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Arī rudens mēnešos SIA «Preiļu saim -
nieks» Atkritumu šķirošanas laukumā
norisinās aktīvs darbs. 

Novada iedzīvotāji ir aktīvi šķirojuši
un nodevuši SIA «Preiļu saimnieks» lielu
daudzumu otrreizējai pārstrādei derīgo at-
kritumu. Tā kā to apjoms gan Atkritumu
šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, gan No-
lietotās sadzīves elektronikas nodošanas
punktā Mehanizatoru ielā 1 šobrīd ir ievē-
rojams, tuvākajā laikā tie tiks nodotie otr-
reizējai pārstrādei. Pagājušo reizi otrrei -
zējai pārstrādei derīgie atkritumi tika no -
doti: jū lijā – dienasgaismas lampas, maijā
un jū nijā pa stikla iepakojuma kravai, pa-
vasarī – kartons, makulatūra, plēve,
alumīnija bundžiņas un cietā plastmasa
(HDPE).

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu ap-
saimniekošanas daļa vēlreiz atgādina, ka
šķirotie atkritumi nenonāk kopā ar sadzīves
atkritumiem poligonā Demenē. Atkritumu
šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4 tie tiek
sagatavoti (piemēram, plastmasas pudeles

tiek sašķirotas un sapresētas ķīpās) un
nodoti otrreizējai pārstrādei. Tādējādi no
izlietotajām precēm atkārtoti var ražot izej -
vielas un produktus. 

Plastmasas atkritumi dabā nenoārdās,
bet otrreiz pārstrādāti un atgriezti ekonomis -
kajā apritē tie ļauj ietaupīt dabas resursus
un samazinās kaitējums, kas tiek nodarīts
dabai. Papīra otrreizēja pārstrāde ne tikai
ļauj samazināt izcirsto mežu platības, bet
arī ietaupa enerģiju un samazina kaitīgo
izmešu daudzumu, kas gaisā un ūdenī no -
nāk celulozes pirmreizējā vārīšanas procesā.
Arī pārstrādei nodotais stikls kūst pie ze-
mākas temperatūras nekā nepieciešams tā
pirmreizējai apstrādei, un to iespējams pār -
strādāt neierobežoti daudz reižu, stikla
īpašības un kvalitāte no tā nemazinās. 

Preiļu pilsētā ir 22 dalīti vākto atkritumu
šķirošanas laukumi, kā arī pa vienam lau-
kumam Aizkalnē, Priekuļos un Līčos. Ja ir
sakrājies lielāks daudzums makulatūras,
kar tona, plastmasas (PET pudeles, plēves
iepakojums, polietilēna maisiņi), stikla

vai elektropreču, to var nodot SIA «Prei -
ļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas lau -
kumā Preiļos. Ja nepieciešams, iespējams

pieteikt SIA «Preiļu saimnieks» transpor -
tu. Firmas un veikalus aicinām slēgt lī gu -
mus par pa pīra un kartona nodošanu.

Oktobra sākumā Preiļos uzsākta apkures sezona 
Oktobra sākumā Preiļos veik-

smīgi uzsākta apkures sezona,
informē SIA «Preiļu saimnieks»
Siltuma un ūdens apgādes no-
daļas vadītājs Vladimirs Hari-
tonovs.

Šīgada rudens sākums bija vēss
un drēgns, un Siltuma un ūdens
apgādes nodaļa saņēma daudzu
iedzīvotāju zvanus ar lūgumu pie -
slēgt apkuri, tāpēc apkures sezona
Preiļos uzsākta jau oktobra sākumā.

Apkurei pirmā tika pieslēgta
SIA «Preiļu slimnīca» – jau sep-
tembrī. 2. oktobrī apkure tika uz -
sākta pirmsskolas izglītības iestādē
«Pasaciņa», savukārt no 2. līdz
6. oktobrim pakāpeniski apkure
tika pieslēgta arī pārējiem pilsētas
namiem. 

Apkures tarifs oktobrī ir 54,23
EUR/MWh (bez PVN). Cik liels
būs maksājums par siltumener -
ģiju oktobra norēķinu periodā,
SIA «Preiļu saimnieks» Siltum -
apgādes daļa informēs novembrī,
tādēļ se k ojiet līdzi jaunākajai in-
formācijai.

2017. gada rudens
uzkopšanas talku 

grafiks privātmājām 
28. oktobris (sestdiena) 

8.00 – 8.30 Kurzemes iela, 
Nākotnes iela,

8.30 – 9.00 Ludzas iela,
9.00 – 9.30 Atpūtas iela,
9.30 – 10.00 Cēsu iela,
10.00 – 10.30 Talsu iela,
10.30 – 11.00 Bērzu iela,
11.00 – 11.30 Liepājas iela,
11.30 – 12.00 Līvānu iela,
12.00 – 12.30 Skolas iela,
12.30 – 13.00 Varakļānu iela,
13.00 – 13.30 Bauskas iela,
13.30 – 14.00 Latgales iela,
14.00 – 14.30 Vidzemes iela,
14.30 – 15.00 Pļaviņu iela,
15.00 – 15.30 Zaļā iela,
15.30 – 16.00 Brīvības iela,
16.00 – 16.30 Aglonas iela,
16.30 – 17.00 Daugavpils iela,
17.00 – 17.30 Čakstes iela.

4. novembris (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.

$

$

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpil -
dītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi,
rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam Daugavpils ielā 31,
Preiļos, Preiļu novadā; Daugavpils iela 29, Preiļos, Preiļu no vadā,
kopplatībā 2675 m², kadastra Nr. 7601 004 0303.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala un divām ne-
dzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 7601 004 0303 001.,
7601 004 0303 007.) – Zemes vienība (kadastra apzīmējums
76010040303); Būve (kadastra apzīmējums 76010040303001);
Būve (kadastra apzīmējums 76010040303007), reģistrēts Preiļu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 3688. 

Īpašuma izsoles sākumcena 7900,00 EUR. 
Izsoles solis 500,00 EUR. 

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 
Izsoles sākuma datums ir 

2017. gada 28. septembrī plkst. 13.00 un izsoles noslēguma
datums 2017. gada 30. oktobrī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 18. ok -
tobrim jāiemaksā nodrošinājums 790,00 EUR tiesu izpildītājas
depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osi -
pova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000,
saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu iz-
pildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Izsoles norises noteikumi:
https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 31, Daugavpils ielā 29 elektroniskā izsole

Preilieši aktīvi šķiro otrreizējai pārstrādei derīgos atkritumus 

Lai saņemtu sīkāku informāciju, zva niet SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu
apsaimniekošanas daļai pa tālruni 29420721.

Sašķirotās plastmasas pudeles
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Saimnieka Vârds

Nelikumīgi izgāzts liels apjoms atkritumu mehanizatoru ielā 
25. septembra rītā blakus dalīti vākto atkritumu laukumam

Mehanizatoru ielā tieši pie afišu stenda tika konstatēti nelikumīgi
izgāzti atkritumi. Pamatā tie bija būvgruži no remontdarbiem –
būvmateriālu iepakojums, vecais riģipsis un tapetes, nolietotās
mēbeles, kā arī dārza atkritumi u.tml. 

Līdzīgi kā citos gadījumos, arī šoreiz par notikušo tika informēta
pašvaldības policija, lai noskaidrotu un sauktu pie atbildības vainīgo.
Šādos gadījumos piemēslotājiem draud administratīvais sods – mini -
mā lais sods, ko šādā gadījumā var piemērot, ir 70 eiro. Līdz ar to mak -
sāt sodu sanāk vairākas reizes dārgāk, nekā sazināties ar SIA «Preiļu
saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igol -
nieci pa tālr. 29420721 un pieteikt atsevišķu atkritumu izvešanu

Parastie sadzīves atkritumu konteineri ir paredzēti tikai un vie -
nīgi ikdienas sadzīves atkritumiem. Pēc šķūnīšu, garāžu, palīgēku tī-
rīšanas, kā arī pēc remonta sakrāto lielgabarīta atkritumu vai būv -
gružu izvešana jāpiesaka atsevišķi. Nav pieļaujams, ka tie tiek atstāti
dalīti vākto atkritumu punktos pie konteineriem. Nesankcionēta
atkritumu izmešana ir arī negodīga attieksme pret tiem, kuri rīkojas
atbildīgi un piesaka traktortehniku.

Septembra beigās Preiļos pie mājas Liepu –
10 tika atrasta kartona kaste ar četriem pa -
mestiem kucēniem. Sunīšu atradēji diviem ku-
cēniem sameklēja jaunas mājas, savukārt vēl
divi kucēni tika nogādāti SIA «Preiļu saimnieks»
Mājas mīluļu stacionārā Rīgas ielā 4. Pateicoties
SIA «Preiļu saimnieks» pretimnākšanai, kucēni
varēja uzturēties Mājas mīluļu stacionārā, līdz
tie atrada jaunus saimniekus. Paldies iedzīvotājiem,
kas nepameta kucēnus bezpalīdzīgā stāvoklī, kā
arī tiem daudzajiem, kas ar informāciju dalījās
sociālajos tīklos, lai brālītis un māsiņa ātrāk
iegūtu jaunas mājas!

Par notikušo informēta pašvaldības policija, lai
noskaidrotu un sodītu vainīgo personu. Dzīvnieka
saimnieka pienākumus nosaka likumdošana – saim -
nieks nedrīkst pamest dzīvnieku bezpalīdzīgā stā -
voklī! Savukārt, ja saimnieks nav spējīgs parūpēties
par dzīvnieka pēcnācējiem, jau laikus kucīte vai
ka ķene ir jāsterilizē. 

SIA «Preiļu saimnieks» atgādina, ka Mājas

mīluļu stacionārs nav dzīvnieku patversme – tas iz-
veidots, lai sekmīgi turpinātos klaiņojošo un bez-
saimnieka kaķu sterilizācija Preiļu pilsētā. Kaķu
sterilizāciju veic sertificēts veterinārārsts, bet pēc
procedūras Mājas mīluļu stacionārā kaķīši tiek pie-
skatīti vairākas dienas, līdz pilnībā beigusies nar -
kozes iedarbība un viņi var atgriezties brīvībā tajā
pašā vietā, kur iepriekš tika saķerti. 

Diemžēl SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki no-
vērojuši, ka mājas mīluļu patversmē nonākušie
kaķi ne vienmēr ir mežonīgi pussavvaļas dzīvnie -
ki – kaķu uzvedība reizēm liecina, ka tie kādreiz ir
bijuši ģimenes mīluļi, kas pēc kāda laika bezatbil-
dīgajiem saimniekiem apnikuši un tāpēc nonākuši
uz ielas. 

Sterilizācija ir humānākais veids, kā samazināt
klaiņojošo kaķu skaitu. Ja daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas tuvumā vai tās apkārtnē uzturas
bezsaimnieka kaķi, lūgums par to ziņot SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālajai nodaļai pa
tālr. 26438147.

Remontdarbi SIA «Preiļu saimnieks» 
apsaimniekotajās 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Veiktie darbi septembrī
Rēzeknes 20 – vējmalu maiņa
Pils 4 – tekņu tīrīšana
Pils 8 – tekņu tīrīšana
Andreja Upīša 4 – tekņu tīrīšana
Rēzeknes 24 – balkona remonts
Aglonas 8 – tekņu tīrīšana un vējdēļu maiņa
Aglonas 19 – dūmvadu apmetuma remonts, skursteņu mūrēšana
Pils 8a – tekņu tīrīšana
Pils 6 – tekņu tīrīšana
Liepu 10 – jumta remonts
Celtnieku 1 – kāpņutelpas logu stiklošana, jumta remonts
Celtnieku 5 – tekņu tīrīšana, ārdurvju remonts
Liepu 7 – jumta remonts (otrā sekcija), ārsienu šuvju remonts
Aglonas 19 – tekņu tīrīšana
Rancāna 2 – pagraba logu stiklošana
Brīvības 50 – jumta remonts
Cēsu 11 – jumta remonts
Rancāna 4 – tekņu tīrīšana
Daugavpils 7 – tualetes remonts

Veiktie darbi oktobrī
Rīgas 1 – grīdas remonts un krāsošana kāpņutelpā
Pils 6, 2, 12a – tekņu tīrīšana 
Mehanizatoru 6 – tekņu tīrīšana
Andreja Upīša 8 – tekņu tīrīšana 
Aglonas 9 – tekņu uzstādīšana 
Rancāna 2 – pagraba logu maiņa
Andreja Upīša 6 – tekņu tīrīšana

Plānotie darbi oktobrī
Aglonas 12 – skursteņu pārbūvēšana
Rancāna 2 – ārsienu remonts
Andreja Upīša 6 – ventilācijas skursteņu remonts 

Pamestiem kucēniem sameklētas mājas

Septembrī Preiļos daudzdzīvokļu dzī -
vo jamai mājai Brīvības ielā 3 tika veikta
jumta rekonstrukcija – mājai renovēja
jumtu, uzliekot jaunu jumta segumu. 

Māja ir neliela – tajā ir 4 dzīvokļi un
jumts nebija mainīts kopš mājas uzcelšanas.
Līdz tam tika veikti tikai nelieli remontdarbi,

taču, kā pastāstīja mājas iedzīvotāja Regīna
Celitāne, pēdējo gadu laikā situācija bija
kļuvusi īpaši traģiska un visvairāk cieta
tieši viņas dzīvoklis, kas atrodas 2. stāvā –
lietus laikā ūdens straumītēm tecēja telpās,
uz grīdas tika likti trauki, bija pat gadījums,
kad ūdens skāra elektrības vadus. Caurs

bija ne tikai jumts, bet arī spāres savu
laiku nokalpojušas, tāpēc jumta rekons-
trukcijas darbi bija visnotaļ apjomīgi. 

Šobrīd R. Celitāne ir priecīga, ka si tuā -
cija ir uzlabojusies – jumts gan kalpo, gan
arī izskatās ļoti labi. 

Lai gan ūdens tecēja tikai 2. stāva dzī-

vokļos, visi mājas iedzīvotāji solidāri vie-
nojās par izdevīgāko SIA «Preiļu saimnieks»
piedāvājumu un parakstīja vienošanos par
atmaksas kārtību. Remontdarbu izdevumi
jau ir nomaksāti, šajā gadījumā izmantojot
mājas apsaimniekošanas uzkrājumu un
sa vus līdzekļus.

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Brīvības ielā 3 veikta jumta rekonstrukcija

Mājas Brīvības ielā 3 jumts PIRMS rekonstrukcijas un... PĒC rekonstrukcijas
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Turpinās Preiļu parka sakopšanas darbi 

Preiļu parks ir viens no skaistākajiem
un iespaidīgākajiem ainavu parkiem Lat -
vi jā. Tā teritorija ir 42 ha, tāpēc parka
uzkopšanas darbi norit nepārtraukti visa
gada garumā. 
Izveidota skatu līnija uz zirgu stalli

Oktobrī SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālās nodaļas Labiekārtošanas un ap-
zaļumošanas darbinieki iztīrīja skatu līniju
no Daugavpils ielas iebrauktuves uz zirgu
stalli. 

Šī vieta, kur joprojām atrodas vecā šķū -
ņa pamati, līdz tam bija aizaugusi un pa-
šizsējas kļaviņas, ievas, blīgznas un krūmi
pilnībā aizsedza skatu uz stalli un kanālu.
Koki un krūmi tika izzāģēti un teritorija
sakopta, tāpēc šobrīd, ienākot parkā pa
Daugavpils ielas vārtiem, pa kreisi paveras
koša rudens ainava ar stalli, kanālu un
tālumā Preiļu 2. vidusskolas ēku, savukārt

pa labi – uz renovējamo pili. Tiesa, lai pils
būtu labāk saskatāma, arī šī teritorija tiek
papildus tīrīta.  

uzturēšanas darbi norit 
nepārtraukti 

Šie ir tikai vieni no parka uzturēšanas
darbiem, kas noris nepārtraukti visa gada
garumā, jo plašās teritorijas kopšanā ne-
pieciešams ieguldīt daudz darba – tiek iz-
zāģēti bojātie, bīstamie un pašizsējas koki,
kā arī saaugušie krūmi, vākti atkritumi,
slaucīti celiņi. Diemžēl šogad darbus ap-
grūtina lietainie laikapstākļi un pārmirkusī
augsne, kas joprojām liedz parkā iebraukt
ar traktortehniku. Tāpēc, lai izvestu nozā-
ģētos un vētras laikā nogāztos kokus, tiek
gaidīts, kad zeme pažūs vai sasals. 

Vasarās parkā tiek regulāri pļauta zāle.
Biežāk tas tiek darīts vietās, ko intensīvāk
apmeklē cilvēki, savukārt lielo lauci SIA

«Preiļu saimnieks» parasti pirmo reizi
pļauj pēc Jāņiem, dodot iespēju cilvēkiem
uz Līgo svētkiem saplūkt pīpenes, āboliņu
un citas krāšņi ziedošās savvaļas puķes,
sapīt vainagus, kā arī tējām ievākt vīgriezes
un ugunspuķes. Parka vērtība ir arī pa -
vasarī ziedošās vizbules un neaizmirstulītes,
kurām pēc noziedēšanas jāļauj nogatavināt
un izsēt sēklas, lai tās ziedētu arī turpmā -
kos gadus.   

Parka sakopšanā no oktobra vidus ie-
saistījusies arī SIA «Preiļu saimnieks» jau -
nā dārzniece Zinaīda Adamoviča, kas at zīst,
ka darba ir bezgala daudz un tas jāveic pa-
stāvīgi, jo arī iztīrītā vietā pēc laika saaug
atvasītes un tāpēc jākopj ir no jauna. Šo -
brīd lielākā uzmanība tiek veltīta pameža
sakopšanai, lai izceltu parka soliterus – at-
sevišķi augošus kokus un krūmu grupas. 

Teritorija ap pili tiek sakārtota pēc
ainavu arhitektes Ilzes Māras Janelis iz-

strādātā projekta «Preiļu parka centrālās
daļas (no bijušā zirgu staļļa līdz Mehani-
zatoru ielai, dienvidu pusē no jaunās pils)
rekonstrukcijas korekcijas», kas paredz
izveidot vēsturiskajam Preiļu pils apkārtnes
izkārtojumam tuvu risinājumu. 

Z. Igolniece atzīst, ka nevar izzāģēt
visu pamežu un atstāt tikai lielos kokus, jo
tas vairs nebūs ainaviskais parks, kā arī
kopšanas darbos jāņem vērā, ka tā ir aiz-
sargājama dabas teritorija. Parks jāveido,
nevis vienveidīgi visu izcērtot, bet saglabājot
un izceļot kokus un vērtīgo krūmu grupas,
veidojot skatu līnijas, brīvākus laukumus
un lauces, atbrīvojot kanālu malas un iz-
veidojot mazas taciņas gar krastiem ar klu -
siem stūrīšiem un atpūtai izvietotiem soli-
ņiem. Visā parka teritorijā vajadzētu būt
kustībai un dzīvībai, tam nav jābūt vien-
veidīgam, bet sakoptam un daudzveidīgam,
tādējādi arī interesantam cilvēkam.

Gājēju taciņas nesteidzīgiem parka apmeklētājiem Skats uz Ievas un Ādama saliņu

Tiek iztīrīta skatu līnija uz zirgu stalli Skats uz zirgu stalli pēc krūmu un pašizsējas koku izzāģēšanas

vuGD atgādina – parūpējies par savu drošību arī apkures sezonā –
iztīri skursteni un ierīko dūmu detektoru! 

Katru gadu, sākoties aukstam laikam, pieaug to ugunsgrēku skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts ar apkures lietošanu – netīrītiem dūmvadiem, bojātu
un nepareizu apkures ierīču lietošanu. Tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), sākoties apkures sezonai, aicina iedzīvotājus iztīrīt dūm -
vadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus! Katrs 10 ugunsgrēks izceļas bojātas apkures sistēmas vai tās nepareizas ekspluatācijas dēļ.

Dūmu detektors – dzīvības glābējs!
Lai samazinātu iespēju ciest vai iet bojā ugunsgrēkā, VUGD aicina ierīkot dūmu detektorus, kā arī tvana gāzes un dabasgāzes noplūdes detektorus, kas mājokļa

iemītniekus ar skaļu signālu brīdinās par draudošajām briesmām. Īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka visbiežāk ugunsgrēki izceļas tieši nakts laikā, kad mājas iemītnieki guļ. 
No 2017. gada 1. septembra objektā, kurā ir gāzes aparāts, kura jauda ir lielāka par 50kW vai tas atrodas pagrabā vai cokolstāvā, jāuzstāda par gāzes noplūdi

signalizējošs detektors. Savukārt no 2020. gada 1. janvāra visas dzīvojamās ēkas un dzīvokļi ir jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem detektoriem.
VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību uz nākamo apkures sezonu un iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt sertificētu speciālistu pārbaudīt apkures ierīču un

iekārtu tehnisko stāvokli.

!
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Saimnieka Vârds

Saim nie ka Vârds
SI A «Pre iïu saim nieks» in for matîvs iz de vums

At bildîgâ par iz de vu mu: Ilona Vilcâne,
tel. 26543047, e-pasts: ilona.vilcane@pre ili.lv

Ie spiests  SIA «Latga les Dru ka», 
Rç zek nç, Baz nîcas ielâ 28. 

Rīta rasā smeltas krāsas, 
Varavīkšņu celtas sētas.
Pāri tikt un neapstāties, 
Paveikt visu, pilnveidoties!

Sirsnīgi sveicam apaļajā jubilejā
mūsu kolēģi  

IIvvaannuu  SSmmiirrnnoovvuu  
Sveiciens visiem jubilāriem, 

kuri dzimuši oktobrī!
SIA «Preiļu saimnieks» 

2. novembrī Preiļos notiks informatīvais
seminārs par daudzdzīvokļu māju

energoefektivitātes paaugstināšanu 

2. novembrī plkst. 17.30 Preiļu novada Uzņēmējdarbības
centrā notiks Informatīvais seminārs «Daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas
process».

Semināra laikā klātesošie tiks informēti par Eiropas Reģionālā
attīstības fonda aktivitātes «Veicināt energoefektivitātes paaugstinā -
šanu dzīvojamās ēkās» nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas
sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī
līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Pasākumā piedalīsies arī
banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacīju-
miem.

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
mūsu kolēģei Vēsmai Želvei, 

tēvu mūžībā pavadot.
SIA «Preiļu saimnieks»

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģim
Vjačeslavam Čeviļevam,

no tēva uz mūžu atvadoties.
SIA «Preiļu saimnieks»

SI A «Pre iļu saim nieks»
AP Be DīšA NAS BI ROJS

Pre iļos, 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

Darba kārtība
2017. gads 2. novembris plkst. 17.30
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs
Kooperatīva iela 6 (3. stāvs), Preiļi
Pieteikšanās elektroniski Ekonomikas ministrijas mā-

jaslapā www.em.gov.lv 

17.00 – 17.30 Semināra dalībnieku reģistrācija
17.30 – 17.35 Preiļu novada domes pārstāvja uzruna
17.35 – 18.00 Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un

dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes
pasākumi. Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

18.00 – 18.40 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefek-
tivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Dina Kaupere, ALTUM

18.40 – 19.20 Energoefektivitātes paaugstināšanas process
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un
tehniskie risinājumi. Mārtiņš Upītis, ALTUM 

19.20 – 19.50 Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta
vadība.

19.50 – 20.10 Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoe-
fektivitātes pasākumu finansēšana.  AS «Citadele»

19.50 – 21.00 Padziļinātas konsultācijas par granta pietei -
kuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnva-
rotajām personām. Dina Kaupere,  ALTUM 

• Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
• Projekta vadības izmaksu noteikšana
• Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
• Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās pra-

sības
• Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
• Un citi jautājumi

Maksājums par atkritumu izvešanu jāveic līdz pārskata mēneša beigām
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa saviem klientiem atgādina

norēķinu kārtību: par atkritumu izvešanu jānorēķinās līdz katra mēneša beigām. Ja mak -
sājums tiek kavēts, tad tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % apmērā no nokavētās maksājuma
summas par katru nokavēto dienu. 

Ja trīs mēnešus pēc kārtas netiek veikti maksājumi, SIA «Preiļu saimnieks» jurista palīgs var
izsūtīt pirmstiesas brīdinājumu, kurā lūdz uzkrāto parādu un līgumsodu (ja tāds ir) nomaksāt viena
mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas. Ja arī tad netiek ievērots nomaksas termiņš, tad SIA
«Preiļu saimnieks» var celt tiesā prasības pieteikumu par parāda un līgumsoda piedziņu. 

Par atkritumu izvešanu var norēķināties SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu
daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, tālr. 65381382 vai 26345495, e-pasts: namu.parvalde@preili.lv. 

Rēķinu var saņemt arī savā e-pastā un pēc tam norēķināties internetbankā. 
Norēķinu konts: AS «SEB banka», kods: UNLALV2X026, konts: LV30UNLA0026000609608.

SIA «Preiļu saimnieks» reģistrācijas Nr. 47703001720. Maksājot internetbankā, obligāti norādiet
sava rēķina numuru un precīzu adresi!


