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Latvijas Republikas Proklamē -
šanas dienas ietvaros Preiļu no -
vada dome ir apbalvojusi ar Pa-
teicības rakstu SIA «Preiļu saim-
nieks» galdnieku Daini Zukulu
par ieguldīju uzņēmuma attīstī bā.
Dainis Zukuls ir ļoti izpalī dzīgs,
laipns un disciplinēts kolēģis ar
neizsmeļamu rado šu izdomu un
meistars ar «zelta rokām», kuram
nav neiespējams jeb kuras sa rež -
ģītības pakāpes darbs ar koku.
Katrs rokām vei dots koka priekš -
mets ir īpašs un neatkārtojams.
SIA «Preiļu saimnieks» gald nie -
cības darbnīca nodrošina galdnie -
cības pakalpoju mus pilsē tas lab-
iekārtošanas vajadzībām, sākot
no tiltiņa mar gām parkā un bērnu
rotaļu laukumiem, daudzdzīvokļu
māju koka durvīm un logu rām-
jiem, šeit top arī pilsētas svētku
noformējumu detaļas. 

18. novembrī, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā, Preiļu novada kultūras centrs aicināja piedalīties
gaismas akcijā «Gaisma novadam» un laukumā pie Preiļu novada domes ēkas iedegt svecīšu liesmas latvju
spēka zīmēs. SIA «Preiļu saimnieks» no 240 sarkanām un baltām svecītēm iededza savu spēka zīmi Māras
krustu. Senajiem latviešiem šī zīme saistījās ar māju, uguni un auglību. Tā piešķir pamatīgumu, drošību,
saistību ar dabas un debess spēkiem un rada ap sevi īpašu enerģiju, kas aizsargā, dziedina un nes veiksmi.
Svecīšu gaišās, ar mīlestību iedegtās liesmiņas paliks atmiņā kā īpašs sveiciens Latvijai 98. dzimšanas dienā. 

Dainis Zukuls par godprātīgu darbu
saņem Preiļu novada domes PateicībuŠA jĀ Nu mu RĀ LASIET:

‚ maksa par siltumenerģiju oktobrī;
‚ sniega tīrīšana no ielām un gājēju celiņiem;
‚ turpinās daudzdzīvokļu māju pagrabu uzkopšana;
‚ šķirotos atkritumus izved atsevišķi;
‚ SIA «Preiļu saimnieks» iznomā viesnīcu.

Valdība lēmusi 2017. gadā
paaugstināt dabas resursu no-
dokli. Komunālajā jomā tas at -
tieksies uz ūdensapgādi un at-
kritumu apsaimniekošanu. 

Tiek paredzēts pakāpeniski no
2017. līdz 2020. gadam paaugstināt
dabas resursu nodokļa likmes par
atkritumu apglabāšanu poligonos,
lai samazinātu poligonos apgla-
bājamo atkritumu apjomu un vei-
cinātu atkritumu otrreizējo iz-
mantošanu un pārstrādi. Attiecībā
uz dabas resursu nodokļa likmi
par sadzīves atkritumu apglabāšanu

plānots, ka no 2017. gada janvāra
tā būs 25 EUR šā brīža 22 EUR
vietā. Jāpiezīmē, ka nodokļa lik -
me palielinājās arī no šā gada 
1. jūlija – 22 EUR par tonnu 12 EUR
par tonnu vietā. Šobrīd atkritumu
izvešanas tarifs Preiļu novadā ir
10,68 EUR bez PVN par kubik-
metru. Plānotais dabas resursu no -
dokļa pieaugums atkritumu izve-
šanas tarifu sadārdzinās vairāk
ne kā par 2,00 EUR par kubik -
metru. Plānots, ka dabas resursu
nodoklis turpinās pieaugt: no
2018. gada – 30 EUR, no 2019. ga -

da – 35 EUR, no 2020. gada jau
40 EUR par tonnu.  

No 2017. gada pieaugs arī da -
bas resursu nodokļa likme pazemes
ūdenim, ko izmanto ūdensapgā -
dē. SIA «Preiļu saimnieks» gadī-
jumā likme pieaugs par 43 %.

Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija norāda,
ka dabas resursu nodokļa piemē-
rošana kopumā veicina dabas re-
sursu efektīvāku izmantošanu, to -
mēr atsevišķās pozīcijās nodokļa
likmes ir jāpaaugstina, lai veicinātu
resursu pārdomātu izmantošanu.

No 2017. gada pieaugs dabas resursu nodokļa likmes

Iedegtas spēka zīmes par godu 
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai

Šāgada 29. oktobrī un 5. novembrī aizvadītas rudens talkas
privātmājām. SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas
daļas vadītāja Vineta Igolniece norāda, ka, visticamāk, šīs ir pē -
dējās ierastā veidā organizētās rudens talkas, jo iedzīvotāji arvien
biežāk neievēro galveno nosacījumu, ka talkās jāpiedalās pašiem.

Rudens un pavasara talkas, regulāri organizētas vairākus gadus, ir
kļuvušas par ierastām. SIA «Preiļu saimnieks» tās organizē, nākot
pretim tām pilsētas privātmājām, kurām ir noslēgts līgums par cieto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Dārza atkritumus, lielgabarīta
atkritumus un citus, kam nav piemēroti 240 litru konteineri, talku lai -
kā izved bez maksas. Ja šādu talku nebūtu, tad iedzīvotājiem būtu jā-
piesaka atsevišķa izvešana, kas ir maksas pakalpojums. Talku norises
vienīgais noteikums ir bijis tāds, ka iedzīvotājiem pašiem savi atkri -
tu mi jāiekrauj piekabēs. Ja ceļmalā atstātām atkritumu kaudzēm nav
klāt saimnieka, tad šādas kaudzes var netikt savāktas. Kā novērojusi
Vineta Igolniece, diemžēl ar katru talku reizi iedzīvotāji piedalās ar -
vien kūtrāk – atkritumus pie vārtiem gan atstāj, bet iekraut nepalīdz,
turklāt vēl pārmet SIA «Preiļu saimnieks» darbiniekiem. 

Atkritumu apsaimniekošanas daļas apkopotie dati liecina, ka abās
talkas dienās izvestas 30 traktortehnikas piekabes dažādu atkritumu,
un tas ir nedaudz mazāk nekā pērnruden. Talku laikā tika izvesti arī
tādi otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi kā nolietotā sadzīves
tehnika, logu un pudeļu stikls, makulatūra u.c. 

«Gribētos, lai cilvēki novērtē šo īpašo talku akciju, nevis to negod -
prā tīgi izmanto. Paldies visiem, kuri talkas atbalstījuši un piedalījušies
ar prieku un attiekušies ar izpratni!» uzsver Vineta Igolniece.

Aizvadītas pēdējās 
rudens talkas privātmājām

Saņemot Preiļu novada domes Pateicības rakstus attēlā no kreisās –
Vallija Leone, biedrības «Mūsmājas» brīvprātīgā darbiniece, Dai nis
Zukuls, SIA «Preiļu saimnieks» galdnieks, Ināra Kļavinska, Pelēču
pamatskolas sētniece. Foto: Gunārs Vilcāns.

Cienījamie klienti!
Atgādinām, ka ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi abo -

nen tam ir jāsniedz regulāri katru mēnesi.
Paziņot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var:
u SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu

daļā N. Rancāna ielā 3a;
u pa e-pastu: namu.parvalde@preili.lv;
u pa tālruni 65381382 vai 26345495;
u izmantojot WEBNams (http://www.preili.lv/webnams/) in for -

 matīvo sistēmu no 15. datuma līdz mēneša beigām.
Jāatceras, ka par šajā mēnesī nodotajiem ūdens patēriņa skai -

tītāja rādījumiem maksa tiks aprēķināta nākamajā mēnesī.
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Saimnieka Vârds

Attīstības finanšu institūcija ALTUM informē,
ka no 2016. gada septembra daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes programmā (DME) projektu
īstenotāji var sākt pieteikties energoefektivitātes
projektu finansējumam komercbankās.

ALTUM ir noslēgusi līgumus ar banku Citadele,
DNB banku un Swedbank par banku iesaistīšanos
programmas īstenošanā. Līdz ar to bankas ir uzsā -
kušas potenciālo klientu konsultēšanu par energoe-
fektivitātes projektu finansēšanas aizdevuma nosa-
cījumiem, kā arī kopā ar aizdevumu varēs izmaksāt
ALTUM grantu, kas ir līdz 50 % apmērā no attieci-
nāmajām energoefektivitātes darbu izmaksām. Jau
tuvākajā laikā programmai pievienosies arī citas
lielākās Latvijas komercbankas.

Programmas mērķis ir veicināt energoefektivitāti,
viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
Mērķa grupa un labuma guvēji šajā programmā ir
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.

DME programma paredz daudzpusīgu atbalstu:
bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams
finansiālais atbalsts), aizdevumu garantiju, kā arī
iespēju piesaistīt ALTUM aizdevumu projekta rea-
lizācijai.

Saskaņā ar programmas noteikumiem DME
programmas projektu finansējuma avots ir grants
un aizdevums. DME projekta finansēšanai primāri
paredzēts izmantot aizdevumu kādā no komerc-
bankām, ar kuru ALTUM ir noslēgts sadarbības

līgums par DME projektu finansēšanu. Informācija
par komercbankām, kas ar ALTUM noslēgušas sa-
darbības līgumu, pieejama ALTUM mājas lapā. Pie-
teikumu aizdevuma saņemšanai komercbankā vai
citam finansētājam iesniedz pēc ALTUM atzinuma
par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
tehnisko dokumentāciju saņemšanas, un pēc pakal-
pojumu sniedzēju atlases vai iepirkuma procedūras
veikšanas.

ALTUM sniedz atzinumu par: projekta tehniskās
dokumentācijas atbilstību programmai; piešķiramā
granta maksimālo procentuālo apmēru atbilstoši
plānotajam energopatēriņam; grantam, aizdevumam
un garantijai atbilstoša valsts atbalsta (de minimis)
apmēru. ALTUM atzinuma saņemšana un piegādātāju
atlases procedūras veikšana ir obligāts priekšnotei-
kums, lai varētu iesniegt pieteikumus granta un aiz -
devuma saņemšanai. Rudens un ziemas mēneši ir
piemērots laiks konsultācijām, dokumentu sagatavo -
šanai un citu renovācijas priekšdarbu veikšanai, lai
jau pavasarī varat uzsāk mājas renovēšanas darbus.

Iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu in-
formācija par DME programmu pieejama ALTUM
mājas lapā www.altum.lv sadaļā «Energoefektivitāte».

ALTUM Energoefektivitātes kompetences centrs
sniedz konsultācijas par tehniskās dokumentācijas
sagatavošanu un citiem ar ēku energoefektivitāti sa-
istītiem jautājumiem. Ar Energoefektivitātes kom-
petences centru nepieciešamības gadījumā var sa-
zināties rakstot e-pastu: kompetences.centrs@altum.lv.

Apkures sezona sākās
samērā agri

Pēc dzīvokļu īpašnieku pie-
prasījuma lielākajā daļā Preiļu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apkure tika pieslēgta 6. un 7. ok-
tobrī. Vladimirs Haritonovs in-
formē: «Šī apkures sezona tika uz -
sākta ļoti agri: 22. septembrī ap-
kures padeve tika sākta slimnī  -
cai un poliklīnikai, 26. septembrī
abām pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēm. Saskaņā ar iedzīvotāju
iesniegumiem, pirmās daudzdzī-
vokļu mājas sākām apsildīt no 

3. oktobra. Sākoties pēkšņam
aukstumam, visā pilsētā apkure ti -
ka pieslēgta 6. un 7. oktobrī, sie -
ra rūpnīcas mikrorajonā 6. oktobrī.
Vasarā notikušo siltumtrašu re-
montdarbu dēļ dažām daudzdzī-
vokļu mājām apkures uzsākša  -
 nu kavēja sistēmas atgaisošana.
Tāpat atklājās arī, ka dažos dzī-
vokļos vasarā bez saskaņošanas
mainīti radiatori. Tas darīts visai
neprofesionāli, un, pieslēdzot ap-
kuri, radās avārijas noplūdes. To-
mēr kopumā apkures sezona sā -
kās bez lieliem sarežģījumiem, un
arī turpmāk strādāsim stabili.»

Vidējā maksa oktobra
apkures periodā

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeo -
loģijas un meteoroloģijas centra
datiem vidējā gaisa temperatū -
ra oktobra apkures periodā (no
04.10.2016. līdz 25.10.2016. –
22 dienas) bija plus 3,13 grādi pēc
Celsija. 

Saskaņā ar Siltumapgādes da -
ļas apkopoto informāciju vidējā
maksa par apkurināmās platības
vienu kvadrātmetru iedzīvotā -
jiem, kuri saņem siltumenerģiju
no Lie pu, Celtnieku un Pils ielas
katlumājām, oktobra norēķinu
periodā ir 0,678 EUR ar PVN,
bet siera rūpnīcas mikrorajonā –
0,74 EUR ar PVN par apkurinā -
mās platības kvadrātmetru. Ap-
skatot atsevišķi katras katlumā -
jas apkalpojošās te ritorijas, vidē -
jās izmaksas ir šā das: Liepu ielas
katlumāja – 0,627 EUR/m2, Pils
ielas katlumāja – 0,996 EUR/m2,
Celtnieku ielas katlumāja – 0,737
EUR/m2 ar PVN. 

Siltināto namu iedzīvotāji par
apkuri maksā ievērojami mazāk
nekā vidēji pilsētā. Maksa par
ap kuri Preiļu renovētajās mājās
oktobra apkures periodā ar PVN:
Rēzeknes 36 – 0,16 EUR/m2, Lie -
pu 9 – 0,20 EUR/m2, Rēzek nes
32 – 0,223 EUR/m2, Lie pu 24 –
0,211 EUR/m2, Liepu iela 12 –
0,253 EUR/m2, Liepu 21 – 0,259
EUR/m2, Liepu 28 – 0,338 EUR/m2,
bet siera rūpnī cas mikrorajonā
Daugavpils ielā 72 – 0,10 EUR/m2.

AS «Latvijas gāze» prognozē,
ka dabas gāzes cena novembrī un
decembrī varētu nedaudz sarukt,
tātad arī siltumenerģijas tarifs būs
nedaudz mazāks.

Lai Preiļu iedzīvotāji varētu
sekot līdzi saviem maksājumiem
par siltumenerģiju, SIA «Preiļu
saimnieks» katru mēnesi interneta
vietnēs preili.lv un preilusaim-
nieks.lv, kā arī informatīvajā iz-
devumā «Saimnieka Vārds», pub-
licē siltumenerģijas tarifu.

Vidējā maksa par siltumenerģiju
Preiļos oktobrī – 0,678 EuR/m2

Var sākt pieteikties energoefektivitātes
projektu finansējumam komercbankās

Viss siltumenerģijas daudzums, ko saņem māja un ko fiksē
skai tītājs, sadalās divās plūsmās – apkurei un karstā ūdens
sagatavošanai. Karstā ūdens sistēmas cauruļvadi lielākajā
daļā māju nav izolēti, tāpēc no šiem stāvvadiem un dvieļu žā-
vētājiem (ja tādi ir) notiek siltuma izdalīšanās telpā. Izstarotais
siltums nepazūd, tas paliek mājā, tādēļ caur radiatoriem ir jā-
pievada mazāk siltuma.

Kāpēc mainās maksa par cirkulāciju? Apkures sezonas
laikā siltumenerģijas daudzums cirkulācijai tiek noteikts pēc
iepriekšējā vasaras perioda vidējā patēriņa mēnesī un pēc 
siltumenerģijas tarifa. Jūsu vēstulē minētajā piemērā no
janvāra līdz maijam maksa par cirkulāciju ir bijusi no 11,80
līdz 11,87 EUR. Tā mainījās atkarībā no siltumenerģijas
tarifa. Kā zināms, SPRK ir apstiprinājusi mainīgu siltumenerģijas
tarifu Preiļu pilsētā, kas mainās atkarībā no dabas gāzes
cenas, ko AS «Latvijas Gāze» paziņo katru mēnesi.

Savukārt vasaras mēnešos maksa par cirkulāciju tiek aprē-
ķināta pēc siltumskaitītāja rādījumiem un saskaņā ar siltume-
nerģijas tarifu. Jūsu minētajā piemērā vismazāk bija jāmaksā
augustā (7,87 EUR), un tas tādēļ, ka remontdarbu dēļ kādu
laiku mājā nebija pieejams karstais ūdens.

Vēl jāpiezīmē, ka maksājums par cirkulāciju tiek aprēķināts
par iepriekšējo mēnesi (piemēram, oktobrī maksājam par cir-
kulāciju septembrī).

l jAuTĀjumS

Katru mēnesi saņemam rēķinu, kurā interesanti
mainās maksa par ūdens cirkulāciju. Lūdzu, pa-
skaidrojiet, kāpēc tāda atšķirība un kā jūs to aprēķi-
nāt?

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļas
vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka apkopoti dati par sil-
tumenerģijas maksu šā gada oktobra norēķinu periodā. Šā gada
oktobrī pie AS «Latvijas gāze» noteiktā dabas gāzes tirdzniecības
cena ir 156,52 eiro par tūkstoš normālkubikmetriem. Pie šādas
dabas gāzes cenas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regu -
lēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs oktobrī
ir 54,01 EUR/MWh bez PVN.

*Pēc SPRK datiem
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Novembris šogad sācies ar
sniegu. Viena no svarīgākajām
SIA «Preiļu saimnieks» Komu-
nālās nodaļas rūpēm ir ielu un
gājēju celiņu tīrīšana.

SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālās nodaļas kompetencē ie-
tilpst sniega tīrīšana no ielām
(izņemot tranzītielas), gājēju ce-
liņiem, automašīnu stāvlauku -

miem un arī no dzīvojamo mik-
rorajonu iekškvartāliem. 

SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālās nodaļas darbinieki ne-
pārtraukti seko līdzi laika apstāk -
ļu izmaiņām, lai nepieciešamī -
bas gadījumā sāktu darbu. Sniega
tīrī šana tiek organizēta, domājot
par iedzīvotāju ērtībām: no gājē-
ju celiņiem sniegs tiek notīrīts
lai kus, lai, dodoties uz darbu, tie
bū tu tīri. «Ja no rīta stipri snieg,
mēs nogaidām, ka mēr snigšana
mazinās. Citādi mū  su darbam ne -
 būtu nozīmes, bū tu jātīra div-
reiz, un cilvēki teiktu, ka nav tī -
rīts vispār,» skaidro Zen  ta Igol-
niece. Pilsētā sniega tīrī šana tiek
veikta ar trak tor tehniku. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju piebraucamo ceļu un iekš-
pagalmu tīrīšanu apgrūtina tur no -
vietotās automašīnas, kuras ziemā
to īpašnieki izmanto reti. Pamestie
spēkrati traucē citiem autovadī-
tājiem un sniega tīrī ša nas tehni -
kai. Tādēļ aicinām autovadītājus
būt saprotošiem un snie ga tīrīša -
nas laikā atbrīvot stāvlaukumus –
jo rūpīgāk notīrīts sniegs, jo vieg -
lāk pašiem auto vadītājiem. Tāpat
autovadītāji pašu ērtībām tiek ai-
cināti, tīrot uz automašīnām sa-
snigušo sniegu, neveidot kaudzes
uz braucamās daļas. 

Dzīvokļa īpašuma Cēsu ielā 11–15
elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu iz-
pildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3–1,
Preiļos, rīko nekustamam īpašumam Cēsu ielā 11–15,
Preiļos, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 69,7 m2

platībā. Ierakstīts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
4643 15, kadastra numurs: 7601 900 2185.

Īpašuma izsoles sākumcena: 3800,00 EUR. 
Izsoles solis: 100,00 EUR.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 

Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 10. novembrī
pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums 
ir 2016. gada 12. decembrī pulksten 13.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 
30. novembrim nepieciešams iemaksāt nodrošinājuma summu
380,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā:
Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. 
Nr. 25077712171, konta Nr. LV43TREL9199089001000, saņē-
mējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpil dī -
tā ja tās autorizēt dalībai izsolē. 

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

Uzziņas pa tālr. 29183199.

Nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 31,
Daugavpils ielā 29 elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu iz-
pildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3–1,
Preiļos, rīko pirmo izsoli nekustamam īpašumam Daugavpils
ielā 31, Preiļos, Preiļu novadā; Daugavpils ielā 29 Preiļos,
Preiļu novadā, kopplatībā 2675 m2.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala un divām ne-
dzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 7601 004 0303 001;
7601 004 0303 007) un reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 3688.

Īpašuma izsoles sākumcena: 3900,00 EUR. 
Izsoles solis: 500,00 EUR.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 

Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 8. novembrī
pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums 
ir 2016. gada 8. decembrī pulksten 13.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 
28. novembrim nepieciešams iemaksāt nodrošinājuma summu
790,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā:
Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. 
Nr. 25077712171, konta Nr. LV43TREL9199089001000, saņē-
mējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpil -
dītāja tās autorizēt dalībai izsolē. 

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

Uzziņas pa tālr. 29183199.

Pagrabu uzkopšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
SIA «Preiļu saimnieks» Ko-

munālā nodaļa ir veikusi pa-
grabu uzkopšanu Daugavpils
ielas 68. mājai.

Koplietošanas telpas daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās jopro -
jām daudzviet ir aizkrāmētas ar
vecām mēbelēm un citām nederī-
gām lietām. SIA «Preiļu saim-
nieks» praksē ir reāli gadījumi,
kad notikusi avārijas situācija, bet
speciālisti nevar to operatīvi no-
vērst, jo nevar nekavējoties piekļūt
komunikāciju tīkliem, tā vietā ir
jāmeklē saimnieks visdrīzāk ne-
vienam nevajadzīgiem krāmiem. 

Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti
pagrabtelpās nebarot kaķus. Šie
dzīvnieki ne tikai rada antisani -
tārus apstākļus, bet arī noplēš sil-
tumizolāciju no komunikāciju
caurulēm, kas būtībā palielina
mājas kopējo siltumenerģijas zu-
dumu, par ko maksā visi iedzīvo-
tāji.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo mā -
ju vecākie vai iniciatīvas grupas
tiek aicinātas sazināties ar SIA

«Preiļu saimnieks» Komunālo no -
daļu un organizēt pagrabtelpu sa-
kopšanas talkas! Talkās jāpieda -

lās iedzīvotājiem pašiem, bet SIA
«Preiļu saimnieks» noorganizēs
tehniku un nepieciešamības ga-

dījumā mēbeles vai citas smagā -
kās lietas palīdzēs iznest darbi-
nieki.

Attēlā – pagrabu tīrīšanu Daugavpils ielas 68. mājas iedzīvotājiem
palīdz veikt SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki.

Daudzdzīvokļu māju pagrabtelpas reizēm kļūst ne tikai par nevajadzīgu
lietu glabātuvi, bet arī par miskasti, kaut gan pārdesmit metru attālumā
ir dalītās atkritumu vākšanas laukums.

Preiļos sniega tīrīšana tiek veikta ar traktortehniku. 

Vietās, kas nav pieejamas traktortehnikai, sniega tīrīšana tiek veikta ar
rokām. Attēlā no kreisās – SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas
darbinieki Jevgeņijs Lisicins, Aivars Gribusts un Māris Miezītis. 

Ziema sākusies agri
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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: Ine se Ðòep ste,
tel. 26543047, e-pasts: ine se. snep ste@pre ili.lv

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

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

Šķirotie atkritumi
tiek izvesti atsevišķi

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas
vadītāja Vineta Igolniece norāda, ka joprojām nākas saskarties
ar cilvēku neizpratni: «Kā tad tā? Apzinīgi šķirojam atkritumus,
bet atbrauc mašīna un saber visu kopā! Kāda šķirošanai jēga?»

Vineta Igolniece skaidro, ka šajā apgalvojumā patiesība ir tikai
tā, ka šķirotos un nešķirotos atkritumus izved vienas un tās pašas
mašīnas. Bet pilnīgi aplams ir apgalvojums, ka šķiroto un nešķiroto
atkritumu konteineru saturs tiek sabērts kopā. Tā nav! Patiesībā ir tā,
ka vienā reisā tiek iztukšoti parastie sadzīves atkritumu konteineri un
to saturs tiek aizvests uz atkritumu poligonu Demenē, bet citā reisā
tās pašas atkritumvedējmašīnas iztukšo konteinerus ar dzelteniem
vākiem, vēl citā reisā – izved stiklu, ko iedzīvotāji ir sametuši kon -
teineros ar zaļiem vākiem. Visi iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek
nogādāti Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, kur tos
sagatavo otrreizējai pārstrādei, piemēram, plastmasas pudeles tiek
sašķirotas pēc krāsām un tad sapresētas ķīpās. Nešķirotie sadzīves
atkritumi tiek vesti uz sadzīves atkritumu poligonu Demenē, kur tos
pieņem par maksu, un tie tiek noglabāti zemē.

Konteineros ar dzelteniem vākiem drīkst mest visu veidu papīru
(avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET
dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto
plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas). Preiļu iedzīvotāji vis -
vairāk šķiro papīru un PET pudeles, taču dzeltenajos konteineros
jāmet arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena
pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas. Konteineri ar zaļiem
vākiem paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst
mest traukus, logu stiklu, balzāma pudeles, spoguļus, lampu kupo -
lus. Stikls jāšķiro atbildīgi, jo katram stikla veidam ir citādāks
sastāvs, tādēļ piemaisījumi pārstrādātajam stiklam maina krāsu un
vērtību, kā arī bojā stikla pārkausēšanas krāsnis. 

Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, ikviens pats
var atvest un nodot otrreizējai pārstrādei derīgos atkritumus, kā arī
uz vietas pārliecināties, kā noris darbs pie atkritumu sagatavošanas
otrreizējai pārstrādei. Pie jau minētajiem atkritumu veidiem laukumā
var nodot arī lauksaimniecības ruļļu plēves un luminiscētās lampas.
Savukārt nolietoto sadzīves elektrisko un elektronisko iekārtu
nodošanas punkts atrodas Mehanizatoru ielā 1, kur darba laikā var
atvest un atstāt uz rampas veco sadzīves tehniku. Vineta Igolniece
norāda, ka pārstrādei derīgo sadzīves atkritumu izvešanai var
pieteikt arī uzņēmuma transportu. Pilsētas teritorijā šis pakalpojums
ir bez maksas. 

Preiļu pilsētā ir 22 dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumi, kā
arī pa vienam laukumam Aizkalnē un Līčos. Šķirošana ir veids, kā
taupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti var ražot iz-
ejvielas un produktus, un šķirošana ir neatņemama veselīga un videi
draudzīga dzīvesveida sastāvdaļa.

SIA «Preiļu saimnieks»
izsludina nomas tiesības uz viesnīcu
SIA «Preiļu saimnieks» piedāvā nomā viesnīcu

ar ilgtermiņa līgumu. 
Viesnīca atrodas Talsu ielā 2a, Preiļos, Preiļu no -

va dā. Vietu skaits: 8 vienvietīgi numuri; 8 divvietīgi
numuri; viens numurs ar 6 gultas vietām.

Tiek piedāvāta viesnīcas noma kopumā, nododot
apakšnomā esošos nomniekus, lai nākamajam nom-
niekam turpmākajā darbībā būtu stabili garantēti ie-
nākumi, kas stimulētu viesnīcas turpmāko attīstību. 

Priekšrocības līgumattiecību veidošanā tiks
piedāvātas viesnīcu jomā pieredzējušiem uzņēmumiem. 

Priekšlikumus un stratēģiskos plānus nomas attiecī -
bām iesniegt līdz šā gada 15. decembrim SIA «Preiļu
saimnieks» administratīvajā ēkā Liepu ielā 2, Preiļos,
Preiļu novadā. 

Viesnīcas ēkā 1. stāvā SIA «Preiļu saimnieks» iznomā divas komerctelpas 45m2 platībā. 
Vairāk informācijas, zvanot SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdim

Jānim Mūrniekam pa tālr. 29420589.


