas izmesti neatļautās vietās vai aprakti zemē,
negatīvi ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, jo rada pazemes un virszemes 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
privātmāju iedzīvotājiem, kuriem jābūt noslēgtam savam līgumam
par atkritumu izvešanu.
Fiziskās personas individuālo līgumu var noslēgt, griežoties
pie SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas
vadītājas Vinetas Igolnieces, Preiļos, Rīgas ielā 4, tel. 29420721.
Ar juridiskām personām līgumus slēdz SIA «Preiļu saimnieks»
juriste Līga Bruzgule, Preiļos, Liepu ielā 2, tel. 26595354.

SIA «Preiļu saimnieks»
iznomā komerctelpas

SIA «Preiļu saimnieks»

Preiļos, 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

Vinetu Igolnieci pa tālr. 29420721
un pieteikt atsevišķu atkritumu
izvešanu.
Jau vairākkārt uzsvērts, ka
parastie sadzīves atkritumu konteineri ir paredzēti tikai un vienīgi
ikdienas sadzīves atkritumiem.

Lauksaimniekiem
jāpiesaka plēvju izvešana

platība: 45 m2, 50 m2, 73 m2
telpas atrodas viesnīcas ēkā 1. stāvā Talsu ielā 2a, Preiļos
Kontaktpersona Jānis Mūrnieks, tālr. 29420589

APBeDīšANAS BIRoJS

Šāgada 24. februārī tika
konstatēts kārtējais gadījums,
kad blakus sadzīves atkritumu
konteineriem kāds atvedis un
cerībā, ka neviens nemanīs, atstājis maisus, – šoreiz pie Preiļu
1. pamatskolas konteineriem.
Paļauties uz to, ka SIA «Preiļu
saimnieks» atbrauks, sakraus un
aizvedīs vis nevajadzētu, jo šādi
gadījumi parasti tiek nodoti Pašvaldības policijai, lai noskaidrotu
vainīgo. Tā notika arī šajā reizē,
un pēc ļoti operatīvas Pašvaldības policijas darbinieku rīcības
vainīgais nekavējoties tika noskaidrots un saņems administratīvo sodu.
Minimālais sods, ko šādā gadījumā var piemērot, ir 70 eiro.
Maksāt sodu sanāk vairākas reizes
dārgāk, nekā sazināties ar SIA
«Preiļu saimnieks» Atkritumu
apsaimniekošanas daļas vadītāju

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

mantotās 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.

Pēc šķūnīšu, garāžu, palīgēku tīrīšanas, kā arī pēc remonta,
sakrāto lielgabarīta atkritumu vai
būvgružu izvešana jāpiesaka atsevišķi. Nav pieļaujams, ka tie
tiek atstāti dalīti vākto atkritumu
punktos pie konteineriem.

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.

Pavasara uzkopšanas privātmāju talkām būs jauna kārtība

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu
apsaimniekošanas daļa 16. un 30. aprīlī
rīko tradicionālās pavasara uzkopšanas
talkas privātmājām, kurām ar SIA
«Preiļu saimnieks» ir noslēgts līgums
par individuālā 240 litru sadzīves atkritumu konteinera izvešanu.
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece informē, ka šogad talku norisē
ieviestas izmaiņas. Šādas talkas ir Atkritumu
apsaimniekošanas daļas pretimnākšana
privātmāju iedzīvotājiem, jo talku dienās
ir unikāla iespēja bez maksas atbrīvoties
no dārza un lielgabarīta atkritumiem, par
kuru izvešanu ārpus talkām ir jāmaksā.
Vienīgais lūgums līdz šim ir bijis iedzīvotājiem pašiem piedalīties talkās un nākt
palīgā savus atkritumus iekraut. Diemžēl
atsaucība ir neliela, un iedzīvotāji visbiežāk
paļaujas uz SIA «Preiļu saimnieks» darbiniekiem. Tādēļ šajā pavasarī ielu malās
atstātie atkritumi netiks izvesti, ja to
saimnieks nenāks palīgā iekraut. Ja tomēr nav iespējams būt mājās, lūgums sa-

zināties ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu un pieteikt atsevišķu izvešanu. Iepriekš zvanīt tiek aicināti arī seniori, kuriem būs nepieciešama
palīdzība atkritumus iekraut piekabēs.
Kā ierasts, talkas dienās pa noteiktajiem
maršrutiem kursēs SIA «Preiļu saimnieks»
tehnika, un privātmāju 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!). Grafikā katrai ielai
atvēlēta tikai pusstunda, un, ja atkritumu
ir sakrājies ļoti daudz, labāk neaizkavēt
talkas grafiku, bet sazināties ar Atkritumu
apsaimniekošanas daļu un vienoties par
atsevišķu izvešanu.
Jāpiebilst, ka pavasara uzkopšanas

Saimnieka Vârds
SIA «Preiïu saimnieks» informatîvs izdevums

talkas tiek rīkotas Preiļu pilsētas privātmājām. Savukārt daudzdzīvokļu māju vecākie un iedzīvotāju iniciatīvas grupas
tiek aicinātas griezties SIA «Preiļu saimnieks» ar iesniegumu un pieteikt pagrabu
tīrīšanu.
Vairāk informācijas, zvanot Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai
Vinetai Igolniecei pa tālr. 29420721.

16. 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;
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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.

30. aprīlis (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.

