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‚ 2015./2016. gada apkures sezonas statistika;
‚ notiek siltumskaitītāju verifikācija;
‚ vasaras labiekārtošanas darbi pilsētā;
‚ pārstrādei nodots logu stikls, sadzīves tehnika un alumīnijs.

22. jūnijā SIA «Preiļu saimnieks»
par vienu stundu saīsināta darba diena

SIA «Preiļu saimnieks» informē, ka 22. jūnijā darba laiks
būs no 8.00 līdz 16.00 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst.
12.00 līdz 13.00), savukārt Komunālo maksājumu norēķinu
daļa klientus apkalpos no plkst. 8.30 līdz 16.30 (ar pusdienu
pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 14.00).

No 1. jūlija namu apsaimniekošanas maksai
tiks piemērots pievienotās vērtības nodoklis

No 2016. gada 1. jūlija dzīvojamo māju pārvaldīšanai tiks
piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21 % apmērā.
SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekošanas maksu pārvaldītajās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās neplāno palielināt – apsaimniekošanas
maksa joprojām saglabāsies 0,384 eiro par vienu kvadrātmetru, taču
kopā ar PVN 21 % apmērā turpmāk būs jāmaksā 0,46 eiro par vienu
kvadrātmetru. Piemēram, ja šobrīd mājsaimniecībai par 50 kvadrātmetrus lielu dzīvokli apsaimniekošanas maksa ir 19,20 eiro mēnesī,
tad pēc PVN likmes piemērošanas ik mēnesi būs jāmaksā par gandrīz 4 eiro vairāk.
Apsaimniekošanas līgumā, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašnieku
un mājas pārvaldnieku SIA «Preiļu saimnieks» noteikts: ja Latvijas
Republikā stājas spēkā jauni nodokļi vai arī saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu mainās PVN likme, tad maksājumi
tiek palielināti vai samazināti par noteikto nodokļa apmēru, atsevišķi nebrīdinot dzīvokļa īpašnieku.

SIA «Preiļu saimnieks» sadarbībā ar Swedbank
piedāvās automātisku rēķinu apmaksu

Jau drīzumā SIA «Preiļu saimnieks», domājot par servisa
uzlabošanu un savu klientu ērtībām, sadarbībā ar Swedbank
piedāvās rēķinu automātisku apmaksu.
Swedbank internetbankā varēs saņemt un apmaksāt komunālo
maksājumu e-rēķinus vai arī ar banku noslēgt līgumu par rēķinu
automātisku apmaksu. SIA «Preiļu saimnieks» klientiem par rēķinu automātiskās apmaksas pakalpojumu nebūs papildus jāmaksā
bankas komisija.
Jaunais pakalpojums būs pieejams jūlijā, tādēļ aicinām sekot
līdzi informācijai.

Vasaras labiekārtošanas darbi pilsētā

Sakopta un skaista vide ir mērķtiecīga darba rezultāts. SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālā nodaļa regulāri
veic dažādus pilsētas sabiedrisko vietu
un daudzdzīvokļu namu mikrorajonu
sakopšanas darbus – vāc atkritumus,
slauka gružus, kopj mauriņus, plāno
un uztur sabiedriskos apstādījumus –,
rūpējoties, lai pilsētvide būtu tīkama
gan iedzīvotājiem, gan ciemiņiem.
Par stādījumu kopšanu un laistīšanu
vasaras sausajās dienās rūpējas SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas
darbinieki.
Attēlā – puķu stādījumus laista
dārzniece Velta Kodore.
Turpinājums 3. lpp.

Pār kalniņu Jānīt’s brauca
Ar to ziedu vezumiņu,
Še puķīte, tur puķīte,
Lai zied visa pasaulīte.
(Latviešu tautasdziesma.)

Lai Jā ņos izdo da s sa j ust
ko p ā b ū š a n a s p r i e k u u n ļ a u t i e s
Jā ņu nak t s no slēp umai nība i
ar svē t ku ug unsk uri em un
l ī g o d z i e s m ā m , n o kā s m e l t i e s s p ē k u
un svē tī bu v isam gad am –

novēl Jūsu
SIA «Preiļu saimnieks»

Vasaras krāšņums Preiļu ainaviskajā parkā

SIA «Preiļu saimnieks» veic
Preiļu parka labiekārtošanu
un uzturēšanu līdzekļu ietvaros.
Preiļu ainaviskā parka vērtība
ir tā saglabātais dabiskums ar
smaržām, krāsām un skaņām.
Tāpēc parka laucēs pļaušana
tiek rūpīgi plānota, lai nedarītu
to pārāk bieži, jo tā var zaudēt
augu sugu daudzveidību. Vienīgi
abpus gājēju celiņu malām zāle
tiek izpļauta regulāri.
Preiļu parks ir unikāls ar to,
ka tajā kā pilsētā esošā parkā ir
pilnībā saglabāta liela augu sugu
daudzveidība, daudzviet pilsētu parkos tas jau ir zaudēts, tādēļ parka
labiekārtošana notiek ar īpašu pieeju un konsultējoties ar speciālistiem. Ainavu arhitekte Ilze Māra
Janelis atzinīgi vērtē līdz šim

paveikto parka labiekārtošanā: «Mīļi, skaisti un izcili. Jums vajadzētu
sākt lielīties, ka jums ir tas, kas
citur vairs nav un nez vai tuvākos

Rūpes par vides tīrību attiecas uz katru no mums – ar
šādu domu Preiļu pagasta Seiļu
kapos iedzīvotāji pēc savas iniciatīvas ierīkojuši atkritumu
šķirošanu.
Seiļu kapi atrodas pie trīs novadu – Preiļu, Līvānu un Vārkavas – robežas. «Zeme apkārt kapiem ir privātīpašums, un saimniekam nepatīk, ka tur mētājas
stikli un plastmasa. Tādēļ lūdzām
pašvaldību izvest lielo atkritumu
kaudzi un domājām, kā tālāk
risināt šo problēmu,» stāsta Vija
Kivleniece, šķirošanas idejas autore. Viņas vīrs Ilmārs Kivlenieks,
kurš uzņēmies Seiļu kapu vecākā
pienākumus, izgatavoja plāksnītes
ar norādēm «Stikls», «Plastmasa, papīrs» un «Atkritumi». Vija
Kivleniece novērojusi, ka cilvēki
jau tagad pievērš uzmanību norādēm uz plāksnēm un cenšas
šķirot. Iedzīvotāju sašķirotos otrreizējai pārstrādei derīgos atkritumus SIA «Preiļu saimnieks»
nogādās Atkritumu šķirošanas
laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos,

kur tie tiks sagatavoti otrreizējai
pārstrādei.
«Kapu labiekārtošana lielā mērā atkarīga no pašu iedzīvotāju
iniciatīvām, ko pašvaldība, cik
vien iespējams, cenšas atbalstīt,»
uzsver Preiļu pagasta pārvaldes
saimniecības vadītājs Vitālijs Plivda un norāda, ka atkritumu laukumam tiks ierīkots nožogojums.
Viņš uzsver Seiļu kapu sakārtošanas iniciatoru labo piemēru:
«Tā darīt vajadzētu visiem un

desmit gadus atkal būs kādā par
varītēm «sakoptā» parkā. Jo Preiļos
parku kopj, un kopšana ir darbs,
nevis kampaņa kā «sakopšana».»

Seiļu kapos ieviesta atkritumu šķirošana
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būt tikpat apzinīgiem. Paldies visiem, kas to paveica!» Seiļu kapos iedzīvotāji kopīgiem spēkiem veic dažādus uzlabojumus,
par saziedotajiem līdzekļiem nomainīts kapličas jumts.
25. jūnijā Seiļu kapos būs kapusvētki: «Ceram, ka viss izdosies,
un mūsu ideja darbosies!» pasvītro Vija Kivleniece. Viņa neslēpj,
ka ikdienā pati šķiro atkritumus,
cerot, ka tādējādi vide būs tīrāka
un mazāk piegružota.

2015./2016. gada apkures
sezonas statistika
SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļā apkopoti aizvadītās apkures sezonas rezultāti.

Apkopotā informācija liecina, ka 2015./2016. gada apkures
sezonā vidējais siltumenerģijas tarifs bija 54,30 EUR/MWh bez
PVN, kas ir zemākais vidējais siltumenerģijas tarifs pēdējo gadu
apkures sezonās (skat. grafiku). Vidējā maksa par vienu kvadrātmetru
apkurināmās platības iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no
Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, bija 1,12 EUR ar PVN
(gadu iepriekš – 1,19 EUR ar PVN), bet siera rūpnīcas mikrorajonā –
1,15 EUR ar PVN. Vidējā gaisa temperatūra aizvadītajā apkures
sezonā bija plus 0,98 Celsija grādi. Salīdzinot ar 2014./2015. gada
apkures sezonu (plus 2,74 Celsija grādi), aizvadītā ziema bija vēsāka.
2015./2016. gada apkures sezonas norēķinu periods bija 204
dienas garš, un tas bija garākais apkures periods pēdējo gadu laikā
(2014./2015. gadā – 194 dienas, 2013./2014. gadā – 202 dienas).
Pagājusī apkures sezona beigusies sekmīgi, bez avārijām un nopietniem bojājumiem, Preiļu pilsētā siltumapgādes pakalpojums nodrošināts visas apkures sezonas laikā bez pārtraukuma.
Siltumapgādes daļas darbinieki, gatavojoties nākamajai apkures
sezonai, jau uzsākuši katlumāju tehnisko apkopi un profilaktiskos remontdarbus.

Notiek siltumskaitītāju
verifikācija

SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļa vasaras mēnešos,
kad aktīvā apkures sezona ir beigusies un katlu mājas strādā tikai
karstā ūdens nodrošināšanas režīmā, gatavojas jaunajai apkures
sezonai. Viens no lielākajiem sagatavošanās darbiem šovasar ir
kārtējā siltumskaitītāju verifikācija (pārbaude jeb novērtējums
atbilstoši metroloģiskajām prasībām).
Siltumapgādes un ūdensapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka tiks verificēti 96 siltumskaitītāji daudzdzīvokļu
mājās un 23 siltumskaitītāji organizācijās un iestādēs. Verifikāciju
veic SIA «Latvijas metroloģijas centrs» Daugavpilī.
Siltumenerģijas skaitītāji tiek ekspluatēti augstas temperatūras un
mainīgas slodzes apstākļos, tādēļ saskaņā ar normatīvajiem aktiem to
verifikācija ir jāveic reizi divos gados sertificētā metroloģiskā laboratorijā.

Atbalsts daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes pasākumiem

Saimnieka Vârds

Ēka ir sarežģīts organisms, kas gluži kā cilvēks jūtas slikti,
slimo un ātrāk vai vēlāk noveco. Par renovācijas nepieciešamību
vispirms vēsta nepievilcīgais vizuālais izskats, taču nolietojušies
ir arī ēkas iekšējie inženiertīkli, kuros aizvien biežāk notiek
avārijas. Renovācija lielā daļā gadījumu nozīmē otro dzīvi
padomju gados būvētajiem namiem. Ar daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes (DME) programmas finansējumu var samazināt savus apkures izdevumus un laikus savest kārtībā kopīpašumu, lai tas vēlāk nebūtu jādara par saviem līdzekļiem. Tiek
plānots, ka projektu pieņemšanu ALTUM sāks jūlija beigās vai
augusta sākumā. Iedzīvotāji jau tagad var sākt tam gatavoties, pieņemot lēmumu par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā un izvēlot pilnvaroto
personu.

Lēmumu īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus dzīvojamā mājā pieņem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga,
ja tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā
pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Ja uz kopsapulci neierodas
noteiktais dzīvokļu īpašnieku
skaits, kopsapulce uzskatāma par
nenotikušu. Ja kādam dzīvokļa
īpašniekam nav iespējas piedalīties kopsapulcē, viņš var pilnvarot
citu personu pārstāvēt sevi kopsapulcē, noformējot par to rakstveida pilnvarojumu.
Dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja «par» balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas
pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu
īpašumiem. Jāņem vērā, ka pieņemot lēmumus, kas saistīti pilnvarojumu dzīvokļu īpašnieku
vārdā saņemt valsts atbalstu DME
programmas ietvaros, «par» jānobalso 2/3 dzīvokļu īpašnieku.
Lai pieņemtais lēmums iegūtu
juridisku spēku, tas jānoformē
rakstveidā atbilstoši Dokumentu
juridiskā spēka likuma noteikumiem.
Šobrīd četras bankas – Swedbank, SEB banka, Citadele banka
un DNB banka – piedāvā saviem
klientiem finansējumu ēku renovācijas pasākumiem. Šāda aizdevuma mērķis ir daudzdzīvokļu
māju kopīpašumā esošo daļu remonts, rekonstrukcija, atjaunošana un energoefektivitātes palielināšana. Šiem mērķiem kredīti
tiek izsniegti ar atmaksas termiņu
līdz 15 gadiem, un ir iespējams
projektu finansējums līdz pat
100 procentiem. Šāda finansējuma priekšrocība ir tā, ka dzīvokļi
nav jāieķīlā un par pamatu kredīta
izsniegšanai kalpo regulāra finanšu plūsma par apsaimniekošanas
pakalpojumiem bankas kontā.
Lai saņemtu aizdevumu bankā, ir
nepieciešama dzīvokļu īpašnieku
piekrišana. Lai saņemto kredītu
varētu nomaksāt, tiek noteikta
maksa aizdevuma dzēšanai, kas
atspoguļojas rēķinos. Procentu
likmes katram aizņēmējam tiek
noteiktas individuāli, izvērtējot
dažādus rādītājus, piemēram, aizņēmēja finansiālos rādītājus, renovējamās mājas naudas plūsmu, parādu apjomu renovējamā
mājā u. c.
Preiļu novada pašvaldība palīdz iedzīvotājiem īstenot ēku renovācijas pasākumus un sedz
daļu energoaudita izdevumu līdz
853,72 EUR apmērā.
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Energoefektivitātes projektiem DME programmas ietvaros
atbalstu var saņemt dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas
starpniecību. Pilnvarotā persona
ir juridiska persona, kuru dzīvokļu
īpašnieki pilnvarojuši dzīvokļu
īpašnieku vārdā īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kā arī slēgt līgumus un
ar tiem saistītos darījuma dokumentus par aizdevumu, garantiju
un grantu saņemšanu un veikt šo
līgumu izpildi. Lai pilnvarotu pilnvaroto personu pieteikties atbalstam (grantam, aizdevumam un
garantijai) nepieciešams dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmums ar 2/3
dzīvokļu īpašnieku balsojumu
«par».
Pieteikumu dalībai programmā
un atzinuma saņemšanai ALTUM
var iesniegt dzīvokļu īpašnieki ar
pilnvarotās personas starpniecību.
Uz šī pieteikuma pamata ALTUM
speciālisti novērtēs mājas, dzīvokļu
īpašnieku un privātpersonas atbilstību programmas nosacījumiem
un sniegs atzinumu par tehniskās
dokumentācijas atbilstību normatīviem un nozares labajai praksei.
Detalizētu informāciju, kā sagatavot un iesniegt DME projektu,
var atrast ALTUM vietnē www.
altum.lv.
Programmas ietvaros var veikt
visdažādākos mājas renovācijas
darbus, bet svarīgi, lai ietaupījums
no energoefektivitātes pasākumiem 20 gadu laikā būtu lielāks
par renovācijas pasākumu izmaksām (aizdevuma, procentu un komisiju maksājumiem).
Programmas attiecināmajās
izmaksās var iekļaut šādus DME
projekta izdevumus: būvdarbi
ēkas konstrukcijās un koplietošanas telpās; inženiersistēmu –
apkures, aukstā un karstā ūdens,
kanalizācijas sistēmu nomaiņa,
sistēmas balansēšanas un regulēšanas uzlabošana, ventilācijas sistēmas u.c., atjaunošana vai izveide;
atjaunojamo energoresursu izmantojošu sistēmu – saules kolektoru,
siltumsūkņu, granulu un šķeldas
ūdenssildāmo katlu u. c., iegāde
un uzstādīšana; DME projekta
autoruzrauga un būvuzrauga izmaksas; DME projekta vadīšana –
darba samaksa pilnvarotās personas darbiniekiem; pievienotās
vērtības nodoklis. Granta gadījumā
nodoklis ir attiecināms, ja piln-

varotā persona (un/vai dzīvokļa
īpašnieks) to nevar atgūt atbilstoši
normatīvajiem aktiem nodokļu
politikas jomā.
Īstenojot DME projektu, kā
īpašs atbalsta veids ir paredzēts
grants – neatmaksājams finansiāls
atbalsts, kas sedz daļu no DME
projekta attiecināmajām izmaksām. Pieteikumu granta saņemšanai pilnvarotā persona elektroniski
iesniedz ALTUM. Granta apjomu
ietekmē izvēlētais finansētājs –
ALTUM vai cits finansētājs (piemēram, banka) – un plānotais energopatēriņš pēc DME projekta īstenošanas. 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.
Nosacījumi dzīvojamai mājai:
vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % (ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu
īpašumiem) no kopējā dzīvokļu
īpašumu skaita, ja māja sadalīta
dzīvokļu īpašumos, vai no kopējām domājamām kopīpašuma daļām, ja māja nav sadalīta dzīvokļa īpašumos; mājā esošo nedzīvojamo telpu grupu (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu
telpu platības) platība nepārsniedz
25 % no mājas kopējās platības;
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0; plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem, nepārsniedz 90
kWh/m2 gadā.
Vērtējot iepriekš renovēto ēku
pieredzi, pēc energoefektivitātes
pasākumu īstenošanas mājas siltumenerģijas patēriņš apkures sezonā, salīdzinot ar iepriekšējām
sezonām, vidēji ir pat par 70 %
mazāks. Taču finansiālais ietaupījums nav vienīgais ieguvums.
Mājas dzīvokļu īpašnieki līdz ar
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu sakārto
savu īpašumu, pagarina mājas mūžu, uzlabo tās vizuālo izskatu un
mikroklimatu telpās, kā arī sakārto
apkārtējo vidi.

Par daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu vairāk informācijas var
atrast interneta vietnē altum.lv vai saņemt ALTUM Energoefektivitātes kompetences centrā, e-pasts: kompetences.centrs@altum.lv,
tālr. 67774064.
ALTUM Preiļu konsultāciju birojs:
Kooperatīva ielā 6 (3. stāvs), Preiļos, tālr. 64624530.

Saimnieka Vârds
Dzīvžogu apgriešanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos veic SIA
«Preiļu saimnieks» darbinieki Pēteris Erts (no kreisās) un Jevgeņijs Skoriks.

Pilsētā zālāji tiek pļauti regulāri visas sezonas garumā. Attēlā – pļauj Jevgeņijs
Lisicins (no kreisās) un Genadijs Prusakovs.

Vasaras
labiekārtošanas darbi
pilsētā

Līgosvētku noformējuma autores ir Lidija Ceriņa un Jeļena Puzaka, kuru idejas realizēja
mākslinieks Voldemārs Kokorevičs, tehniskos darbus paveica Andris Joņevs. Noformējums
vēl tiks papildināts ar 50 vainagiem, kurus nopīs sabiedriskā centra «Līči» aktīvistes.

SIA «Preiļu saimnieks» galdniecības darbnīcā top dažādi koka izstrādājumi
pilsētas labiekārtošanas vajadzībām. Attēlā – bērnu spēļlaukumu pie Labklājības
pārvaldes atjauno galdnieki Aigars Rubiķis (no kreisās) un Kaspars Zusāns.

Ar SIA «Preiļu saimnieks» var sazināties interneta vidē

Interneta vietnes preilusaimnieks.lv kreisās puses sadaļā Uzdot jautājumu Jūs varat
sazināties ar apsaimniekotāju SIA «Preiļu saimnieks», lai uzdotu jautājumus speciālistiem,
izteiktu ierosinājumus un priekšlikumus, un savā e-pastā saņemtu ātru atbildi.
SIA «Preiļu saimnieks» jaunumiem
var sekot līdzi tviterī twitter.com/PreiluSaimnieks, kā arī interneta vietnē preili.lv.

Dzīvokļa īpašuma celtnieku ielā 3-4 elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova,
prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1. kab., Preiļi, rīko otro 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: EUR 1950,00.
Izsoles solis: EUR 190,00.
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.
Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 8. jūnijā pulksten 13.00, un izsoles noslēguma
datums ir 2016. gada 8. jūlijā pulksten 13.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 28. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums
EUR 260,00 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.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi
Informācija pa tālruni 29183199
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SIA «Preiļu saimnieks»

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

Kādu laiku atpakaļ bija kaut kāda akcija saistībā ar
klaiņojošo kaķu/-eņu sterilizāciju (ja pareizi atceros
avīzē esošo informāciju). Sakiet, lūdzu, vai pašlaik ir
kaut kāda darbība šajā jomā?

Bezsaimnieka kaķu sterilizācija pilsētā joprojām turpinās. Iedzīvotāji tiek aicināti par šādiem kaķiem ziņot SIA «Preiļu saimnieks»,
kas veic kaķu ķeršanu un nodrošina pieskatīšanu vairākas dienas pēc
sterilizācijas. Sterilizāciju veic sertificēts veterinārārsts Andris
Pastars. Nepieradinātiem kaķiem nepazīstami cilvēki rada lielu
stresu, tādēļ cilvēki, kuri bezsaimnieka kaķus baro, tiek aicināti šos
dzīvniekus palīdzēt noķert. Par bezsaimnieka kaķiem jāziņo SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītājai Zentai Igolniecei
pa tālr. 26438147.
Kā es turpmāk savus rēķinus varu saņemt e-pastā?

Lai saņemtu SIA «Preiļu saimnieks» sniegto komunālo pakalpojumu rēķinu e-pastā, ir jāgriežas Komunālo maksājumu norēķinu
daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, un jāuzraksta iesniegums. Iesnieguma veidlapu var atrast arī interneta vietnes preilusaimnieks.lv
sadaļā Noderīgi.

Atšķirotais logu stikls,
sadzīves tehnika un alumīnija iepakojums
kļūs par jauniem resursiem

Saimnieka Vârds
Vēlēsim mēs mazliet balta prieka,
Mazliet saules tad, kad lietus līst,
Lai izdodas it viss, ko dzīvē dari,
Un veiksmes jūrai neredzams ir krasts!

N

Vissirsnīgākie sveicieni apaļajā jubilejā

Ale ksa n dr a m La p u ham,

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītājam!

Sveiciens visiem kolēģiem, kuri dzimuši jūnijā!

SIA «Preiļu saimnieks»

Dalīti vākto atkritumu punkti
nav izgāztuves!

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa atgādina, ka veco mēbeļu un citu lielgabarīta atkritumu izvešana
jāpiesaka atsevišķi.

Mājā vai dzīvoklī taisot remontu vai vienkārši vēloties atbrīvoties
no nevajadzīgajām mantām pieliekamajā vai garāžā, protams, visiem
atkritumiem parastajos sadzīves atkritumu konteineros vietas nepietiek, un dārza un lielgabarīta atkritumiem šie konteineri nemaz
nav piemēroti. Šādos gadījumos cilvēki izlīdzas, kā nu māk un, par
nelaimi, visbiežāk rīkojas neadekvāti – aizved un izgāž dabā vai pa
kluso atved un sakrauj pie dalīti vākto atkritumu šķirošanas
punktiem. Savukārt pilsētnieki dažreiz vienkārši sakrauj un atstāj
ielas malā, cerot, ka SIA «Preiļu saimnieks» tos pamanīs un savāks.
Informācija par šādiem gadījumiem tiek nodota Pašvaldības policijai,
lai noskaidrotu vainīgo.
Preiļos dalīti vākto atkritumu punktos parastajos konteineros
pilsētas iedzīvotāji var izmest savus ikdienas sadzīves atkritumus, bet
šķirotajiem atkritumiem paredzētajos konteineros – atkārtotai pārstrādei derīgos atkritumus. Nekādā gadījumā nav pieļaujams, ka pie
dalīti vākto atkritumu punktiem iedzīvotāji atved un atstāj vecās
mēbeles, remonta un celtniecības vai citus lielgabarīta atkritumus!
Tiem ir jāpiesaka atsevišķa izvešana! Atkritumu šķirošanas punkti
nedrīkst pārvērsties par mazām izgāztuvēm! SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu apsaimniekošanas daļa šādos gadījumos dara visu, lai noskaidrotu vainīgos, tādēļ vienkāršāk ir sevi pasargāt no nepatīkamiem
brīžiem un pieteikt atsevišķu atkritumu izvešanu.
Ja vēlaties atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem, bet neesat pārliecināts, kā pareizi to darīt, vai, lai pieteiktu veco mēbeļu vai citu
lielgabarīta atkritumu izvešanu, lūdzu, sazinieties ar SIA «Preiļu
saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu
Igolnieci pa tālr. 29420721.

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

olietotās elektriskās ierīces ir visstraujāk augošā
atkritumu plūsma. Visbiežāk pārstrādei tiek nodoti monitori, ledusskapji, datori un televizori,
no mazajām sadzīves iekārtām –
fēni, tējkannas un gludekļi.
Elektropreces satur vairākus
elementus, kurus var nodot otrreizējai pārstrādei, tā saglabājot
primāros dabas resursus. Nododot
pārstrādei vienu miljonu mobilo
telefonu, iegūst 250 kg sudraba,
20 kg zelta, 9 kg pallādija un
9 tonnas vara.
Pasaulē katru gadu tiek izmestas apmēram 20–50 miljoni
metriskās tonnas nolietoto elektropreču, no kurām tikai 10–18 %
nodod pārstrādei.
Otrreizējai pārstrādei derīgo
nolietoto sadzīves tehniku iedzīvotāji tiek aicināti atvest un atstāt
uz rampas Mehanizatoru ielā 1,
Preiļos. Nolietotā sadzīves tehnika tiek pieņemta bez maksas,
ja tā ir derīga otrreizējai pārstrādei.
Izkomplektēti datori un gāzes
plītis, ledusskapji bez motoriem,
televizoru kinoskopi, radio aparātu karkasi utt. nav derīgi otrreizējai pārstrādei un tādēļ tiek klasificēti kā sadzīves atkritumi, kas
tiek pieņemti par maksu: EUR
12,92 (ar PVN) par kubikmetru.
Lūgums to ņemt vērā!

D

zērienu un produktu iesaiņošanai ļoti daudz
mūsdienās izmanto plastmasu,
taču stikls joprojām ir nozīmīgs
iesaiņojamais materiāls. Otrreizējai pārstrādei ir derīgs logu stikls
un stikla iepakojums (pudeles un
burkas), taču šos abus stikla veidus nedrīkst jaukt kopā. Preiļos
dalīti vākto atkritumu punktos
konteineri ar zaļiem vākiem paredzēti tikai un vienīgi stikla iepakojumam, savukārt logu stiklu
var nodot Atkritumu šķirošanas
laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos. Pārstrādāšanai neder balzama pudeles, spoguļi, kristāli, lampu kupoli,
tādēļ tie jāizmet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
Stikla atkritumus var pārstrādāt bez zudumiem, un stiklu ir

Maijā un jūnijā otrreizējai pārstrādei SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu apsaimniekošanas daļa nodeva nolietotās sadzīves
elektropreces, logu stiklu un alumīnija iepakojumu (skārdenes).

iespējams pārstrādāt bezgalīgi
daudz reižu. No izkausētā stikla
ražo jaunus izstrādājumus un stikla taru. Stikla otrreizējā pārstrāde ļauj ievērojami ietaupīt enerģiju.
Stikls tiek iegūts no smiltīm,
sodas, kaļķakmens, metāla sāļiem
un citām līdzīgām inertām sastāvdaļām, tādēļ stikla atkritumi nav
bīstami videi, kaut arī nav bioloģiski sairstoši. Nonākot dabā, stikls
sadalās ļoti lēni, kamēr pārveidojas

par smiltīm. Pēc tilpuma stikls
aizņem apmēram divus procentus
no kopējā cieto atkritumu daudzuma, bet pēc svara tie ir apmēram septiņi astoņi procenti, tādēļ
stikla otrreizējā pārstrāde ievērojami samazina poligonos apglabāto atkritumu daudzumu.
Paldies visiem apzinīgajiem
iedzīvotājiem, kuri šķiro atkritumus, tā dodot savu artavu dabas
resursu lietderīgā izmantošanā!

Videi draudzīga jāņu svinēšana
nav iedomājama bez atkritumu šķirošanas

Par to, ka atkritumu pēc
svētkiem ir ievērojami vairāk,
ikreiz pārliecinās SIA «Preiļu
saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa. Svinot vasaras
saulgriežus un sagaidot līgotājus,
tiek gatavotas bagātīgas svētku
maltītes, izdarīti lielāki pārtikas
pirkumi un rezultātā rodas
daudz vairāk sadzīves atkritumu
nekā parasti. Tādēļ SIA «Preiļu
saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta
Igolniece aicina ikvienu svinēt
Jāņus videi draudzīgi un šķirot
atkritumus.
Līgotāji tiek aicināti ar cieņu
izturēties pret dabu, savākt aiz
sevis visus atkritumus un arī sa-

šķirot. Preiļu pilsētā ir pieejami
22 dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti, tāpat tie ir izveidoti
arī Līčos un Aizkalnē, tādēļ iespēja šķirot ir pieejama ikvienam
novada iedzīvotājam, kas vien to
vēlas darīt.
Nekādā gadījumā nav pieļaujama atkritumu dedzināšana svētku ugunskurā, bet pavisam nelāgas sekas var būt gaļas cepšanai,
ja iepriekš ugunskurā bijuši iemesti atkritumi. Iepērkoties svētku mielastam, iepirkumu grozos
nonāk daudz pārtikas produktu,
kas iesaiņoti polinivilhlorīda
(PVC) plēvēs.
Šīs plēves sadeg tikai ļoti
augstā temperatūrā virs 1000 Cel-

Atbildîgâ par izdevumu: Inese Ðòepste,
tel. 26543047, e-pasts: inese.snepste@preili.lv
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sija grādiem, taču ugunskurā temperatūra var sasniegt tikai 300–
400 grādus. Ugunskurā dedzināts, PVC sadalās nepilnīgi, gaisā
izplatās indīgi ķīmiskie savienojumi. Tā tiek nodarīts pāri videi
un piesārņots gaiss, ko paši elpojam. Turklāt šīs indīgās vielas pieder pie noturīgajiem organiskajiem
piesārņotājiem, kas uzkrājas un
saglabājas vidē un cilvēka organismā vēl vairākus gadus.
Papīra, kartona, stikla un plastmasas pudeļu iepakojums tiks
pārstrādāts, ja vien to iemetīsiet
šķirotajiem sadzīves atkritumiem
paredzētajos konteineros vai atvedīsiet uz Atkritumu šķirošanas laukumu Preiļos, Rīgas ielā 4.

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

