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ŠA jĀ nu mu rĀ LASIET:
‚ apkures maksājumi decembra norēķinu periodā;
‚ kāpņu telpu remonts Liepu ielas 10. mājā;
‚ aizvadītajā gadā šķirojām vairāk.

Par siltumapgādi un tās at-
tīstības vīzijām pats labākais
laiks runāt ir tieši tagad, kad
apkures efektivitāti un izmaksas
katrs izjūt vistiešākajā veidā.

Labākais laiks arī mums sa-
prast, analizēt un sakārtoto savu
ražošanu tā, lai klienti būtu ap-
mierināti un darbinieki savu darbu
varētu veikt ar prieku un ganda-
rījumu mūsu mazās pilsētiņas
variantā, kur pakalpojumu saņē-
mējs un darbinieks ir vienā per-
sonā.

Tāpēc šobrīd negribu savu
viedokli izteikt ar vispārpieņem-
tiem saukļiem, bet nedaudz pa-
analizēt situāciju. Pirmkārt, ja
runājam par lētu apkuri, tad atkal
jāuzsver siltināšana. Ik mēnesi
mēs to analizējam un secinājums
ir viens: investīcijas atmaksājas,
un, aicinot uz mazākiem tēriņiem,
jāsaka – gribi ietaupīt, sāc tērēties.
Labi, ka šobrīd to vēl var darīt ar
Eiropas Savienības līdzfinansē-
jumu, bet droši vien nav aiz kal-
niem tie laiki, kad tērēsim tikai
savu naudu, un tad tas būs vēl sā-
pīgāk. Bieži vien mums nepietiek
izpratnes par lielām lietām, bet
iespringstam detaļās.

Otrkārt, atgriežoties pie jau-
tājuma par enerģijas ražošanu,
mūsu konkurenti bieži vien sevi
grib pozicionēt kā «lētie ražotāji»,
mēģina salīdzināties un izdarīt
sev izdevīgus secinājumus. Mēs
šādi nerīkojamies, jo mēs domājam

ilgtermiņā, un tas mums šobrīd ir
izdevies tikai tādēļ, ka, pārvarot
neprognozējamo likumdošanu,
cenu nestabilitāti valstī, mēs
saviem klientiem siltumenerģiju
pārdodam zem vidējā līmeņa
valstī. Tas nav stihiski sanācis,
bet gan ir mērķtiecīgs kolektīva
darbs. 

Nedaudz par alternatīvo ener-
ģiju (koģenerācijā saražoto), kura
ir palikusi populāra pie mūsu ra-
žotājiem un vienmēr tiek piemi-
nēta. Mans viedoklis ir tāds: nu
jau gadu desmitiem atbildīgi ļau -
dis ir kladzinājuši par alternatīvo
enerģiju, tās ekonomiskumu pa-
saules glābšanā un tās lētumu.
Bija tādi, kas tam noticēja, bet
tagad dzirdam, ka pat 30 % OIK
ir par maz. Jā, skola maksā nau -
du, bet maksā visi un vēl ilgi mak -
sās, līdz sāks saprast, cik maksā
zaļā demagoģija un pilnīgās muļ-
ķības. Šobrīd ar enerģijas iz man -
tošanu, ļoti iespējams, notiek tas,
ka daži kļūst bagātāki, bet visi
tikai turpina maksāt. Visi šie bio-
loģiskie enerģijas veidi, kas šo -
brīd ir ar augstu pievienoto vēr -
tību to ieguvē, bieži vien tiek iz-
niekoti, jo par tiem pakārtoti jau
esam samaksājuši. Neviens pat
nav piedāvājis, ka ar šiem biore-
sursiem varbūt varētu ražot, pie-
mēram, bioetanolu vai kaut ko
citu, un tādā veidā valstij un tās
ļaudīm pievienotā vērtība būtu
pavisam cita.

Vai kāds vispār ir aprēķinājis
un prezentējis, cik daudz fosilās
degvielas ir jāpatērē, lai sagatavotu
un nogādātu šķeldu līdz kurtuvei,
un cik tas maksā? Varbūt šādas
kurinātavas vispār ir jāver ciet,
nemaz nerunājot par to, ka gaisa
piesārņojums, kurinot ar šķeldu,
ir daudzkārt lielāks nekā ar dabas
gāzi, bet dabas resursu nodoklis
klauvē pie durvīm. Tātad šobrīd
varam atļauties dārgi zāģēt un ar
siltumenerģiju vienkārši «spēlē-
ties».

Mums ir jāpaskaidro saviem
klientiem un skaidri jāpasaka
sava pozīcija, kā veidojas cena
un kā citi ražotāji saprot jēdzienu
«pašizmaksa». Mēs to darām un
darīsim regulāri, jo pareiza do-
māšana par netradicionālajām
metodēm ir veids, kā tikt priekšā
koncernam konkrētajā sfērā. Tas
paver potenciālu jaunām darba
metodēm un veicina jaunu, pozi-
tīvāku motivāciju darbam. Ja
konkurenti negrib meklēt brīvu
spēles laukumu, tad mēs to
darīsim un darīsim tā, lai, neie-
springstot detaļās, varētu izprast
lielās lietas un sākt tās risināt, bet
nemeklēsim vainu konkurentos.

Lai šajā gadā visiem veicas
labi strādāt un atpūsties, lai
Latvijas simtgadē nebūtu kauns
par paveikto.

Jānis Mūrnieks, 
SIA «Preiļu saimnieks» 

valdes priekšsēdis

Izmaiņas norēķinos par komunālajiem 
pakalpojumiem Aizkalnes 

un Saunas pagasta iedzīvotājiem
No 2017. gada janvāra Aizkalnes un Saunas pagasta pār -

valdē SIA «Preiļu saimnieks» klientiem vairs nav iespējams
norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem. Šādas izmaiņas
ieviestas nelielā klientu skaita dēļ.

Turpmāk norēķinus aicinām veikt SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālo maksājumu norēķinu daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos,
katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.30 (ar pusdienu pār trau -
kumu no plkst. 13.00 līdz 14.00), tālr. 65381382 vai 26345495, 
e-pasts: namu.parvalde@preili.lv.

Ir iespēja rēķinu saņemt savā e-pastā un pēc tam norēķināties
internetbankā. Norēķinu konti: 

– AS «SEB banka», kods: UNLALV2X026, 
konts: LV30UNLA0026000609608,

– AS «Swedbank», kods: HABALV22, 
konts: LV48HABA0551027846107.
SIA «Preiļu saimnieks» reģistrācijas Nr. 47703001720.

Maksājot internetbankā, obligāti norādiet sava rēķina numuru
un precīzu adresi!

Gribi ietaupīt – sāc tērēties

Komunālajai nodaļai ziema ir aktīvs darba periods
Šogad sniegota ziema sākās

jau ar novembra pirmajām die -
nām. Viena no galvenajām SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālās
nodaļas rūpēm ziemā ir ielu un
gājēju celiņu tīrīšana.

SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālās nodaļas kompetencē ie-
tilpst sniega tīrīšana no ielām (iz-
ņemot tranzītielas), gājēju celi -
ņiem, automašīnu stāvlauku miem
un arī no dzīvojamo mikrorajonu
iekškvartāliem. 

SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālās nodaļas vadītāja Zenta
Igolniece nepārtraukti seko lī  -
dzi laika apstākļu izmaiņām, lai
nepieciešamības gadījumā dotu
rīkojumu sākt darbu. Sniega tīrī -
šana tiek veikta, domājot par pil-
sētnieku ērtībām, lai no rīta uz
darbu varētu doties pa notīrītiem
trotuāriem. Lai visu paspētu, Ko -
munālās nodaļas darbinieki tī rī -
šanu sāk jau pirms pieciem rī tā.
Ja no rīta stipri snieg, tiek no gai -
dīts, kamēr snigšana mazi  nās. 

Sniega tīrīšana Preiļu pilsētā
tiek veikta ar traktortehniku, savu -
kārt tie trotuāru posmi, kur pārāk

tuvu ietves malām atrodas koki,
apgaismojuma stabi vai citi šķēršļi,
tiek tīrīti ar rokām. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju mikrorajonos sētnieku pie-
nākumus veic SIA «Preiļu saim-
nieks» palīgstrādnieki, kuriem
dar ba laiks ziemas sezonā ir no-
teikts astoņas stundas: no pulksten
se šiem rītā līdz desmitiem un no
pulksten vieniem pēcpusdienā
līdz pieciem. Katrā mikrorajonā
ir savi pastāvīgi darbinieki, kuri
rūpējas par tīrību un kārtību.

Daudzviet uzstādītas kastes ar
sāls–smilts maisījumu, lai palīg -
strādniekiem tās vienmēr būtu pie -
ejamas.

SIA «Preiļu saimnieks» ap-
saimniekoto daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju piebraucamo ceļu
un iekšpagalmu tīrīšanu apgrū -
tina tur novietotās automašīnas,
ar ku  rām ziemā to īpašnieki iz -
brauc re  ti. Atstātie spēkrati trau -
cē citiem autovadītājiem un snie -
ga tīrīšanas tehnikai. Tādēļ aici -
nām autovadītājus būt saproto -

šiem un sniega tīrīšanas laikā at-
brīvot stāvlaukumus – jo rūpīgāk
notīrīts sniegs, jo vieglāk pašiem
autovadītājiem. Tāpat autovadī -
tāji pašu ērtību la bad tiek aicināti,
tīrot uz automašīnām sasnigušo
sniegu, neveidot kaudzes auto
stāv laukumos.

SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālā nodaļa aicina mājas ve-
cākos uz sadarbību kopīgi risināt
auto stāvlaukumu tīrīšanas prob-
lēmu, griežoties Komunālajā no-
daļā un saskaņojot stāvlaukumu

tīrīšanas laiku. Mājas vecākie pa -
zīst automašīnu īpašniekus un ar
viņiem var vienkāršāk sazināties
un palūgt atbrīvot teritoriju uz
snie ga tīrīšanas laiku. 

Labs pie mērs tam ir A. Upīša
ielas 5. mājas iedzī votāji, kur mā -
jas vecākā Agnese Sevastjanova
pēc lielās snig šanas 15. janvārī sa -
skaņoja ar Ko munālo nodaļu pie
mājas esošā stāvlaukuma tīrīša -
nas laiku un palūdza pazīstamos
autovadītājus uz brīdi savus spēk-
ratus novietot citur. 

Sadzīves atkritumu izvešanas grafikus 
2017. gadā privātmājām 

var atrast SIA «Preiļu saimnieks» interneta
vietnē http://ej.uz/2ezg



2

Saimnieka Vârds

Vidējā maksa par siltumenerģiju – 1,279 Eur/m2

2016. gada decembra norēķinu periodā vidējā maksa par siltumenerģiju ir par 
4,77 % zemāka (siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem par 5,84 % zemāka), nekā tā
bija 2016. gada novembra norēķinu periodā.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdensapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs
Haritonovs informē, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru ie-
dzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām,
decembrī ir 1,279 EUR/m2 ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,29
EUR/m2 ar PVN. Apskatot katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, vidējā
maksa par apkuri decembrī ir šāda: Liepu ielas katlumāja — 1,228 EUR/m2, Pils ielas
katlumāja — 1,743 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja — 1,275 EUR/m2 ar PVN. 

Decembra norēķinu periods par apkuri bija 30 dienas (no 28.11.2016. līdz
27.12.2016.). Šajā periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra bija mīnus 0,8 Celsija
grādi.

Apkures maksa renovētajās mājās
Par apkuri vismazāk maksā renovēto māju iedzīvotāji. Maksa par apkuri Preiļu

renovētajās mājās oktobra apkures periodā ar PVN: Rēzeknes 36 — 0,375 EUR/m2,
Liepu 9 – 0,465 EUR/m2, Liepu 24 – 0,498 EUR/m2, Liepu 28 – 0,549 EUR/m2,
Rēzeknes 32 – 0,557 EUR/m2, Liepu iela 12 – 0,571 EUR/m2, Liepu 21 – 0,58 EUR/m2,
bet siera rūpnīcas mikrorajonā Daugavpils ielā 72 – 0,29 EUR/m2.

Maksājumi par apkuri ir zemāki arī tajās mājās, kurās, lai dārgo siltumu nelaistu
vējā, iedzīvotāji kopā ar māju vecākajiem veikuši dažādus siltumenerģijas taupīšanas
pasākumus, sakārtojot ēku durvis un logus, noblīvējot bēniņu lūkas, iestiklojot pagraba
logus un atbilstoši ieregulējot siltummezglus. Taupīga patērētāju attieksme pret siltum -
enerģijas patēriņu pozitīvi atspoguļojas ikmēneša rēķinos. SIA «Preiļu saimnieks»,
izprotot iedzīvotāju materiālās iespējas, pateicas visiem klientiem, kuri laikus veic
komunālos maksājumus!

Grafikā apkopota maksa par apkuri šāgada decembra norēķinu periodā tehniski
līdzīgās 60 dzīvokļu 467. sērijas mājās Preiļos. 

Siltumenerģijas tarifs un āra gaisa temperatūra visiem patērētājiem ir vienāda, taču
maksa par apkuri katrā mājā var būt ļoti atšķirīga. Kā redzams, vislielāko ekonomiju
var iegūt, ja veikta pilna renovācija. Mājās, kur iedzīvotāji izpratuši siltināšanas darbu
nepieciešamību un lietderību, maksājums par apkuri ir ievērojami mazāks nekā
nesiltinātās mājās. 

Kvalitatīvi nosiltināta māja dod ietaupījumu, kas naudas izteiksmē ir lielāks par re-
novācijas izmaksām, turklāt ieguvums ir arī sakārtota māja ar lielāku tirgus vērtību.

Siltuma maksājumi daudzdzīvokļu mājās
decembrī Preiļos

Dzīvokļa īpašuma Cēsu ielā 11–15
elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu
izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 
3–1, Preiļos, rīko nekustamam īpašumam Cēsu ielā 11–15,
Preiļos, otro 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: 2850,00 EUR. 
Izsoles solis: 100,00 EUR.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 
Izsoles sākuma datums ir 2017. gada 19. janvārī pulksten

13.00, izsoles noslēguma datums ir 2017. gada 20. februārī
pulksten 13.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 
8. februārim nepieciešams iemaksāt nodrošinājuma summu
380,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā: 

Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, 
reģ. Nr. 25077712171, 
konta Nr. LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: 
Valsts kase, kods TRELLV22, 
un jālūdz tiesu izpildītāja tās autorizēt dalībai izsolē. 

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

uzziņas pa tālr. 29183199.

Pagājušā gada decembrī AS «Latvijas Gāze» noteiktā dabas gāzes tirdzniecības cena ir 170,74 EUR par tūkstoš kubikmetriem gāzes, un atbilstoši
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumam pie šādas dabas gāzes cenas kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos ir 54,12 EUR/MWh (bez PVN).

mans nams ir mana pils!
u Saudzē māju, kurā Tu dzīvo! Rūpes par kopīpašumu ir tikpat svarīgas kā rūpes par jūsu

īpašumā esošo dzīvokli!
u Iemāci bērniem saudzīgu attieksmi pret kopējo īpašumu!
u Vienmēr nekavējoties ziņo apsaimniekotājam par avārijas situācijām vai bojājumiem ēkā!
u Ierosini uzlabojumus savas mājas apsaimniekošanā!
u Veicini saprašanos savas mājas iedzīvotāju vidū!
u Kopā ar saviem kaimiņiem piedalies mājas un tās apkārtnes sakopšanas talkās!
u Neesi vienaldzīgs!

Pareiza radiatoru ekspluatācija ļauj taupīt siltumu!
u Ja radiatoriem ir uzstādīti termoregulatori, tad temperatūru katrā telpā ieteicams regulēt

atsevišķi. Telpas, kas ikdienā tiek izmantotas retāk, nav pilnībā jāapsilda, tajās radiatorus var
noregulēt uz zemāku temperatūru. 

u Rūpējieties, lai radiatori dzīvokļos nav nosegti, piemē-
ram, ar bieziem aizkariem līdz pašai grīdai. Sildķermenim ir
jāsilda visa telpa, bet, to apklājot vai aizsedzot, pieaugs
uzskaitītais siltuma izstarojums, bet telpa netiks sildīta.

u Radiatorus nevajadzētu iebūvēt no dažādiem mate-
riāliem veidotās kastēs labāka vizuālā skata dēļ! Tā tiek
stipri samazināta radiatoru siltumatdeve un vairota
putekļu krāšanās tajos.

u Radiatorus bez vajadzības nevajadzētu pārkrāsot, jo
katrs krāsas slānis samazina radiatora siltumatdevi.

u Nemainiet radiatorus bez apsaimniekotāja ziņas!
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Lai varētu lepoties ar vienmēr sakoptu un
tīru pilsētu, jābūt diviem nosacījumiem: lai pil-
sētvide rūpētu iedzīvotājiem pašiem un lai veik-
smīgi funkcionētu atbildīgie dienesti. SIA «Preiļu
saimnieks» Komunāla jā nodaļā strādā darbi -
nieki, uz kuriem vienmēr var paļauties, ka vi -
ņiem uzticētie objekti jebkādos laika vai sadzī -
ves apstāk ļos vienmēr būs kārtīgi un sakopti, un
tīri. Viena no šādām darbiniecēm ir N. Rancāna
ie las daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrora -
jona sētniece Antoņina Petrova.

Sētniece Antoņina Petrova kopj piegulošo te -
ritoriju pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mā jām 
N. Rancāna ielā 1, 2, 3, 4, 8 un Liepu ielā 6, 8, 10
un 12. Teritorija ir gana liela, un darba netrūkst. 

Par sētnieci viņa strādā jau 14 gadus. Pāris
pirmos gadus vi ņa kopa teritoriju pie daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām Pils ielā, bet tad sāka strādāt
N. Rancāna ielas mikrorajonā. Viņa vēr tē, ka iedzī-
votāji pie viņas darba ir pieraduši. Nekādu ne sa -
ska ņu ar iedzīvotājiem nav bijis: «Es vi ņus cienu,»
viņa saka.

Sētniece ir apmierināta ar mik rorajona iedzīvotāju
attieksmi pret apkārtējo teritoriju: «Šeit dzī vo ļoti
labi un tīrīgi cilvēki.» Daž kārt jaunieši aiz sevis
atstāj saulespuķu sēkliņas un dzēriena pudeles,
taču sētnieces vērtējumā tas nav nekas pārmērīgs.

Antoņina Petrova stāsta, ka sētnieka darba pie-
nākumi un intensitāte lielā mērā ir atkarīgi no ga-

dalaika: ziemā galvenokārt ir sniega tīrīšana un gā -
jēju celiņu kaisīšana, pavasarī smilšu un gružu vāk -
šana, vasarā nopļautā zāle un rudenī nobirušās la -
pas. Galvenais ir labi saplānot darbus, lai visu lai -
kus paspētu. Darbs prasa arī daudz fiziskā spē kā,
un vislielākais nogurums ir ziemās pēc sniega tī rī -
šanas. 

Antoņinai Petrovai šķiet, ka visskaistākais ga-
dalaiks N. Rancāna ielas daudzdzīvokļu māju mik-
rorajonā ir rudens, kad bērzi un kļavas skvērā starp
pagalmiem kļūst zeltaini. 

Sētnieku darbs ne vienmēr iekļaujas noteiktajās
darba stundās, bet gan ir atkarīgs no laikapstāk -
ļiem. Sētnieki pie darba ķeras agros rītos, kad
lielākā daļa logu vēl tumši. Ja stipri snidzis, tad
ziemas rī tos nākas sākt pat ļoti agri, lai visu laikus
paspētu. 

Antoņina Petrova pauž prieku par veiksmīgo
sadarbību ar SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās
nodaļas vadītāju Zentu Igolnieci un dārznieci Vel -
tu Kodori. Viņas vienmēr ir pieejamas, vienmēr
uz klausa un palīdz atrisināt jebkuru problēmu un
Antoņinas Petrovas vērtējumā ir «ļoti labas vadītā -
jas». Pozitīva attieksme un pretimnākšana saviem
darbiniekiem rada patīkamu darba atmosfēru.

Sētnieka darbu bieži vien uztveram kā pašu par
sevi saprotamu, nepaturot prātā, ka tas ir konkrēts
cilvēks ar savu iekšējo pasauli, kura darbs pelna
cie ņu un pateicību.

Daudzdzīvokļu mājai Liepu ielā 10 –
kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Liepu ielas 10. mājai mājas
vecākā patlaban nav, tādēļ viena
no mājas iedzīvotājām Olga
Kivko uzņēmās iniciatīvu no-
skaidrot mājas iedzīvotāju viedok -
li par remontdarbu nepiecieša -
mību. Izskanēja ierosinājumi par
jumta atjaunošanu un kanalizāci -
jas cauruļu nomaiņu pagrabtelpā,
taču vairākums dzīvokļu īpašnie -
ku lēma par kāpņu telpu remontu.
Kāpņu telpas pirms remonta
bijušas patiešām drausmīgā stā-
voklī, vietām nodrupušas. Olga
Kivko atklāj, ka reiz kāds viņas
ciemiņš izteicies, ka kāpņu telpa
esot šausmīga un vajagot taču
kaut ko darīt. 

Olga Kivko pārliecinājusies,
ka SIA «Preiļu saimnieks» Re-
montu un celtniecības daļas dar-
binieki «ir ļoti atsaucīgi». Patlaban
vēl turpinās trešās kāpņu telpas
remonts, bet pirmā un otrā kāpņu
telpa Olgas Kivko vērtējumā iz-
remontētas «diezgan akurāti, puiši
strādā kvalitatīvi un bez paviršī-
bām. Man patīk, ir smuki.» Viņa
uzteic SIA «Preiļu saimnieks»
Remontu un celtniecības daļas
darbiniekus, kas strādā akurāti
un dienas beigās visu noslauka
un sakopj. Pret īslaicīgajām re-
montdarbu neērtībām iedzīvotāji
izturas ar sapratni. 

Pirms remonta iedzīvotājiem

ir iespēja aptaujas veidā nobalsot
par savai gaumei atbilstošāko
sienu krāsu un apmetuma veidu.
Pirmās kāpņu telpas iedzīvotāji
izvēlējušies gaiši zaļo toni, bet
otrā kāpņu telpa ir persiku tonī.
Kāpņu telpās uzstādītas jaunas
pastkastītes. Pirms kosmētiskā re -
monta nomainīti kāpņu telpu lo -
gi. Arī pirms tam iedzīvotāji ro-
sināja mājas uzlabojumus. Ar Ul -
da Eglīša iniciatīvu pirms kāda
laika nomainītas kāpņu telpu ār-
durvis un pagrabu durvis. Olga
Kivko spriež, ka mājai ļoti pie -
trūkst mājas vecākā, kurš «no A
līdz Z zinātu mājas vajadzības»
un komunicētu ar visiem iedzī-

votājiem, lai mājai varētu veikt
vairāk uzlabojumu.

Olga Kivko ir pārliecināta,
ka mājai ļoti vajadzīga būtu silti-
nāšana. Tagad viņa nožēlo, ka
gadus atpakaļ nomainījusi dzī -
vokli, jo iepriekšējā māja šobrīd
ir nosiltināta. Bijušie kaimiņi ne-
slēpj, ka citu dienu radiatorus pat
neieslēdz un par apkuri maksā ap
40 centiem par kvadrātmetru.
Liepu ielas 10. mājā liela daļa ie-
mītnieku ir pensionāri, un Olga
Kivko saprot viņu bažas, ka ne -
spēs samaksāt siltināšanas kredītu.
Taču viņas skatījumā «tie, kuri
nosiltinājuši, ir vinnētāji. Tas ir
ļoti izdevīgi.»

Tuvākajā laikā Liepu ielas
10. mājas iedzīvotāji citus remont -
darbus neplāno. Nākotnē derētu
atjaunot balkonu krāsojumu, kas
nav darīts kopš mājas uzcelšanas
1969. gadā. Balkoni izskatās «ļo -
ti riebīgi», bet, tos atjaunojot, uz-
labotos mājas izskats, ir pārlieci -
nāta Olga Kivko. Ceturtā stāva

iedzīvotājiem aktuāla ir jumta
nomaiņa. Lēmumu pieņemšanu
par mājai nepieciešamajiem uz-
labojumiem kavē tas, ka ne visi
dzīvokļi ir regulāri apdzīvoti,
vairākus no tiem īpašnieki, kuri
atrodas ārzemēs, izīrē, bet īrnie-
kiem par mājas apsaimniekošanas
jautājumiem ir maza interese.
«Ļoti cīnāmies ar neaizvērtām
ārdurvīm, ko citi tur vaļā kaķu
dēļ, bet mums visiem ir jāmaksā,»
savos novērojumos dalās Olga
Kivko.

Ir vairāki priekšnoteikumi
tam, lai varētu sakārtot daudz-
dzīvokļu mājas iekšējo un ārējo
vidi. Viens no tiem ir tas, cik ap-
zinīgi iedzīvotāji norēķinās par
komunālajiem pakalpojumiem.
SIA «Preiļu saimnieks» Remontu
un celtniecības daļa saskaņā ar
dzīvokļu īpašnieku vairākuma ie-
rosinājumiem apsaimniekošanas
līdzekļu ietvaros daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās veic dažādus
remontdarbus.

Liepu ielas 10. mājā kāpņu telpu remonts tuvojas noslēgumam. Attēlā no kreisās – SIA «Preiļu saimnieks»
Remontu un celtniecības daļas speciālisti Andrejs Novikovs un Jānis Balcers.

Pilsētas sakopšana sētniekiem
ziemā prasa daudz rūpju

Ziemas mēnešos Remontu un celtniecības daļa SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotajās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārsvarā veic dažādus remontdarbus iekštelpās. Liepu ielas 
10. mājā turpinās kāpņu telpu kosmētiskais remonts.

N. Rancāna ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajona sētniece
Antoņina Petrova.
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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

«Pagājušogad strādājām veiks -
mīgi, atkritumu apsaimnieko-
šanas pakalpojumus nodrošinā -
jām līgumos paredzētajā kārtī -
bā visiem pilsētas un lauku te -
ri to riju klientiem,» norāda SIA
«Preiļu saimnieks» Atkritumu
apsaimniekošanas daļas vadītāja
Vineta Igolniece.

Atkritumu apsaimniekošanas
daļas apkopojusi 2016. gada sta-
tistiku. Uz Demenes atkritumu
po ligonu «Cinīši» pagājušogad
aizvestas 2153,80 tonnas sadzī -
ves atkritumu, veicot 202 reisus. 

2016. gadā otrreizējai pārstrā -
dei nodota 147,61 tonna atkritu -
mu, ka sastāda 6,85 %. SIA «Prei -
ļu saimnieks» Atkritumu apsaim-
niekošanas daļa dalītās atkritu -
mu vākšanas sistēmas izveidi aiz -
sāka 2007. gadā, kad otrreizējai
pārstrādei tika nodotas pirmās
kartona ķīpas. Aizvadītajā gadā
otrreizējai pārstrādei tika nodots
kartons un makulatūra, elektris -
ko un elektronisko iekārtu atkri-
tumi, stikla iepakojums, plēve,
dienasgaismas lampas, PET pu -
deļu plastmasa, HDPE cietā plast -
masa, alumīnija un metāla iepa-
kojums. Preiļu novada iedzīvotā-
jiem ir dota iespēja šķirot gan -
drīz visus otrreiz pārstrādājamo
atkritumu veidus.

Atkritumu šķirošana Latvijā
ir iedzīvotāju visbiežāk praktizētā
vides aizsardzības forma. Preiļu
pilsētā ir 22 dalīti vākto atkritumu
laukumi un pa vienam laukumam
lauku teritorijās Aizkalnē un Lī -
čos. Vineta Igolniece norāda, ka
neredz nevienu iemeslu, kāpēc
lai Preiļu novada iedzīvotāji ne-
varētu šķirot atkritumus. Kādam
šķiet, ka šķirotajiem atkritumiem
paredzētie konteineri nav diez ko

ērti, jo tiem ir tikai speciāla at -
vere, nevis viss vāks vaļā. Taču,
ja vāki būtu vaļā, tad neuzmanī gi
cilvēki mestu iekšā visus sadzīves
atkritumus pēc kārtas, tā citu ap-
zinīgi sašķirotos atkritumus pada -
rot nederīgus pārstrādei. «Malači
ir tie, kuri šķiro. Daudziem ir arī
ārzemju pieredze, kad šķirošana
ir pašsaprotama lieta, un mēs ne
ar ko neesam sliktāki,» atzīst Vi -
neta Igolniece.

Vineta Igolniece savu ikdienu
bez atkritumu šķirošanas nemaz
vairs nevar iedomāties: «Es nevaru
citādāk.» No pieredzes viņa zina
teikt, ka šķirošana nav nekas sa-
režģīts, vien pavisam nedaudz jā -

pamaina savi ikdienas ieradumi.
Pietiek ar to, ka virtuvē ievieš
divus maisiņus – vienu parastajiem
sadzīves atkritumiem un otru šķi -
rotajiem, kura saturu dalīti vākto
atkritumu šķirošanas punktā sada -
la attiecīgi pa dzelteno un zaļo
vāku konteineriem.

Vineta Igolniece pateicas vi-
siem saviem klientiem par uzticību
un sadarbību un arī šogad aicina
domāt par zaļu nākotni un neatstāt
atkritumus dabā, un jebkuru ne-
skaidrību gadījumā zvanīt pa tāl-
runi 29420721. Ikvienu ar atkri-
tumu apsaimniekošanu saistītu
jautājumu ir iespējams atrisināt
videi draudzīgi!

Aizvadītajā gadā šķirojām vairāk

SIA «Preiļu saimnieks» At-
kritumu apsaimniekošanas daļa
atgādina, ka ikvienam iedzīvotājam
ir pieejama pilnvērtīga iespēja
iesaistīties dalītās atkritumu vāk-
šanas sistēmā, un aicina izmantot
šim nolūkam paredzētos dalīto
atkritumu vākšanas laukumus,
kur konteineros ar dzelteniem
vākiem jāmet visu veidu papīrs
(avīzes, žurnāli, grāmatas, karto -
na iepakojums), plastmasa (PET
dzēriena pudeles, plēves iepako-
jums, polietilēna maisiņi), izska-
lotas un saplacinātas sulas un
piena tetrapakas, skārdenes un
konservu bundžas, šampūna un
citas līdzīgas cietās plastmasas
pudeles (HDPE), savukārt kon-
teineros ar zaļiem vākiem – logu

stikls un pudeļu un burku stikls
(bet nekādā gadījumā spoguļus
un balzama pudeles!). Dalīti
vākto atkritumu šķirošanas punk -
ti ir pieejami Preiļos, Aizkalnē
un Līčos.

Ja klientam ir liels otrreizējai
pārstrādei derīgu atkritumu dau-
dzums, tad, iepriekš sazinoties ar
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritu -
mu apsaimniekošanas daļu, ir ie-
spēja pieteikt atsevišķu atkritu -
mu izvešanu ar SIA «Preiļu saim-
nieks» transportu. Visiem iedzī-
votājiem ir iespēja ar savu trans-
portu atvest otrreizējai pārstrā -
dei derīgos atkritumus (papildus
iepriekš minētajiem arī dienas-
gaismas lampas, lauksaimniecī -
bas ruļ ļu plēvi, baterijas) un no -

dot SIA «Preiļu saimnieks» At-
kritumu šķirošanas laukumā Rīgas
ielā 4, Preiļos, kur tos pieņem bez
mak sas. Savukārt elektrisko un
elekt ronisko iekārtu atkritumus
katrs pats var atvest un atstāt uz
ram pas Mehanizatoru ielā 1, Prei-
ļos. 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkri -
tumu apsaimniekošanas daļa aici -
na cilvēkus izturēties atbildīgi
pret vidi, pret savu un līdzcilvēku
labklājību un veselību un ar no-
pietnību attiekties pret pareizu
atkritumu apsaimniekošanu. 

Vairāk informācijas, zvanot
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritu -
mu apsaimniekošanas daļas va-
dītājai Vinetai Igolniecei pa tālr.
29420721.

Lido manas sapņu dūjas
Lauztiem spārniem tālumā,
Mani sapņi, mani darbi
Paliek jūsu atmiņā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 
Ivaru Giluču pavadot mūžības ceļā.

SIA «Preiļu saimnieks»

Latvijas valsts karoga izkāršanas datumi
Latvijas valsts karogs pie ēkām jānovieto:
1. maijā – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapul -

ces sasaukšanas diena
4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas paslu-

dināšanas diena
21. augustā – Konstitucionālā likuma «Par Latvijas Republikas

valstisko statusu» pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskas
neatkarības atjaunošanas diena

11. novembrī – Lāčplēša diena
18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Latvijas valsts karogs sēru noformējumā pie ēkām jānovieto:
25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
17. jūnijā – Latvijas Republikas okupācijas diena
4. jūlijā – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena
decembra 1. svētdienā (2017. gada 3. decembrī)  – Pret lat -

viešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru
piemiņas diena.

(Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, virs ka -
ro ga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no
karoga platuma un garums atbilst karoga platumam.)

$

$

Šķirotos 
atkritumus 

pieņem 
bez maksas

Dzīve kā sudraba rasa
krājas man sirdī pa lāsei,
nolīdama no ziediem,
rasodama no zvaigznēm,
pilot no asaru valgmes,
plūstot no smaidu blāzmas,
liedama pilna līdz malām
sirdi kā zelta krūzi.

Vissirsnīgākie sveicieni 
apaļajā jubilejā 
juristei LLīīggaaii   BBrruuzzgguulleeii   un
personāla vadītājai IInnāārraaii   PPeettrroovvaaii!
Sveiciens visiem SIA «Preiļu saimnieks» 
jubilāriem, kuri dzimuši janvārī!

SIA «Preiļu saimnieks» 

Mani mīļie, es pie jums vēl būšu
Sniega pārslās, čukstā, rasas lāsē,
Saulē, vējos, dziesmās, jūsu mūžos –
Dzīve beidzas, mīlestība – nē.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģim 
Arvīdam Pīzelim, 

no sievas uz mūžu atvadoties.

SIA «Preiļu saimnieks»


