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ŠA jĀ nu mu rĀ LASIET:
‚ apkures maksājums martā mazāks par 24 %;
‚ privātmājas turpina pieslēgties pilsētas komunikācijām;
‚ šķirošanas punktā pamesti kucēni;
‚ atkritumu dedzināšana ir bīstama;
‚ turpinās talkas privātmājām;
‚ lauksaimnieki piesakās plēvju izvešanai.

Preiļu novadā aizvadīta Lielā Talka
25. aprīlī visā Latvijā notika Lielā Talka ar mērķi lai 2018.

gadā, savā simtgadē, Latvija būtu zaļākā valsts pasaulē. Preiļu
novada iedzīvotāji Lielajā Talkā piedalījās astoto reizi.

Lielās Talkas dienā talcinieki kopa vienu no pilsētas lepnumiem –
Preiļu muižas parku. Parkā pērnās lapas grāba galvenokārt Preiļu
nova da domes un iestāžu darbinieki, Preiļu Galvenās bibliotēkas ko -
lek tīvs un individuālie talkotāji, savukārt Zemessardzes 35. nodro ši -
nā juma bataljons izcirta mazvērtīgos pašizsējas kokus parka teritorijā
starp Mehanizatoru un Daugavpils ielu. Talkas noslēgumā Preiļu no -
vada dome un Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljons talciniekus
cienāja ar lauka virtuvē gatavotu talkas zupu. Preiļos talkoja arī ga -
rāžu īpašnieku kooperatīvs «Preiļupe» un veikala «Silja» darbinieki.
Lielās Talkas norisi koordinēja SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās
nodaļas vadītāja Zenta Igolniece un Preiļu novada domes Tehniskās
daļas vecākais speciālists Anatolijs Petrovs. Zenta Igolniece akcen -
tē, ka Preiļos sanākušie talcinieki šoreiz tik tiešām strādāja ar atdevi
un entuziasmu, un tas liecina, ka cilvēki nav vienaldzīgi pret vides
stāvokli un labprāt ir gatavi dot savu artavu tā uzlabošanā.

Preiļu novadā Lielās Talkas zīmē aizvadīta visa iepriekšējā ne -
dēļa. Iepriekš talkoja Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņi un
darbinieki  – Preiļu 1. pamatskola, Preiļu 2. vidusskola, Preiļu Valsts
ģimnāzija, Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola.
Skolēni grāba lapas Preiļu parkā, kopa Brāļu kapus un Ebreju kapus,
futbola stadiona teritoriju Kooperatīva ielā. Iepriekš talkoja pirms -
skolas izglītības iestādes «Pasaciņa» filiāles «Auseklītis» audzēkņu
vecāki un darbinieki, SIA «Preiļu saimnieks» administrācijas darbi -
nieki un citas organizācijas un iestādes. 

Preiļu novadā Lielajā Talkā piedalījās 528 cilvēki, ar dažādiem
atkritumiem piepildīti 1810 talkas maisi. SIA «Preiļu saimnieks»
maisus nogādāja atkritumu poligonā Demenē. 

Lielajā Talkā paveiktie darbi novada pagastos:
u Preiļu pagastā sakoptas vairākas teritorijas. Preiļu pagasta saim -

niecības vadītājs Vitālijs Plivda pauž prieku par sava pagasta
cilvēku aktivitāti, jo daudzi laikus zvanīja, pieteica maisus, lai sa -
koptu kādu sabiedrisko teritoriju. Talkas dienā tika kopti Feimankas
upes krasti Moskvinā, kur atkritumu bija sevišķi daudz un maisi
pildījās ātri. Viens no interesantākajiem atradumiem bija pie upes
izmesta veca sulu spiede. Talkoja arī pakalpojumu centrs «Līči»,
Moskvinas vecticībnieku draudze, Alberts Brencāns kopā ar citiem
aktīvistiem kopa teritoriju ap dīķi pagasta centrā, talkoja arī Seiļu
kapos, Štoldera iedzīvotāji vāca atkritumus ceļa Štolderis-Anspoki
malās. Noslēgumā talcinieki cienājās ar Lidijas Ceriņas un Solvitas
Prikules gatavoto talkas zupu. 

u Aizkalnes pagasta talkotāji sakopa divas Pelēču ezera plud -
males, un turpmāk tur varēs atpūsties droši, nebaidoties sadurties ar
stikliem vai uzkāpt plastmasas pudelei. Raiņa muzeja «Jasmuiža» or-
ganizētajā talkā talcinieki grāba lapas un lasīja kritušos zarus Jas -
muižas parkā.

u Pelēču pagastā savākti pie ceļa Arendole-Pelēči izgāztie sadzī -
ves atkritumi. Pirms Lielās Talkas Pelēču pamatskolas skolēni kopa
pagasta centra teritoriju, vāca atkritumus gar ceļu Ārdava-Pelēči.

u Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins dalās
novērojumos, ka ar katru paliek tīrāks un visvairāk piemēslotās
vietas ir sakoptas iepriekšējos gados. Šogad talkas dienā iedzīvotāji
kopa pa gasta centra teritoriju, bet pirms tam sakoptas visas pagasta
kapsētas. Iepriekš talkoja arī Priekuļu pamatskola un Salas pamatskola,
Smel teru bibliotēka un veikali.

Liels paldies par atsaucību un ieguldījumu novada sakopšanā
ikvienam talkas dalībniekam! Jūs apliecinājāt, ka esat par tīru, sa kop -
tu un «zaļu» Latviju!

Turpinājums 3. lappusē

Šāgada 26. marta Preiļu no -
vada domes sēdē deputāti pieņē -
ma zināšanai SIA «Preiļu saim -
nieks» 2014. gada pārskatu. Pār -
skats ir sastādīts atbilstoši li-
kumdošanas prasībām, zvērināts
revidents ir to izvērtējis un snie -
dzis pozitīvu atzinumu. SIA «Prei -
ļu saimnieks» valde ir izskatījusi
gada pārskatu un ierosinājusi
dažādus priekšlikumus atsevišķu
struktūrvienību darba organi-
zācijas uzlabošanai, lai 2015. gadā
uzlabotu rezultātus.

SIA «Preiļu saimnieks» valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks
skaidro: «Izanalizējot visu sabie -
drī bas struktūrvienību paveikto
2014. gadā, kopumā rezultāti ir
iepriekšējā gada līmenī, neraugo -
ties uz to, ka gada bilance ir ne-
gatīva (mīnus 280 000 eiro). Tas
skaidrojams ar to, ka 2013. gads
bija noslēdzies ar peļņu, un tajā
bija iekļauta arī tā finanšu līdzekļu
daļa, kas ir mājām uzkrājumos,
kurus dzīvokļu īpašnieki nav lē-
muši izmantot dažādiem savas
mājas rekonstrukcijas darbiem.
Savukārt šajā bilancē šī summa,
kas ir 337 591,90 eiro, ir uzskaitīta
atsevišķi kā saņemta, bet vēl ne-
apgūta nauda. 

Pēdējos gados ir realizēti četri
lieli projekti ūdenssaimniecības
tehniskā stāvokļa uzlabošanai, iegā -
dātas un uzstādītas jaunas, mo -
der nas iekārtas, kas prasa salīdzi -
noši dārgu to apkalpošanu. Liels
ir arī mašīnu un iekārtu ikgadējais
nolietojums, tāpēc līdzekļu uz-
krāšana to atjaunošanai sadārdzina
mūsu pakalpojumu izmaksas, ku -
ras ne vienmēr adekvāti iespējams
atspoguļot tarifos, jo to izvērtēšana
un akceptēšana ir ilga, un tehnikas,
nodokļu un cenu politikas attīstība
apsteidz izvērtēšanu un tarifa ie-
viešanas laiku.

Izvērtējot gada pārskatu, būtu
jāvērš uzmanība uz to, ka mūsu
pārraudzībā esošais objekts – pil-
sētas tualete – nes mums zaudēju -
mus. Nav apstrīdams jautājums par
tās lietderību, bet šādu objektu
pilsēta var uzturēt, tikai to dotējot,
kas katru gadu ticis uzsvērts, bet
pozitīvs lēmums nav pieņemts, tā -
pēc mums kā pašvaldības uzņē-
mumam ik gadus tas ir kā progno -
zēts zaudējumus nesošs objekts.»

Siltumapgādes daļai, Atkritumu
apsaimniekošanas daļai un vies-
nīcai aizvadītajā gadā bija pozitīvi
finanšu rādītāji. Šobrīd tiek strādāts
pie SIA «Preiļu saimnieks» vies-

nīcas, kas atrodas Talsu ielā 2a,
konkurētspējas uzlabošanas, tiek
iepirkts jauns inventārs un turpinās
tūristu grupu uzņemšana. Savukārt
siltumapgādes nozarei pozitīvi fi -
nanšu rādītāji ir pateicoties SIA
«Preiļu saimnieks» valdījumā eso -
šajai koģenerācijas stacijai, kas
strādāja bez lieliem remontiem,
bet, ja salīdzina saražotās siltum -
enerģijas daudzumu, tad 2014. ga -
dā tas bija pusi mazāks nekā ie-
priekš, jo SIA «Preiļu saimnieks»
siltumenerģiju iepērk: «Nav jābūt
lielam speciālistam, lai saprastu,
ka, pazaudējot ražošanu, kas ir
mūsu sabiedrības stūrakmens, sa-
rūk arī peļņa, kura tika plānota
iegūt, ilgus gadus šajā nozarē in-
vestējot ļoti lielus līdzekļus,» pa-
svītro Jānis Mūrnieks. 

Finanšu rādītāji ar mīnus zīmi
ir Ūdensapgādes un kanalizācijas
daļai, Labiekārtošanas un apzaļu-
mošanas daļai, namu pārvaldei un
apbedīšanas birojam. Faktiski vi -
su pagājušo gadu tika strādāts pēc
vecā ūdenssaimniecības pakalpo -
jumu tarifa (jaunais stājās spēkā
no novembra). Vēsturiski Preiļos
centrālā ūdensapgādes sistēma vei-
dojusies tā, ka daļa infiltrāta jeb
nokrišņu ūdens nonāk attīrīšanas
iekārtās, un tā attīrīšana netiek ap -
maksāta. Labiekārtošanas un ap-
zaļumošanas daļas rādītāji skaid-
rojami ar to, ka pie tiem pašiem
resursiem audzis darbu apjoms –
realizējot dažādus projektus, iz-
veidoti jauni objekti, pilsēta aug
un attīstās. «Domei, pieņemot nā -
kamo gadu budžetus, tas būtu jā-
ņem vērā,» akcentē Jānis Mūrnieks.
Apbedīšanas birojs strādā ar zau-
dējumiem, un SIA «Preiļu saim-

nieks» valdē ir skatīts jautājums
par atsevišķu pakalpojumu cenas
celšanu, bet līdz šim nekas nav
mainīts, ņemot vērā klientu mak-
sātspēju, lai šis pakalpojums būtu
pieejams novada iedzīvotājiem. 

Jānis Mūrnieks ieskicē nākot -
nes ieceres, kā uzlabot sabiedrības
darbu: «Kopā ar domes speciā-
listiem būtu jāķeras pie projektē-
šanas darbiem mikrorajonu lab -
iekārtošanai, tai skaitā inženier -
tīklu atjaunošanai, kuri ir ļoti ve -
ci. Esmu jau vairākkārt akcentējis,
ka mēs dzīvojam gandrīz kā uz
pulvera mucas, ja iekškvartālu tīk li
sabrūk pavisam, var rasties lielas
problēmas. Turpinām intensīvi
strā dāt ar šķirotajiem atkritumiem,
kas ir 9 % no kopējā daudzuma.
Mēs šķirotos presētos atkritumus
pārdodam lētāk nekā gribētos,
tādēļ vajadzētu iegādāties iekārtu,
kas smalcina polietilēna plēvi. Bū -
tu jāiegādājas arī plastmasas pu -
deļu smalcinātājs. Droši vien strā -
dāsim pie darbinieku identifikācijas
karšu ieviešanas, lai varētu uzskaitīt
katra darbinieka darba laiku, no-
slodzi un tiešie darbu vadītāji va-
rētu efektīvāk koordinēt darbus.

Par jau sasniegtajiem rezultā-
tiem ir jāpateicas visiem mūsu
darbiniekiem, visu līmeņu darbu
vadītājiem un sadarbības partne-
riem, klientiem, kuri mūs saprot
un atbalsta, jo mūsu darba rezultāti
vienmēr būs atkarīgi no katra in-
dividuālā devuma.»

SIA «Preiļu saimnieks» turpina
strādāt Preiļu novada iedzīvotāju
labā, lai nodrošinātu stabilus, nā-
kotnē vērstus un drošus komunālos
pakalpojumus gan esošajiem, gan
potenciālajiem klientiem.

Apstiprina SIA «Preiļu saimnieks»
2014. gada pārskatu

Izmaiņas SIA «Preiļu saimnieks» darba laikā maija svētkos
Informējam par SIA «Preiļu saimnieks» darba laikiem:
ceturtdien, 30. aprīlī darba laiks saīsināts par vienu stundu: no plkst. 8.00 līdz 16.00;
pirmdiena, 4. maijs — brīvdiena. 
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Saimnieka Vârds

vidējā maksa par siltumenerģiju –
1,011 Eur/kv. m

SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes nodaļas
apkopotie dati liecina, ka vidējā maksa par apkuri-
nāmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem,
kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un
Pils ielu katlumājām, martā ir 1,011 EUR/kv. m ar
PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem
1,03 EUR/kv. m ar PVN. Ja apskatām katras katlu-
mājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējā
mak sa par apkuri martā ir šāda: Liepu ielas kat -
lumāja – 0,945 EUR/kv. m, Pils ielas katlumāja –
1,426 EUR/kv. m, Celtnieku ielas katlumāja –
1,072 EUR/kv. m ar PVN. 

Marta norēķinu periods par apkuri ir 29 dienas
(26.02.2015.–26.03.2015.). Saskaņā ar Latvijas Vi -
des, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem,
šāgada martā vidējā āra gaisa temperatūra Preiļos
bija plus 2,99 Celsija grādi, kas ir par plus 4,21
Celsija grādu augstāka nekā februārī.

Dabas gāzes cena aprīlī nemainīsies, vēsta AS
«Latvijas Gāze» prognoze, tādēļ aprīļa norēķinu
periodā siltumenerģijas tarifs Preiļos, visticamāk,
būs tāds pats kā martā.

Siltinātās mājas maksā mazāk
Paaugstināta gaisa caurlaidība jeb nehermētiskumi

palielina ēkas siltumenerģijas patēriņu un sadārdzina
siltuma izmaksas. Efektīvākais apkures rēķinu sa-
mazināšanas 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 –
0,29 EUR/kv. m, Liepu iela 28 – 0,344 EUR/kv. m,
Liepu 21 – 0,348 EUR/kv. m, Rēzeknes 32 – 0,36
EUR/kv. m, Liepu 24 – 0,31 EUR/kv. m, Liepu 
12 – 0,459 EUR/kv. m, bet siera rūpnīcas mikro -
rajonā Daugavpils ielā 72 – 0,13 EUR/kv. m.

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 nodaļā iesniedzot mājas
vecākā iesniegumu vai arī savācot vairāk nekā pusi
mājas dzīvokļu īpašnieku parakstu, kuri ir vienojušies
par apkures pārtraukšanu.

AAppkkuurreess  mmaakkssāājjuummii
mmaarrttāā  ssaarruukkuuššii   ppaarr   2244  %%

16. aprīlī dalīti vākto atkritumu šķirošanas
punktā Daugavpils ielā SIA «Preiļu saimnieks»
darbinieki atrada kucēnus – līdz šim vēl tāds
gadījums nebija bijis, kad kāds šādā veidā at-
brīvotos no sunīšiem. 

SIA «Preiļu saimnieks» sazinājās ar Pašvaldības
policiju, kas strādā pie tā, lai noskaidrotu un sodītu
vainīgo personu. SIA «Preiļu saimnieks» valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks akcentē: «Būsim
pateicīgi par jebkuru informāciju par šo ļaunprātīgo
rīcību, lai šis noziegums ar cietsirdīgo izturēšanos
pret dzīvniekiem tiktu atklāts un vainīgie par to sa-
ņemtu pelnīto sodu.» Saskaņojot ar Preiļu novada
domi, SIA «Preiļu saimnieks» suņukus nogādāja
dzīvnieku patversmē Daugavpilī, kur tādiem
maziem mīluļiem visbiežāk izdodas atrast gādīgu
saimnieku. 

Dzīvnieka saimnieka pienākumus nosaka li-
kumdošana – saimnieks nedrīkst pamest dzīvnieku
bezpalīdzīgā stāvoklī. Tāpat īpašniekam kucīte ir
jāsterilizē, ja saimnieks nav spējīgs parūpēties par
pēcnācējiem, bet izmesto sunīšu gadījumā jārunā
arī par viņu saimnieka cietsirdību – pieci mīlīgi
kucēni bija ielikti koka kastē ar vāku un speciāli
atstāti šķirošanas punktā, šādā veidā mērķtiecīgi
vēloties no viņiem atbrīvoties.

Preiļu privātmājas turpina 
pieslēgumu izbūvi 

pilsētas komunikāciju tīkliem
Individuālās mājas un juridiskās personas turpina pieslēgumu

izbūvi centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai,
kas tika izbūvēta, īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansēto projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Preiļos, II kārta».

Fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas pieslēgt savus ob -
jektus (ēkas) pilsētas maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas
tīkliem, pirms pieslēguma būvdarbu uzsākšanas pakalpojumu snie -
dzējam SIA «Preiļu saimnieks», Liepu ielā 2, jāiesniedz pieteikums,
lai saņemtu tehniskos noteikumus.

Lai pakalpojumu varētu sākt lietot, pēc ūdensvada pievada un
ka nalizācijas izvada izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanas
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu daļā ob -
ligāti jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pa kal -
pojumu lietošanu.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2011/12 «Par ūdens -
apgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un
aizsardzību Preiļu novadā» nosaka: ja ielas sarkano līniju robežās
atrodas pakalpojumu sniedzēja (SIA «Preiļu saimnieks») valdījumā
esošs kanalizācijas tīkls, tam jāpievieno esošie objekti, kuros ir
ūdensapgādes sistēmas un kuru vietējā kanalizācijas sistēma neat -
bilst tehniskajām prasībām un rada ekoloģisku kaitējumu apkārtējai
videi.

Preiļu ielu saraksts, kurās projekta ietvaros izbūvēti jauni
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas inženiertīkli ar pievadiem

un izvadiem nekustamo īpašumu pieslēgšanai:

_____________________________________________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 «Ūdenssaimniecības pakal-

pojumu attīstība Preiļos, II kārta» līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA «Preiļu saimnieks».

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodro-
šina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pamesti kucēni smilkst šķirošanas punktā

Pie AS «Latvijas Gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas 256,12 EUR par tūkstoš nor-
mālkubikmetriem kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos marta norēķinu periodā ir 54,8
EUR/MWh, informē Vladimirs Haritonovs, SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdensapgādes
nodaļas vadītājs. Āra gaisa temperatūrai kļūstot siltākai, siltumenerģijas patēriņš apkurei
samazinājās par 23,8 %. Vidējā maksa par apkurināmās platības kvadrātmetru saruka par 24 %,
salīdzinot ar februāra norēķinu periodu.

* Brīvības iela (no Krāslavas 
līdz Rīgas ielai);

* Kurzemes iela;
* Nākotnes iela;
* Ludzas iela;
* Atpūtas iela;
* Latgales iela;
* Līvānu iela;
* Skolas iela;
* Varakļānu iela;
* Jelgavas iela;
* Sporta iela;
* Dārza iela;

* Aglonas iela;
* A. Paulāna iela;
* Zaļā iela;
* Pļaviņu iela;
* Bauskas iela;
* Vidzemes iela;
* Bērzu iela;
* Kalna iela;
* Ziedu iela;
* Raiņa bulvāris;
* Saltupes iela;
* A. Upīša iela;
* Rīgas iela.

Šāgada 12. maijā plkst. 11.00 raiņa bulvārī 3–1,
Preiļos, notiks

dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 7–1, Preiļos,
pirmā izsole

Īpašuma izsoles sākumcena – 2700,00 EUR.
Dzīvokļa īpašuma platība – 51,00 m2.
Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu,

kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības
tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai
jāiemaksā nodrošinājums 270,00 EUR tiesu izpildītājas depo -
zīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova,
reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000,
saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22. 

Informācija pa tālruni 29183199
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1. attēls:
Talko pirmsskolas izglītības

iestādes «Pasaciņa» filiāles
«Auseklītis» audzēkņu vecāki
un darbinieki.

2. attēls:
Parkā pērnās lapas grāba

galvenokārt Preiļu novada do-
mes un iestāžu darbinieki,
Preiļu Galvenās bibliotēkas ko-
lektīvs un individuālie talko-
tāji, par lapu izvešanu gādāja
SIA «Preiļu saimnieks».

3. attēls:
Zemessardzes 35. nodroši-

nājuma bataljons izcirta maz-
vērtīgos pašizsējas kokus parka
teritorijā starp Mehanizatoru
un Daugavpils ielu.

4. attēls:
Talkas noslēgumā Preiļu

novada dome un Zemessardzes
35. nodrošinājuma bataljons
talciniekus cienāja ar lauka
vir tuvē gatavotu talkas zupu.

Aktīvo vides nodarbību vadīja
Ilūkstes novada biedrības «Solis
dabā» aktīvistes Anna Brokāne,
Zanda Lisovska un Kristiāna
Siliņa, kuras studē vides zinātni.
Biedrības «Solis dabā» mērķi ir
vides izglītība un aktīvās atpūtas
popularizēšana. Nodarbība «Sakop
savu apakšveļu» tika veidota, ie-
dvesmojoties no Lielās Talkas,
kas šogad notiek ar Raiņa atziņu
«Pastāvēs, kas pārvērtīsies». Ik-
vienam cilvēkam ir vairākas ko-
munikācijas zonas – tuvākā no
tām ir intīmā zona (saziņa ar ģi-
meni), tad seko personiskā zona,
sociālā zona un publiskā zona. Ja
dodamies atpūsties, piemēram,
pie ezera un tur krastmalā piemē-
tātas pudeles un maisiņi, sanāk,

ka savā komunikācijas zonā esam
«uzņēmuši» atkritumus, lai gan
tos tur neatstājām. Taču, ja līdzi
būtu liels maiss, kurā to visu
savākt, tad mūsu tuvākā zona
taptu tīra, tajā būtu drošāk atpūsties,
un tas arī nozīmē «sakopt savu
apakšveļu». Ja ikviens vienmēr
sakoptu savu apkārtni, cik tīra
kļūtu Latvija!

Nodarbības laikā jaunieši mā-
cījās noteikt ķērpju sugas, iesaistījās
diskusijā par dabas resursu taupī-
šanu un uzzināja interesantus
faktus. Piemēram, ūdens taupīšana
ir viens pasākumiem, ko nav
grūti praktizēt ikdienā, kaut vai
neatstājot vaļā krānu zobu maz-
gāšanas laikā. Latvijā viens cilvēks
diennaktī patērē 74 litrus dzeramā

ūdens, govij, lai saražotu 4 litrus
piena, nepieciešami 14 litri ūdens.
Jauniešiem bija iespēja vairāk
uzzināt par 2015. gada dabas
simboliem, kam šogad nācis klāt
jauns simbols – gada dzīvotne,
par ko atzīti bioloģiski vērtīgie
zālāji. Jauniešu uzmanība tika
vērsta arī uz to, ka visas lietas
nav uzreiz jāmet ārā un jāpērk
jaunas, ar izdomu daudz kam var
atrast jaunu pielietojumu – no
reklāmu lapām un līmlentes tapa
laba bumba jautrām stafetēm.
Nodarbības laikā vēlreiz aplieci-
nājās, ka videi draudzīgs un pret
vidi saudzīgs dzīvesveids nav
nekas sarežģīts, un, dzīvojot
«zaļi», var arī zaļi dzīvot – labi,
viegli un pārticīgi.

Vides nodarbībā «Sakop savu apakšveļu» ar stafetēm un atjautības uzde-
vumiem tika pievērsta uzmanība vides jautājumiem un popularizēts
«zaļais» dzīvesveids. Videi draudzīgs un pret vidi saudzīgs dzīvesveids nav
nekas sarežģīts, un, dzīvojot «zaļi», var arī zaļi dzīvot – labi, viegli un
pārticīgi. Attēlā – piedalās Preiļu 2. vidusskolas 7. klases jaunieši.

Jaunieši piedalās Lielās Talkas konkursā «Pastāvēs, kas pārvērtīsies»

9. aprīlī, notika Preiļu novada Jauniešu centra «Četri» rīkotā aktīvā vides nodarbība «Sakop
savu apakšveļu», kuras laikā jaunieši, iesaistoties atraktīvās spēlēs un vērojot dabu, tika aicināti
pievērst uzmanību ekoloģijas un vides jautājumiem – lietu otrreizējai izmantošanai, atkritumu
šķirošanai, resursu taupīšanai un dabas aizsardzībai.

vides nodarbība «Sakop savu apakšveļu»

Guna Egle un Andris Kaže-
māks dzīvo un saimnieko Aizkal -
nes pagastā vecvecāku mājās «Iele -
 jas», kas pagājušajā gadā Preiļu
no vada konkursā par sakoptāko
sētu ieguva 3. vietu. Iepriekš Gu -
na un Andris dzīvoja Rīgā un Dau -
gavpilī, veidoja savu karjeru, līdz
saprata, ka viņu īstā vieta ir lau -
kos. Guna Egle ar pārliecību jau-
niešiem stāstīja par savām atziņām:
«Pilsēta nospiež ar dzīvi četrās
sienās, ar savu steigu. Laukos
var izbaudīt svaigo gaisu, dzirdēt
putnu dziesmas, padzerties ūdeni
no akas, iziet ārā saulainā rītā un
nopeldēties dīķī. Dzīvojot laukos,
mūsu vērtības ir ļoti mainījušās.

Varam plānot paši savu laiku.
Šopavar tīrījām mežu no sīkajiem
krūmiem – tas ir darbs, bet tas
sniedz arī iedvesmu. Daba, ma-
nuprāt, ir pati lielākā vērtība.
Svarīga ir veselība, ko nevar no-
pirkt ne par kādu naudu. Laukos
vismaz var veselību uzlabot, attī-
rīties. Agri pavasarī var dzert bēr -
zu sulas, salasīt tējas. Dabā ir
viss, kas cilvēkam ir nepieciešams.
Esmu sapņotāja un dabas bērns.»

Pasākumu rīkoja Preiļu novada
Jauniešu centrs «Četri» un SIA
«Preiļu saimnieks». Lielās Talkas
koordinatore, SIA «Preiļu saim-
nieks» Komunālās nodaļas vadītā -
ja Zenta Igolniece uzsver: «Vis-

pirms katram no mums jāsāk do-
māt ekoloģiski, savā ikdienā jā-
ievieš pārmaiņas, ko mēs vēlētos
redzēt valstī, tad arī Latvijā ko-
pumā uzlabosies vides stāvoklis.
Lieliski, ka mums jau ir tādi jau-
nieši, kam šīs lietas nav vienal-
dzīgas, un no kuriem iedvesmoties
pārējiem. Mēs taču vēlamies, lai
bērni augtu tīrā vidē, elpotu tīru
gaisu, un tas piepildīsies, ja nemēs -
losim dabā, lietosim mazāk sa-
dzīves ķīmijas. Man ir pārliecība,
ka, darbojoties visi kopā ar vienu
mērķi, Latvijas dabu varēsim bau -
dīt kā dabas koncertzāli, kur vi-
sapkārt tikai dzīvā daba un kurā
nav cilvēku izmestu atkritumu.»

Lekcijas-meistarklases «Pastāvēs, kas pārvērtīsies» laikā tika gatavoti
sapņu ķērāji, daloties pārdomās par to, ko jau darām vides stāvokļa
uzlabošanai un ko vēl varam darīt, lai 2018. gadā, kad apritēs Latvijas
simtgade, Latvija būtu tīrākā valsts pasaulē. Attēlā no kreisās – Agnese
Caica, lekcijas-meistarklases vadītāja Guna Egle, Preiļu novada
Jauniešu centra «Četri» vadītāja Santa Ancāne, Vineta Haritonova, Anna
Svetlova, Riebiņu novada jaunatnes iniciatīvas centra «Pakāpieni»
vadītāja Liene Ustupe. Foto: Justs Ribinickis. 

«Zaļais» dzīvesveids nozīmē dzīvot, nenodarot pāri sev, citiem un videi, taču vienam ir grūti
sākt, tādēļ jāmeklē līdzīgi domājošie. 31. martā, jauniešu biedrības PAKAC (Preiļu alternatīvās
kultūras atbalsta centrs) telpās pulcējās jaunieši, lai iedvesmotos Gunas Egles lekcijā-meistarklasē
«Pastāvēs, kas pārvērtīsies» un iemācītos gatavot sapņu ķērājus. Gunai «zaļais» dzīvesveids ir
sirds diktēta nepieciešamība.

Sapņu ķērāji labākai pasaulei

Preiļu novadā aizvadīta Lielā Talka

1
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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. 

Lai sazied sirdī balto ķiršu sniegi,
Lai sazied domās balto ievu krūms,
Lai sazied visa Tava dzīve
Tāpat kā pavasarī sazied pelēks koks un krūms;
Lai sazied sirdī balta melodija...

Sveicam aPaļaJā JubiLeJā
Sergeju Novikovu

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļā;
viktoru iļjinu Siltumapgādes daļā;

irēnu Rancāni un Skaidrīti Skudru
Grāmatvedības nodaļā;
vinetu igolnieci,

Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju!
Sveiciens visiem uzņēmuma 

darbiniekiem, kuri dzimuši aprīlī!
SI A «Pre iļu saim nieks» ko lek tīvs

Pavasaris nāk ar plaukstošu
pumpuru smaržu buķeti, daba
atjaunojas, un arī cilvēkiem vai -
rāk gribas pavadīt laiku pie da -
bas, darboties dārzā un sakopt
apkārtni, atbrīvoties no nevaja -
dzīgajām lietām. Diemžēl jopro -
jām var novērot, ka nederīgās
lietas tiek samestas kaudzē ko -
pā ar sadzīves atkri tumiem, pie -
šķilta uguns un – problēma atri-
sināta, jo viss «izkūp» gaisā. SIA
«Preiļu saimnieks» Atkritumu
apsaimniekošanas daļas vadītāja
Vineta Igolniece norāda, ka Preiļu
novada iedzīvotā jiem nav iemes -
la dedzināt savus sadzīves atkri -
tumus, jo jebkurā laikā ikviens
var pieteikt atkritumu izvešanu.
Sadzīves atkritumu dedzināšana
ne vienmēr notiek līdzekļu trū-
kuma dēļ, tas tomēr ir izglītības
un kultūras jautājums.

Organiskos dārza atkritumus
(lapas un zarus) drīkst dedzināt,
ievērojot drošības pasākumus, ta -
ču šajā gadījumā nav runa par
pilsētas privātmājām, jo pilsētas
teritorijā nekāda dedzināšana vis -
pār nav pieļaujama. Savukārt sa-
dzīves atkritumus nevajadzētu
dedzināt ne no vides aizsardzības,
ne no ugunsdrošības viedokļa –
atkritumu kaudzē iejucis aerosola
flakons dedzināšanas laikā var ne -
gaidīti eksplodēt, gruzdošu plast -
masas maisiņu vējš var uzpūst cil -
vēkam, radot apdegumus.

Tos dedzinot, atkritumi jau ne -
kur nepazūd, tie tikai ir mainījuši
formu un pārvērtušies par bīsta-
miem ķīmiskiem savienojumiem.
Caur elpošanas sistēmu cilvēka

organismā tiek uzņemtas dedzi-
nāšanas 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 uzkrā -
jas pamazām un var izraisīt vēzi,
aler ģiju, negatīvi ietekmēt nervu
sistēmu un imunitāti. Nekādā ga-
dījumā nedrīkst dedzināt laku un
krāsu iepakojumu, elektrības va -
dus ar izolāciju, koksni, kas apstrā -
dāta ar ķīmiskiem konservantiem.
Savukārt dedzinot polimēru plēves
un plastmasas, rodas benzopirēns,
kas ir ļaundabīgus audzējus iz-
raisoša viela. Dedzinot krāsnī,
plītī vai ugunskurā lielākā daļa
kaitīgo vielu nosēžas turpat tuvā-
kajā apkārtnē. Piedāvājot slēgt
līgumu par atkritumu apsaimnie-
košanu, dzirdētas atruna, ka «man
atkritumu nav, jo visu sadedzinu
krāsnī». Maisiņu, pudeļu, tetrapaku
dedzināšana krāsnī ir sevis un
dabas indēšana, bet skursteņi aiz-
sērē ar plastmasas sodrējiem un
rodas aizdegšanās risks.

Nelegāla atkritumu norakšana
bedrēs lauku sētu tuvumā vai iz-
mešana ceļmalās un mežos pie-
sārņo dabu. Zemē noraktie atkri-
tumi ar laiku sadalās, veidojot da -
žāda sastāva ķīmiskas vielas, kas
ar laiku nonāk gruntsūdeņos –
aprakt atkritumus nav mazāk bīs-
tami kā tos dedzināt.

Preiļu novada domes saistošie
noteikumi Nr. 2011/13 «Par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu
Preiļu novadā» paredz, ka ir aiz-

liegts novietot atkritumus jebkurā
to savākšanai vai apglabāšanai
neparedzētā vietā, tajā skaitā no-
mest pie konteineriem, uz ielām,
skvēros, parkos, mežos, vai ievie -
tot citiem atkritumu radītajiem pare -
dzētos konteineros un ierakt at-
kritumus zemē; ievietot atkritumus,
kas radīti katra konkrētā atkritumu
radītāja (fiziskās personas māj-
saimniecībā) konteineros, kas no-
vietoti sabiedriskās vietās vai pa-
redzēti citu atkritumu radītāju ap -
kal pošanai; ievietot sadzīves ne-
šķirotos atkritumus konteineros,
kas paredzēti dalīto atkritumu sa -
vākšanai. Atkritumus arī nedrīkst
dedzināt; sadzīves atkritumu kon-
teineros bērt ielu saslaukas, smiltis
un bioloģiski noārdāmos atkritu-
mus bez saskaņošanas ar atkritumu
apsaimniekotāju; konteineros un
citās speciāli atkritumu savākšanai
paredzētās tvertnēs ievietot kvē-
lojošus, degošus un ugunsnedrošus
atkritumus. Nedrīkst atkritumu
konteineros cieti sablīvēt vai iesal -
dēt atkritumus – šādos gadījumos
atkritumu apsaimniekotājam ir
tiesības par konteineru iztukšošanu
noteikt papildus samaksu.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkri -
tumu apsaimniekošanas daļa aicina
izvēlēties videi draudzīgu un legā -
lu atkritumu apsaimniekošanu,
noslēdzot līgumu par atkritumu
izvešanu, kā arī ikdienā šķirojot
atkritumus.

Pieteikt atkritumu izvešanu
var zvanot Vinetai Igolniecei
darb dienās no plkst. 8.00 līdz
17.00 pa tel. 29420721.

Atkritumu dedzināšana ir bīstama

Preiļu un Vārkavas novada lauksaimnieki var pieteikties skāb -
barības ruļļu plēvju izvešanai. Bez maksas tiek izvestas plēves,
kuras ir tīras no dubļiem, gružiem un citiem piemaisījumiem, bet
pārējās plēves tiek uzskatītas par sadzīves atkritumiem, un to iz-
vešana ir maksas pakalpojums. 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas va dī -
tāja Vineta Igolniece informē: «Paldies zemniekiem no Saunas, Aiz-
kalnes, Pelēču, Rožkalnu, Vārkavas un Upmalas pagasta, kuri jau
pieteikuši plēvju izvešanu. Tā kā ir noskaidrojies, ka zemniekiem iz-
devīgākais plēvju savākšanas laiks ir maija otrajā pusē, tad ņemsim
to vērā. Izvešanas laiks ar katru tiks saskaņots atsevišķi.» Skābbarības
ruļļu plēves SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas
laukumā tiek sapresētas ķīpās un nodotas otrreizējai pārstrādei,
tādējādi tās utilizējot videi draudzīgi un taupot resursus.

Plēvju izvešanu var pieteikt, darba laikā zvanot Vinetai Igol -
niecei pa tel. 29420721.

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

Lētāk ir pieteikt atkritumu izvešanu
nekā maksāt soda naudu

Pilsētā pie dalīti vākto atkritumu šķirošanas punktiem iedzī -
votāji mēdz izmest nolietotās mēbeles, remontdarbu atkritumus,
būvgružus, šīferi un tamlīdzīgus atkritumus – kaudzes pie šķiroša -
nas punktiem ir nepieļaujama rīcība! Tikko šādas kaudzes tiek
savāktas un aizvestas, tā vietā parādās jaunas. Šāda rīcība ir pil -
sētas piegružošana, un tas nav korekti pret līdzcilvēkiem.

SIA «Preiļu saimnieks» aktīvi sadarbojas ar Pašvaldības policiju,
lai noskaidrotu vainīgās personas. Praksē apliecinājies, ka lētāk
sanāk Atkritumu apsaimniekošanas daļā pieteikt tehniku atkritumu
izvešanai, nekā nonākt nepatīkamā situācijā un maksāt soda naudu.

vēl var paspēt pieteikties 
lauksaimniecības plēvju izvešanai

Turpinās talkas
privātmājām

2. maijs (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.

Privātmāju talku laikā dārza atkritumus saviem klientiem SIA
«Preiļu saimnieks» izved bez maksas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti paši
piedalīties talkā un palīdzēt atkritumus iekraut piekabēs. Apbēdina, ka
joprojām daudzi nenovērtē šo bezmaksas akciju, atstāj kaudzes ceļ ma -
lās, paši no pagalma nolūkojoties, kā tās savāc SIA «Preiļu saim -
nieks». Attēlā – 18. aprīļa talkā Bērzu ielas iedzīvotājs Pēteris Sondors
palīdz SIA «Preiļu saimnieks» darbiniekiem iekraut zarus. Paldies vi -
siem, kuri pret talkām attiecas ar izpratni!

Piedāvājam 
iegādāties no koka 

izgatavotus
DĀRZA GALDUS

Cena: 90 Eur

Tālrunis: 20252292

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek, 
Un atmiņas kā krāšņs zieds.

katažina Pomazunova
(1946–2015)

2015. gada 12. aprīlī mūžībā aizgājusi
SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļas
vadītāja Katažina Pomazunova. 

Katažina Pomazunova dzimusi Krāslavā,
vēlāk kopā ar ģimeni pārcēlās uz Preiļiem un

1977. gadā sāka strādāt «Apvienoto katlu māju un siltumtīklu
direkcijā». Ar siltumapgādi saistīta visa turpmākā dzīve — 35
apkures sezonas Preiļos ir aizvadītas ar viņas gādību.

Ir stājusi labas kolēģes, drauga un darbīga, enerģiska cilvēka
sirds. Skumst tuvinieki, vīrs Andrejs, dēli Andrejs un Dmitrijs,
mazdēli Aleksandrs un Jegors, mazmazdēls Kirils, sērojam mēs —
bijušie kolēģi. Katažina Pomazunova mums vienmēr paliks gaišā
piemiņā.

SIA «Preiļu saimnieks» kolektīvs

APRILIS_Saimnieka Vards_2015_avize.qxd  27.04.2015  14:14  Page 4


