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2016. GADA APrĪLIS
ŠAjĀ numurĀ LASIET:

‚ apkures maksājumi marta norēķinu periodā;
‚ informē par daudzdzīvokļu namu siltināšanu;
‚ tiek tīrīti Preiļupes krasti;
‚ atkritumu dedzināšana ir bīstama;
‚ rit pieteikšanās ruļļu plēvju izvešanai.

SIA «Preiļu saimnieks»
darba laiks maija svētkos

Informējam par SIA «Preiļu saimnieks» darba laikiem:
otrdien, 3. maijā, darba laiks saīsināts par vienu stundu: no
plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00;
trešdiena, 4. maijs - brīvdiena.

Lielās Talkas konkursā
«Latvijai BŪT zaļai!»
Preiļu novads iegūst 2. vietu

Attēlā - aktieris Gints Grāvelis (no kreisās) pasniedz Lielās Talkas konkursa balvu SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītājai
Zentai Igolniecei. Foto: Rojs Maizītis.

20. aprīlī Rīgā Grīziņkalna «Ghetto Games» teritorijā tika
paziņoti Lielās Talkas konkursa «Latvijai BŪT zaļai!» rezultāti,
un tajā Preiļu novads ierindojies godpilnajā 2. vietā, balvā
saņemot 2000 EUR ceļojumam.
Balvu no aktiera Ginta Grāveļa rokām saņēma SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja, Lielās Talkas koordinatore
Preiļu novadā Zenta Igolniece, un viņa pauž prieku par izcīnīto
godalgu: «Vispirms gribas teikt vislielāko paldies Preiļu novada
domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai, jo tieši viņas aicinājumam
piedalīties konkursā atsaucās skolas un jau pašā sākumā mums bija
kopīgs mērķis cīnīties par uzvaru. Milzīgs paldies visiem pedagogiem
un skolēniem, kuri veltīja laiku un ieguldīja lielu darbu konkursa aktivitāšu realizēšanā. Katra skolēna ieguldījums bija kā mazs gabaliņš
kopīgajā konkursa puzlē. Esam ļoti priecīgi par godpilno otro vietu,
kas ir kā apliecinājums, ka kopā varam paveikt daudz un esam liels
spēks. Īpašs paldies Preiļu novada kultūras centram par atsaucību un
SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājam Jānim Mūrniekam
par lielo atbalstu.»
Lielās Talkas konkursā «Latvijai BŪT zaļai!» piedalījās sešas
Preiļu novada skolas: Pelēču pamatskola, Salas pamatskola, Preiļu
1. pamatskola, Preiļu 2. vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija un Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola.
Vairāk par konkursu lasiet 3. lappusē
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Preiļu novadā aizvadīta Lielā Talka

Sestdien, 23. aprīlī visā Latvijā notika Lielā Talka. Kopumā
Preiļu novadā Lielajā Talkā ir
piedalījušies vairāk nekā 500 cilvēku, ar dažādiem atkritumiem
piepildīti vairāk nekā 1500 talkas maisi, kuru svars 8140 kilogrami.
Preiļu novada domes un iestāžu darbinieki un brīvprātīgie talkotāji strādāja Preiļu parkā, kur
grāba lapas gar celiņu malām.
Savās teritorijās talkoja aktīvie
Preiļu novada Jauniešu centra
«Četri» jaunieši, Preiļu Galvenās
bibliotēkas un SIA «Preiļu slimnīca» kolektīvs. Garāžu īpašnieku biedrības «Preiļupe» aktīvisti
sakopa garāžām piegulošo teritoriju. Čakla talkošana norisinājās
arī Preiļu, Aizkalnes, Pelēču un
Saunas pagastā.
Pirmstalkas nedēļā talkoja
skolas un bērnudārzi. Preiļu parkā
gar A. Paulāna ielu lapas grāba
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienības
«Preiļi», Preiļu 1. pamatskolas un
Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi.
Preiļu 2. vidusskola talkoja Ebreju

Pilsētas centra puķudobēs
iestādītas atraitnītes – vienas no
populārākajām pavasara puķēm, jo tās zied arī vēsā laikā
un pārcieš nelielas salnas. Vēlāk
atraitnītes tiks aizstātas ar vasaras puķēm.
Arī šovasar pilsētu rotās puķu
piramīdas un puķu grozi pie laternu stabiem, patlaban jau notiek to
gatavošana. Pavasaris ir labākais
laiks apstādījumu plānošanai, un
iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti pilsētvidi padarīt košāku un
skaistāku, apzaļumojot piegulošās
teritorijas, tā sniedzot savu artavu
pilsētas vizītkartes veidošanā.
Attēlā - pie politiski represēto
piemiņas vietas lielziedu atraitnītes
stāda SIA «Preiļu saimnieks»
dārzniece Velta Kodore.

Daudzviet Eiropā slimības
dēļ iet bojā ošu audzes, nu tas skāris arī Latviju, kad lūst šķietami
veseli un zaļi oši. Šī slimība vērojama arī Preiļu parka ošiem.
Saskaņā ar parku arhitektes
Ilzes Māras Janelis veikto apsekošanu, konstatēti slimie koki
un teritorijā pie jaunās estrādes
jau sākta to izzāģēšana.
Tā saucamās «ošu slimības»
pazīmes ir strauji vīstoši, nokaltuši
pēdējā gada dzinumi. Slimībai progresējot, koki novājinās, tiem strauji
atmirst saknes, tādēļ pat nelielā
vējā tie var gāzties, neskatoties
uz to, ka vizuāli tie vēl ir zaļi.

Attēlā - parkā strādā SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālās nodaļas darbinieki Aivars Gribusts (no kreisās)
un Gunārs Kozlovskis.
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Talkā neiztika arī bez interesantiem atradumiem – atrastas vairākas bērnu
rotaļlietas, tīrot parka dīķus. Attēlā no kreisās – SIA «Preiļu saimnieks»
Ūdens apgādes un kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha un
SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks.

kapos. Īpaši aktīvi talkotāji bija
pirmsskolas izglītības iestāžu «Pasaciņa» un «Auseklītis» darbinieki kopā ar bērnu vecākiem.
Lielās Talkas norisi Preiļu novadā koordinēja SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece un Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecā-

kais speciālists Anatolijs Petrovs.
Lielās Talkas mērķis ir, lai
2018. gadā, Latvijas simtgadē,
Latvija būtu tīrākā un sakoptākā
vieta pasaules kartē. Liels paldies
par atsaucību un ieguldījumu sava novada sakopšanā ikvienam
talkas dalībniekam!
Turpinājums 3. lappusē

Apstādījumos uzzied atraitnītes

Labiekārtošanas darbi Preiļu parkā

Apkures maksājumi marta norēķinu periodā
Saimnieka Vârds

32 dienas (no 26.02.2016. līdz 28.03.2016.).
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra datiem, šāgada martā
vidējā āra gaisa temperatūra Preiļos bija
plus 0,2 Celsija grādi, kas ir par 1,36
Celsija grādiem vēsāka nekā februārī.
Dabas gāzes cena aprīlī samazināsies,
vēsta AS «Latvijas Gāze» prognoze, tādēļ
aprīļa norēķinu periodā siltumenerģijas
tarifs Preiļos būs nedaudz zemāks nekā
martā.

renovētās mājas maksā mazāk

Pie AS «Latvijas Gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas 177,86 EUR
par tūkstoš normālkubikmetriem kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos marta
norēķinu periodā ir 54,17 EUR/MWh (bez PVN), informē Vladimirs Haritonovs,
SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdensapgādes nodaļas vadītājs. Āra gaisa temperatūrai martā kļūstot vēsākai nekā tā bija februārī, par 16,5 % ir palielinājies
siltumenerģijas patēriņš un līdz ar to arī apkures maksājums. Vidējā maksa par
apkurināmās platības kvadrātmetru martā ir palielinājusies par 16,2 %, salīdzinot ar februāra norēķinu periodu.

vidējā maksa
par siltumenerģiju – 1,30 Eur/m2

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 ielas
katlumājām, martā ir 1,30 EUR/m² ar

Paaugstināta gaisa caurlaidība jeb nehermētiskumi palielina ēkas siltumenerģijas
patēriņu un sadārdzina siltuma izmaksas.
Efektīvākais apkures rēķinu samazināšanas
veids ir daudzdzīvokļu ēku kompleksā renovācija.
Siltinātajās mājās apkures izmaksas ir
ievērojami zemākas. Maksa par apkuri
Preiļu renovētajās mājās marta norēķinu
periodā (ar PVN): Liepu 9 – 0,384
EUR/m², Liepu iela 28 – 0,524 EUR/m²,
Liepu 21 – 0,531 EUR/m², Rēzeknes 32 –

0,417 EUR/m², Liepu 24 – 0,504 EUR/m²,
Liepu 12 – 0,501 EUR/m², Rēzeknes iela
36 – 0,354 EUR/m², bet siera rūpnīcas
mikrorajonā Daugavpils ielā 72 – 0,26
EUR/m².

Apkures sezona
tuvojas noslēgumam

Iepriekšējos gados pilsētā apkures
padeve tika pārtraukta aprīļa otrajā pusē,
bet apkures perioda sākuma vai beigu datumu var noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.
Apkuri iespējams atslēgt ātrāk, SIA
«Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļā
iesniedzot mājas vecākā iesniegumu vai
arī savācot vairāk nekā pusi mājas dzīvokļu
īpašnieku parakstu, kuri ir vienojušies par
apkures pārtraukšanu. Apkure tiek pārtraukta
iesniegumā norādītajā datumā. Dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja «par» ir
balsojuši vairāk nekā puse no mājā
esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,28 EUR/m² ar PVN. Ja apskatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējā maksa par
apkuri martā ir šāda: Liepu ielas katlumāja
– 1,23 EUR/m², Pils ielas katlumāja –
1,733 EUR/m², Celtnieku ielas katlumāja
– 1,392 EUR/m² ar PVN.
Marta norēķinu periods par apkuri ir

uzsākta Preiļupes krastu tīrīšana

Šopavasar sākta Preiļupes
krastu tīrīšana posmā gar siera
rūpnīcas mikrorajonu un gar
Robežu ielu.

Atsaucoties Preiļu novada
domes lūgumam, Zemessardzes
35. nodrošinājuma bataljons nāca
palīgā ar savu specializēto tehniku.
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas darbinieki strādāja
ar motorzāģiem, attīrot krastus
krūmiem un kritalām, un, ar laivu braucot, tīrīja upes gultni.
Jāteic, ka upes tīrīšanas darbi
ir vēl pašā sākumā, un līdzekļu ietvaros tas vēl turpināsies.
Krastu tīrīšana uzlabo upes
veselību, un minētajos posmos
Preiļupe ir attīrīta no aizbirumiem, kas kavē straumes plūdumu. Upes krasti ir pieejamāki
iedzīvotājiem.

Iedzīvotājus informē par dzīvojamo māju renovāciju

SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas darbinieki stiprina troses pie upē nolūzušajiem kokiem, lai zemessardzes spēcīgā tehnika tos varētu izvilkt krastā.

31. martā Preiļu novada dome un SIA «Preiļu saimnieks» iedzīvotājus aicināja
uz sapulci par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu. Ministru kabinets ir
apstiprinājis noteikumus par valsts atbalsta pasākumu «Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās».

Sapulces dalībniekus uzrunāja Preiļu
novada domes izpilddirektors Vladimirs
Ivanovs, par jaunajiem māju siltināšanas
nosacījumiem informēja SIA «RBD» valdes
loceklis Ronalds Stālmanis, SIA «MĀJU
ENERGOEFEKTIVITĀTE» projektu vadītājs Alvis Apinītis un SIA «ARCHE»
sertificēts energoauditors Jānis Bērziņš.
Renovācijas projektu īstenošanu nodrošinās attīstības finanšu institūcija «Altum», visticamāk, projektus varēs iesniegt,
sākot ar šāgada jūniju vai jūliju. Projekta
iesniedzējs ir dzīvokļu īpašnieku nodibināta
biedrība. Kā uzsvēra Vladimirs Ivanovs,
pirmais svarīgākais solis ir sasaukt dzīvokļu
īpašnieku kopsapulci un pieņemt lēmumu
par mājas energoaudita veikšanu, pēc tam

varēs izdarīt secinājumus, cik lielu ieguvumu
dos ēkas renovācija. Preiļu novada dome
turpina sniegt atbalstu energoaudita veikšanai
līdz 853,72 eiro apmērā.
Sapulcē izskanēja atziņa, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija, piesaistot
līdzfinansējumu, pilnīgi noteikti ir vērtīga,
par to liecina veiksmīgi renovēto māju piemēri ne tikai Preiļos, bet arī daudzviet Latvijā, un pat ar kredīta maksājumu rēķini ir
mazāki, nekā tie bija pirms renovācijas.
Vienam dzīvoklim renovācijas izmaksas
provizoriski sastāda 2000 līdz 3000 eiro. No
jauna nākusi klāt prasība, lai renovācija atmaksātos 20 gadu laikā. Jaunajā plānošanas
periodā uz līdzfinansējumu varēs pretendēt
tie namu renovācijas projekti, kas pēc ener-

goefektivitātes pasākumu īstenošanas paredz siltumenerģijas patēriņu apkurei vismaz
no 81 līdz 90 KWh/m2 gadā. Jo šis patēriņš
būs mazāks, jo lielāks būs līdzfinansējums.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem paredzēti divu veidu granti. Renovācijas projekta īstenošanai piesaistot komercbankas
finansējumu, granta apmērs būs no 36 %
līdz 50 % no kopējām attiecināmām izmaksām. Ja komercbanka aizdevumu atsaka, to
varēs saņemt finanšu institūcijā «Altum»,
bet ar samazinātu granta apmēru no 25 %
līdz 35 %.
No 2016. līdz 2023. gadam ēku renovācijai Latvijā pieejamais finansējuma apjoms ir 166 470 588 eiro. Šis līdzfinansējums

varētu būt pietiekams 1700 ēku atjaunošanai
(iepriekšējā plānošanas periodā renovētas
aptuveni 800 ēkas, un Latvijā vēl būtu
jāatjauno ap 25 000 daudzdzīvokļu māju).
Dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti būt rosīgi
un neatlikt visu uz pēdējo mirkli, jo
interese šobrīd ir liela un, iespējams, pat
veidosies konkurence. Tiem, kuri vēl nav
sākuši, tagad ir īstais laiks ķerties pie dokumentu sagatavošanas, lai nākamā gada
pavasarī varētu sākt renovācijas būvdarbus.
Jāņem vērā, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja ir kopīpašums, un paredzams, ka
vairāk līdzfinansējuma granti netiks piedāvāti, un dzīvokļu īpašniekiem siltināt
nāksies tikai par savu naudu.

2016. gada 18. maijā plkst. 16.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā
kooperatīva ielā 6, Preiļos, Latvijas republikas Ekonomikas ministrija rīko semināru
«Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Pamatnosacījumi».
vairāk informācijas un pieteikšanās: http://ej.uz/dkeu
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Preiļu novadā noslēdzies Lielās Talkas pašvaldību
koordinatoru konkurss «Latvijai BŪT zaļai!»
Saimnieka Vârds

SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks (no
kreisās) pasniedz speciālbalvu 50 EUR apmērā Pelēču pamatskolai par
labāko video, balvu saņem Pelēču pamatskolas 5. klases audzēknis
Markuss Mainulis. Foto: Gunārs Vilcāns.

22. martā Preiļu kultūras namā notika Lielās Talkas konkursa
«Latvijai BŪT zaļai!» noslēguma pasākums skolām, kurā skolēni
prezentēja pasākumus un video par tēmu «Latvijai BŪT zaļai!»
un nolasīja savus daiļdarbus «Kā būtu, ja būtu...».

Pasākuma ievadā Zaļais Asns
uzbūra pasaku par mežu, kurš
ienāk pilsētā, un uz viņa jautājumu
«Vai Latvijai būt zaļai?» atskanēja
daudzbalsīgs un pārliecinošs
«Jā!», kā apsolījums tikties Lielajā Talkā 23. aprīlī, lai Latvijas
simtgadi sagaidītu skaistā, zaļā
un tīrā valstī.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda akcentēja,
ka Preiļiem jākļūst vēl zaļākiem,
un mudināja katru sākt ar savu
māju un skolu, kā arī aicināja
katru no klātesošajiem skolēniem
pasākumā laikā dzirdētās zaļās

idejas izstāstīt vēl vismaz pieciem
skolas biedriem. Lielās Talkas koordinatore Zenta Igolniece atgādināja, ka Preiļu novads ar pašvaldības atbalstu Lielajā Talkā
piedalās kopš tās sākuma 2008.
gadā, un talkas laikā uzmanība
tiek veltīta ne tikai atkritumu
vākšanai un teritoriju sakopšanai,
bet arī koku stādīšanai – talkas
laikā atjaunotas liepu alejas Raiņa
bulvārī un no Daugavpils ielas
līdz parka vārtiem, iestādītas liepas Valmieras ielā. Viņa arī pateicās visām skolām, kuras ik
gadu pirmstalkas nedēļā labprāt

Latvijai BŪT zaļai!

Gatavojoties Lielajai Talkai, kas veltīta Latvijas simtgadei,
tika izsludināts konkurss «Latvijai BŪT zaļai!». Konkursa noslēguma pasākums Preiļos notika 22. martā, kurā piedalījāmies ar
lielu interesi un aizrautību, guvām daudz izzinoša materiāla, pozitīvas emocijas. Tā bija laba mācību stunda par to, ko mēs katrs
varam darīt, lai Latvija būtu sakoptāka, zaļāka, vēl skaistāka.
Guvām jaunas idejas, priecājāmies par saviem panākumiem.

Piedaloties šajā konkursā,
Salas pamatskola apkopoja paveikto iepriekšējos gados tīras,
sakoptas vides saglabāšanā. Tā
kā esam ekoskola, vides sakopšanā
ir darīts daudz katru gadu. Esam
vākuši makulatūru, vecās baterijas,
esam stādījuši daudz jaunus kociņus pie skolas – iestādītas priedītes pie katlu mājas, visus priecē
160 ceriņu rinda, sakuplojusi jaunā bērzu birzīte, kurai būs turpinājums. Stādīsim bērziņus un vil-

kābeles ar devīzi «Latvijas simtgadei – 100 koki!». Ir atjaunots
ābeļdārzs, esam piedalījušies akcijā «Ozolzeme-Latvija». Lielu
artavu vides izzināšanā ir devuši
mazpulcēni, kuri ir izstrādājuši
dažādus projektus saistībā ar vidi.
Tika veikta stārķu ligzdu uzskaite,
notiek regulāra saziņa ar ornitologu
biedrību. Skolēni ir strādājuši pie
projektiem, kuros ir pētīta skolas
apstādījumu vēsture, koka nozīme
cilvēka dzīvē, sadarbojamies ar

iesaistās sabiedrisko teritoriju sakopšanā.
Skolu audzēkņi iepazīstināja
ar pasākumiem, kas martā notikuši
ar saukli «Latvijai BŪT zaļai!».
Vakara (maiņu) un neklātienes
vidusskolā veidoja plakātus «Latvijai un pasaulei būt tīrai un
zaļai!» un rīkoja konkursu «Tīra
vide – nākotnes vīzija», Pelēču
pamatskolas Gudrā Pūce un
Strazds vēstīja par vecāku nedēļas
norisēm ar moto «Latvijai BŪT
zaļai!», Preiļu 1. pamatskola iepazīstināja ar zaļajām domām un
darbiem mācību stundās un ārpusstundu darbā, Preiļu Valsts
ģimnāzijas 2.b kursa audzēkne
Linda Madelāne vēstīja, ko ģimnāzisti uzzinājuši par atkritumu
šķirošanu, apmeklējot Getliņu un
Demenes atkritumu poligonus
un SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumu,
Preiļu 2. vidusskolā par tēmu
«Latvijai BŪT zaļai!» izspēlēta
ekoloģiskā spēle ar dažādām atrakcijām, mēmo šovu un ķīmijas
eksperimentiem. Salas pamatskolas skolēni lepojās, ka mācās ekoskolā, un dāvināja klātesošajiem
egļu sēkliņas, ko iesēt savā novadā,
un pašu šūtus auduma maisiņus
«Latvijai zaļot», savukārt Preiļu
pansionātam dāvanā būs putnu
būrītis, bet, atgādinot par talkošanu kā senu latviešu tradīciju,
moži skanēja viņu dziedātā talkas
dziesma «Tī bej labi tolkā īt»,
aicinot uz deju Marutu Plivdu.
Konkursam tika iesniegti 8 video un 14 daiļdarbi no 6 novada

skolas absolventu amatnieku, kura kolekcijā ir ļoti daudz dažādu
koku sugu karošu, esam iepazinušies ar lielāko un vecāko ozolu
aleju, kurā aug gandrīz 100 ozoli.
Katru gadu ziemā izgatavojam
putnu barotavas, pavasaros uzliekam jaunus putnu būrīšus.
Iepriekšējā vasarā skolā tika
organizēta nometne «Lillā pienene», kurā piedalījās skolēni no
piecām novada skolām. Nometnes
dalībnieki guva daudz izzinoša
par atkritumu šķirošanu, apmeklēja atkritumu šķirošanas poligonu
Demenē, paviesojās pie ekozemnieka un bija daudz citu izglītojošu pasākumu.
Šogad, gatavojoties konkursa
noslēguma pasākumam, veicām
izglītojošo darbu skolēnu, viņu
vecāku un citu iedzīvotāju vidū.
Tika veidoti video par dažādām tēmām – mežu izciršana, pārstrāde,

skolām. Labākos noskaidroja žūrija, kuras sastāvā bija Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja, Jānis Mūrnieks, SIA
«Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs, Lielās Talkas koordinatori Preiļu novadā Zenta Igolniece,
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja, un Anatolijs Petrovs, Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālists,
Maija Paegle, Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste, Ilona Vilcāne, Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore, un Inese Šņepste, SIA
«Preiļu saimnieks» sabiedrisko
attiecību speciāliste. Žūrijas vērtējumā labākie darbi tālāk Lielās Talkas konkursā sacentīsies
ar citām pašvaldībām, un tie ir
Pelēču pamatskolas sagatavotais
video un Salas pamatskolas
7. klases skolnieces Agneses Skabes dzejolis «Kā būtu, ja būtu...».
Abi minētie labākie darbi saņēma
SIA «Preiļu saimnieks» speciālbalvas 50 EUR apmērā, ko pasniedza valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks. Žūrijas atzinību guva arī Preiļu 1. pamatskolas 7a
klases skolēna Rimanta Zariņa
pasaka un Preiļu Valsts ģimnāzijas 3. kursa audzēkņu akrostihs,
bet skatītāju simpātiju balvu saņēma Preiļu 2. vidusskolas video.
Lielās Talkas konkursa «Latvijai BŪT zaļai!» noslēguma pasākumu skolām rīkoja Preiļu novada dome un SIA «Preiļu saimnieks» sadarbībā ar Preiļu novada
kultūras centru.
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Ja mežmalas tīrākas kļūtu,
Vai Latvija viszaļākā būtu?
Vēl nē, vēl nē –
Jāuzkopj arī pagalmi!

Ja māju pagalmi tīrāki kļūtu,
Vai Latvija viszaļākā būtu?
Vēl nē, vēl nē –
Jāuzkopj arī ceļmalas!
Ja ceļmalas tīrākas kļūtu,
Vai Latvija viszaļākā būtu?
Vēl nē, vēl nē –
Jāuzkopj arī jūras liedags!

Ja jūras liedags tīrāks kļūtu,
Vai Latvija viszaļākā būtu?
Vēl nē, vēl nē –
Jāuzkopj arī ciemi un pilsētas savas!
Ja ciemi un pilsētas tīrākas kļūtu,
Vai Latvija viszaļākā būtu?
Vēl nē, vēl nē –
Jāuzkopj arī lauki un pļavas!
Ja lauki un pļavas tīrāki kļūtu,
Vai Latvija viszaļākā kļūtu?
Vēl nē, vēl nē –
Cilvēkiem jākļūst apzinīgākiem!
Ja cilvēku apziņa celtos,
Vai Latvija viszaļākā būtu?
Nu gan, nu gan –
Latvija būtu viszaļākā!

jauno koku stādīšana, drēbes maisiņu šūšana, to dāvināšana apkārtnes iedzīvotājiem ar aicinājumu
nelietot plastmasas maisiņus.
Vienā no video parādījām mūsu
veikumu akcijā «Nederīgo medikamentu, nolietoto termometru
vākšana». Savu veikumu atspoguļojām savā prezentācijā, kura
noslēdzās ar jautru talkas dziesmu.
Konkursa ietvaros skolēni rakstīja savus jaunrades darbus par
tēmu «Kā būtu, ja būtu...». Tie
bija dzejoļi, pasakas un citi radošie darbiņi. Bijām ļoti priecīgi
un patīkami pārsteigti, ka mūsu
skolas 7. klases skolnieces Agneses Skabes dzejolis tika atzīts
par labāko, kurš tālāk sūtīts uz
Rīgu, lai kopā ar pārējiem materiāliem pārstāvētu Preiļu novadu
valsts mēroga konkursā «Latvijai
BŪT zaļai!».

Preiļu novadā aizvadīta Lielā Talka

Lielās Talkas dienā Preiļu parkā pērnās lapas grāba Preiļu novada domes un iestāžu
darbinieki un individuālie talkotāji. Lapu izvešanu nodrošināja SIA «Preiļu saimnieks».

Kā būtu, ja...

Jāsaprot pašiem,
Kas labs ir, kas slikts
Domāsim, darīsim, draugi,
Lai Latvija zaļāka kļūst!
Jā, gan!
Agnese Skabe,
Salas pamatskolas 7. klase

Lielajā Talkā, kurā arī mēs,
kā katru gadu, piedalīsimies, sakopjot gan skolas apkārtni, gan
palīdzot to izdarīt vientuļiem pensināriem. Esam apsekojuši arī mežus, grāvjus, kuros vēl ir ko atrast, kas būtu liekams talkas maisos. Bet lai paveiktu lielus darbus,
jāsāk ar mazumiņu, jāsāk ar sevi
un savu māju, savu pagalmu, jāsāk
ar apziņas, attieksmes, veidošanu.
Paldies SIA «Preiļu saimnieks»
kolektīvam, īpaši Lielās Talkas
koordinatorei Zentai Igolniecei,
kuri organizēja šo noslēguma pasākumu, atzinīgi novērtēja mūsu
darbu un vienmēr rūpējas par sakoptu vidi! Paldies Preiļu novada
domes priekšsēdētājai Marutai
Plivdai par atbalstu, uzmundrinājumu un ieinteresētību!
Valentīna Liniņa,
Preiļu novada Salas
pamatskolas direktore

Preiļu 2. vidusskolas skolēni
un skolotāji talkoja Preiļu parkā.
Foto: Aivars Podskočijs.

Atkritumu dedzinātāji apdraud
sevi un līdzcilvēkus

Saimnieka Vârds
Lai katra diena Tev kā atradums,
Kurā ielikts prieks, spēks un varējums!

Sirsnīgākie sveicieni apaļajā jubilejā

G u n ā r a m Ko z l o vs k i m
Komunālajā nodaļā!

Sveiciens visiem jubilāriem,
kuri dzimuši aprīlī!

$

Turpinās pavasara uzkopšanas
talkas privātmājām
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.

Lauksaimniekiem jāpiesakās
plēvju izvešanai

Turpinās pieteikšanās lauksaimniecības ruļļu plēvju izvešanai.
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.
No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpe, rūpes un bēdas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lilitai Boltajai,
no mātes uz mūžu atvadoties.
SIA «Preiļu saimnieks»

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

redzēti citu atkritumu radītāju
apkalpošanai; ievietot sadzīves
nešķirotos atkritumus konteineros,
kas paredzēti dalīto atkritumu savākšanai. Atkritumus arī nedrīkst
dedzināt; sadzīves atkritumu konteineros bērt ielu saslaukas, smiltis
un bioloģiski noārdāmos atkritumus bez saskaņošanas ar atkritumu
apsaimniekotāju; konteineros un
citās speciāli atkritumu savākšanai
paredzētās tvertnēs ievietot kvēlojošus, degošus un ugunsnedrošus
atkritumus. Nedrīkst atkritumu
konteineros cieti sablīvēt vai iesaldēt atkritumus – šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam
ir tiesības par konteineru iztukšošanu noteikt papildus samaksu.
Savukārt pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 02/08 «Preiļu novada labiekārtošanas notiekumi»
aizliedz savāktos atkritumus, lapas, zāli, zarus izvietot ārpus sava īpašuma, valdījuma, lietojuma
teritorijas, kā arī tos dedzināt, ierīkot nelikumīgas atkritumu izgāztuves uz īpašumā, valdījumā vai
lietojumā esoša zemes gabala.
Vineta Igolniece uzsver, ka
nav neviena paša iemesla, lai novada teritorijā no atkritumiem atbrīvotos, tos dedzinot, tā apdraudot
savu un līdzcilvēku veselību, jo
jebkurā laikā ikviens var pieteikt
atkritumu izvešanu. Kuri vēl to
nav izdarījuši, tiek aicināti izvēlēties videi draudzīgu atkritumu
apsaimniekošanu un ar SIA «Preiļu
saimnieks» noslēgt līgumu par
cieto sadzīves atkritumu izvešanu.
Vairāk informācijas, zvanot pa
tālr. 29420721.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece norāda,
ka sevišķi novada lauku teritorijās
daļa mājsaimniecību izvairās slēgt
līgumus par cieto sadzīves atkritumu izvešanu, bet no atkritumiem
atbrīvojas, tos dedzinot. Liela daļa
no šiem atkritumiem ir plastmasa,
ugunskuros diemžēl nonāk arī
skābbarības ruļļu plēves, neskatoties uz to, ka Atkritumu apsaimniekošanas daļa rīko īpašas akcijas un
tās savāc, un izved bez maksas.
Organiskos dārza atkritumus
(lapas un zarus) drīkst dedzināt,
ievērojot drošības pasākumus, taču šajā gadījumā nav runa par
pilsētas privātmājām, jo pilsētas
teritorijā nekāda dedzināšana vispār nav pieļaujama. Savukārt sadzīves atkritumus nevajadzētu dedzināt ne no vides aizsardzības,
ne no ugunsdrošības viedokļa –
atkritumu kaudzē iejucis aerosola
flakons dedzināšanas laikā var negaidīti eksplodēt, gruzdošu plastmasas maisiņu vējš var uzpūst
cilvēkam, radot apdegumus.
Tos dedzinot, atkritumi jau nekur nepazūd, tie tikai ir mainījuši
formu un pārvērtušies par bīstamiem ķīmiskiem savienojumiem.
Caur elpošanas sistēmu cilvēka
organismā tiek uzņemtas dedzināšanas procesā izdalījušās kaitīgās
vielas. Dioksīni un furāni sadalās
ļoti lēni (var paiet gadu desmiti)
līdz zaudē savu bīstamību. Šīs
vielas nonāk ūdenī un augsnē,
dzīvnieku un cilvēku organismā,
kur uzkrājas pamazām un var izraisīt vēzi, alerģiju, negatīvi ietekmēt nervu sistēmu un imunitāti.

Nekādā gadījumā nedrīkst dedzināt laku un krāsu iepakojumu,
elektrības vadus ar izolāciju, koksni, kas apstrādāta ar ķīmiskiem
konservantiem. Savukārt dedzinot
polimēru plēves un plastmasas,
rodas benzopirēns, kas ir ļaundabīgus audzējus izraisoša viela. Dedzinot krāsnī, plītī vai ugunskurā
lielākā daļa kaitīgo vielu nosēžas
turpat tuvākajā apkārtnē. Piedāvājot slēgt līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu, izskan atruna,
ka «man atkritumu nav, jo visu sadedzinu krāsnī». Maisiņu, pudeļu,
tetrapaku dedzināšana krāsnī ir
sevis un dabas indēšana, bet skursteņi aizsērē ar plastmasas sodrējiem un rodas aizdegšanās risks.
Nelegāla atkritumu norakšana
bedrēs lauku sētu tuvumā vai izmešana ceļmalās un mežos piesārņo dabu. Zemē noraktie atkritumi ar laiku sadalās, veidojot dažāda sastāva ķīmiskas vielas, kas
ar laiku nonāk gruntsūdeņos – aprakt atkritumus nav mazāk bīstami, kā tos dedzināt.
Preiļu novada domes saistošie
noteikumi Nr. 2011/13 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Preiļu novadā» paredz, ka ir aizliegts novietot atkritumus jebkurā
to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā nomest
pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos, vai ievietot
citiem atkritumu radītajiem paredzētos konteineros un ierakt atkritumus zemē; ievietot atkritumus,
kas radīti katra konkrētā atkritumu
radītāja (fiziskās personas mājsaimniecībā) konteineros, kas novietoti sabiedriskās vietās vai pa-

Parastie sadzīves atkritumu
konteineri ir paredzēti tikai un
vienīgi ikdienas sadzīves atkritumiem – pārtikas atliekām u.tml.,
bet nekādā gadījumā celtniecības
vai citiem lielgabarīta atkritumiem.
Celtniecības atkritumi un būvgruži,
kas rodas remontdarbu laikā, neietilpst piemājas atkritumu tvertnēs.
Veicot remontu, obligāti jāpiesaka
atsevišķa šo atkritumu izvešana.
SIA «Preiļu saimnieks» piedāvā 8m3 tilpuma būvgružu konteineru nomu, kas pamatā paredzēti celtniecības atkritumiem – būvgružiem, būvlaukumu atkritumiem, ielu uzlaušanas atkritumiem, celtniecības laikā uzraktajai
zemei. Būvgružu konteineri pieejami ne tikai firmām un uzņēmumiem, bet arī ikvienam iedzīvotājam, kurš savā dzīvoklī vai
mājā veic remontu vai arī, ja ir
jāizved liels daudzums dažādu
citu, piemēram, bioloģisko atkritumu (t.i., dārza atkritumi).
Cementa izstrādājumus, ķieģeļus, keramiku, akmeņus un citus celtniecības atkritumus, pat
ja to ir nedaudz, nekādā gadījumā
nedrīkst mest parastajos sadzīves
atkritumu konteineros.

Iedzīvotāji parastajos sadzīves atkritumu konteineros par
nožēlu dažkārt iemanās izmest arī celtniecības atkritumus. Tā ir
nepieļaujama rīcība, jo rezultātā neatgriezeniski var tikt bojāta
atkritumu izvešanas mašīnu elektronika. Lai arī daudzreiz
uzsvērts, ka pēc remonta jāpiesaka atsevišķa atkritumu izvešana,
diemžēl teiktais nav sasniedzis dzirdīgas ausis.

$

SIA «Preiļu saimnieks»

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļā šopavasar jau saņemti vairāki
tālruņa zvani ar sūdzībām par atkritumu dedzināšanu privātmājās, kad kaimiņi pauž pamatotu
satraukumu par smirdīgiem dūmiem plašā apkārtnē. Sadzīves atkritumi ne vienmēr tiek
dedzināti līdzekļu trūkuma dēļ, lielā mērā tas tomēr ir izglītības un kultūras jautājums.

Parastie sadzīves atkritumu konteineri
nav paredzēti būvgružiem!

Ja celtniecības atkritumu nav
daudz, tad to izvešanai ir iespēja
pieteikt mūsu traktortehniku, ja
savukārt jāizved liels apjoms, tad
iesakām būvgružu konteineru

Atbildîgâ par izdevumu: Inese Ðòepste,
tel. 26543047, e-pasts: inese.snepste@preili.lv
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nomu. Pakalpojumu var pieteikt
un sīkāku informāciju var saņemt,
zvanot SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu apsaimniekošanas daļai pa tālr. 29420721.

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

