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Latvijas dzimšanas dienā Preiļu
pilsētā jauns svētku noformējums!

Par godu Latvijas valsts 99. dzimšanas
dienai Preiļu pilsētas centrālais laukums Tirgus
ielā 1 tika saposts jaunā valsts svētku noformējumā.
Centrālajā laukumā tika izvietoti 3 statīvi ar
latvju zīmēm. Kā pastāstīja Preiļu novada domes
noformēšanas māksliniece Inese Anina, zīmes veidotas trīs slāņos, lai iegūtu telpiskuma un kustības
efektu. Izmantotas valsts karoga krāsas – sarkans
un balts, savukārt pamats ir viegli pelēcīgā tonī.
Noformējums pēc Preiļu novada pašvaldības pasū-

tījuma tapis SIA «Preiļu saimnieks» galdniecībā,
kur latvju zīmes pēc mākslinieces šabloniem tika
izgrieztas un izkrāsotas.
Tumšajā diennakts laikā zīmes tika izgaismotas,
savukārt pa vidu izvietoti Latvijas karogi, lai noformējuma koptēlam piedotu viegluma un gaisīguma
efektu.
Preiļu centrālajā laukumā šogad 18. novembrī
norisinājās arī akcija «Kopīgi izgaismosim Latviju
svecīšu liesmās», kuras laikā novada iedzīvotāji
novietoja un aizdedza svecītes.

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu
mājās oktobra norēķinu periodā
mājās oktobra apkures periodā ar PVN:
Rēzeknes 36 – 0,114 EUR/m2 (maksa
par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,32 EUR
ar PVN),
Liepu 9 – 0,119 EUR/m2 (maksa par
cirkulāciju vienam dzīvoklim 10,37 EUR
ar PVN,
Rēzeknes 32 – 0,171 EUR/m2 (maksa
par cirkulāciju vienam dzīvoklim 9,81 EUR
ar PVN),
Liepu 24 – 0,159 EUR/m2 (maksa par
cirkulāciju vienam dzīvoklim 6,79 EUR
ar PVN),
Liepu iela 12 – 0,124 EUR/m2 (maksa
par cirkulāciju vienam dzīvoklim 12,69 EUR
ar PVN),

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa informē, ka apkopoti dati par siltumenerģijas maksu šā gada oktobra norēķinu periodā. Pie AS
«Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs oktobrī ir 54,23 EUR/MWh bez PVN.
Apkures sezona sākās samērā agri – oktobra sākumā. Apkurei pirmā tika pieslēgta SIA «Preiļu slimnīca» – jau septembrī. 2. oktobrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa», savukārt no 2. līdz 6. oktobrim pakāpeniski
apkure tika pieslēgta arī pārējiem pilsētas namiem.

Vidējā maksa oktobra
apkures periodā

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra datiem vidējā
gaisa temperatūra oktobra apkures periodā
(no 04.10.2017. līdz 25.10.2017. – 22 dienas) bija plus 6,81 grādi pēc Celsija.
Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no
Liepu, Celtnieku un Pils ielas katlumājām,
oktobra norēķinu periodā ir 0,571 EUR ar
PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajonā –
0,64 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir
šādas: Liepu ielas katlumāja – 0,530 EUR/m2,
Pils ielas katlumāja – 0,872 EUR/m2,
Celtnieku ielas katlumāja – 0,601 EUR/m2
ar PVN.
AS «Latvijas gāze» prognozē, ka dabas
gāzes cena novembrī un decembrī varētu
nedaudz pieaugt, tātad arī siltumenerģijas
tarifs būs nedaudz augstāks.

Mazāki apkures rēķini
ir siltinātās mājās

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri
maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā. Maksa par apkuri Preiļu renovētajās

* Pēc SPRK datiem
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Liepu 21 – 0,253 EUR/m2 (maksa par
cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,40 EUR
ar PVN),
Liepu 28 – 0,192 EUR/m2 (maksa par
cirkulāciju vienam dzīvoklim 10,93 EUR
ar PVN
bet siera rūpnīcas mikrorajonā Daugavpils ielā 72 – 0,10 EUR/m2 (maksa par
cirkulāciju vienam dzīvoklim 12,54 EUR
ar PVN).
Lai Preiļu iedzīvotāji varētu sekot līdzi
saviem maksājumiem par siltumenerģiju,
SIA «Preiļu saimnieks» katru mēnesi interneta vietnēs preili.lv un preilusaimnieks.lv,
kā arī informatīvajā izdevumā «Saimnieka
Vārds», publicē siltumenerģijas tarifu.

Aizvadītas šīrudens talkas privātmājām Preiļos
Saimnieka Vârds

Š

ī gada 28. oktobrī un 4. novembrī Preiļos norisinājās
tradicionālās talkas privātmājām. SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu apsaimniekošanas daļas apkopotie dati liecina, ka
abās talkas dienās izvestas 36 traktortehnikas piekabes dažādu atkritumu, un tas ir par 6 kravām vairāk nekā pērnruden. Atsevišķi talku laikā tika izvesti arī otrreizējai
pārstrādei derīgie atkritumi – nolietotā sadzīves tehnika, logu
stikls u.c.
Tie Preiļu iedzīvotāji, kas rūpējas par savu dārzu un pagalmu
un kopj savus īpašumus, aizvien vairāk izmanto un novērtē šo
iespēju. SIA «Preiļu saimnieks» darbinieku novērojumi liecina,
ka cilvēku iesaiste palielinās, un jo īpaši aktīvi šoruden bijuši
Kosmonautu ielas iedzīvotāji – visi, kam bija izvedami atkritumi,
piedalījās to iekraušanā.
Tā kā tikko noslēgušies rudens dārza darbi, īpaši daudz bija
zaru, lakstu un lapu. Uzrunātie pilsētnieki atzina, ka šādas talkas
ir ļoti svarīgas, jo ne visus dārza atkritumus ir iespēja likt kompostā.
Tiesa, joprojām ir cilvēki, kas sagrābtās lapas un zarus novieto aiz sava žoga, bet paši talkās neiesaistās. SIA «Preiļu saimnieks» atgādina, ka šādos gadījumos, ja mājas saimnieks pats nav
klāt, atkritumi izvesti netiks, un aicina tos, kam nav iespējas
veselības stāvokļa vai prombūtnes dēļ pašiem piedalīties, pirms
tam telefoniski pabrīdināt SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu – tikai šādā gadījumā atkritumi talkas dienā
tiks aizvesti arī bez saimnieka iesaistes.

Preiļos notika informatīvais seminārs
«Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana.
Nosacījumi un renovācijas process»

2. novembrī Preiļu Uzņēmējdarbības centrā notika informatīvais seminārs «Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process», kurā piedalījās dzīvokļu īpašnieki,
biedrību pārstāvji, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un SIA «Preiļu saimnieks» valdes
loceklis Āris Elsts. Šādus seminārus Latvijā organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija
ALTUM informatīvās kampaņas «Dzīvo siltāk» ietvaros.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
norādīja, ka māju siltināšanas jautājums ir ļoti svarīgs un
Preiļos jau daudz kas ir paveikts – 9 mājas ir nosiltinātas,
taču vēl vairāk ir tādu namu, kam renovāciju vēl nepieciešams veikt: «Preiļu novada pašvaldība ir gatava aktīvi
iesaistīties, tāpēc ir ļoti svarīga citu pašvaldību pieredze,
lai varētu motivēt mūsu iedzīvotājus. Lai pozitīvi risinātu
lietas, ir jāmācās un daudz kas jāzina. Un, ja visas puses
ir gatavas to darīt, tad arī rezultāts būs acīmredzams!»
Ekonomikas ministrijas pārstāve Inese Bērziņa, stāstot par daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiem, atgādināja klātesošajiem
par kopīpašumā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
daļu, kā arī to, ka mājas renovācija ir ilgtermiņa projekts,
tāpēc svarīga ir sadarbība ar banku, būvnieka izvēle, kā
arī iedzīvotāju iesaiste.
ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta
pārstāve Dina Kaupere iepazīstināja ar daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekta nosacījumiem

un projekta realizācijas procesa gaitu. Latvijā renovētas
jau ~760 mājas. Šobrīd pieejamais grants ir 166,4 miljoni
eiro, 230 tehniskie projekti jau ir iesniegti, kas ir ¼ no
plānotā. Līdz ar to, lai gan programma ir aktīva līdz 2022.
gadam, speciālisti prognozē, ka finansējums varētu
beigties arī ātrāk. Renovēt iespējams jebkura tipa māju,
un patiesais labuma guvējs ir iedzīvotājs – veidojas ietaupījums uz apkures rēķiniem, ir sakārtota dzīves vide un
pieaugusi īpašuma vērtība. D. Kaupere atgādināja – pēc
renovācijas siltumenerģijas patēriņš nedrīkst būt lielāks
par 90 KWh/m2 gadā, un ietaupījumam 20 gadu laikā
jābūt lielākam par renovācijas attiecināmajām izmaksām.
Runājot par projekta realizācijas procesu, D. Kaupere iezīmēja 9 posmus – sākot no mājas lēmuma, beidzot ar
būvniecību.
Mārtiņš Upītis (ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta energoefektivitātes kompetences daļas
vadītājs) detalizētāk pastāstīja par energoefektivitātes paaugstināšanas procesu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
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un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, kā arī nodemonstrēja energoefektivitātes kalkulatora lietošanu, kas
pieejams www.altum.lv. Ar tā palīdzību var aprēķināt un
sadalīt projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas,
plānot projekta finansējuma avotus un apjomu (grants,
aizdevums), attiecināmo izmaksu segšanai nepieciešamā
aizdevuma, procentu maksājumu apjomu un termiņu, kā
arī pārliecināties par plānotā energoefektivitātes projekta
ekonomisko pamatotību 20 gadu periodā. Tāpat prezentācijā tika demonstrēti vairāki ēku energoefektivitātes pasākumi būvprojektos (ēkas bēniņu pārseguma siltināšana,
jumta siltināšana un seguma atjaunošana, inženiertīklu
atjaunošana, ventilācijas sistēmas uzlabošana u.c.). Speciālists arī norādīja uz problēmām un nepilnībām, kuras
mēdz pieļaut projektu iesniedzēji, kā arī aicināja iepazīties
ar www.altum.lv pieejamiem četriem tehniskās dokumentācijas paraugiem.
AS «Citadele» pārstāve Arta Sēne informēja par
daudzdzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes
pasākumu finansēšanas jautājumiem, šajā gadījumā pārstāvot visas četras bankas (SEB banka, Swedbank, Luminor un Citadele), kas sadarbībā ar ALTUM piedāvā aizdevumu ēku siltināšanai. Bankas ir gatavas finansēt kopā
ar ALTUM līdz 100% no attiecināmajām izmaksām,
kredīta apjoms būtu 50-64% no attiecināmajām izmaksām.
Speciāliste norādīja, ka papildus ir iespēja saņemt bankā
kredīta līdzekļus neattiecināmām izmaksām, jo, kad mājā
notiek renovācijas darbi, daudzi izvēlas arī labiekārtot
pagalmu vai veikt citus nepieciešamus darbus. Maksimālais
termiņš kredītam ir līdz 20 gadiem, savukārt procentlikmes
tiekot noteiktas individuāli.
Pēc prezentācijām klātesošajiem bija iespēja vērsties
pie speciālistiem un individuāli noskaidrot sev neskaidros
jautājumus. Daudzie jautājumi un diskusijas liecināja par
šādu semināru nepieciešamību, lai veiksmīgi turpinātos
Preiļu novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas
process.

Par programmu

2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam
daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. –
2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. Jaunās
programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700
ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem
ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija
Altum. Sīkāka informācija par programmu ir pieejama
Altum mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Tēmas turpinājums – 3. lpp.

kad izaicinājumu un darāmā ir daudz – jāstrādā kopā
U
Saimnieka Vârds

Āris Elsts

Preiļu novada domes organizētajā konkursā uz SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» valdes locekļa amatu tika izraudzīta mana kandidatūra. Paralēli arī uzsāku darba attiecības SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Komunālās nodaļas Remontu un celtniecības daļā.

zskatu, ka iepriekšējā darba pieredze
valsts pārvaldes jomā, kas ir saistīta ar
pašvaldības darba organizēšanu, tai skaitā komunālo dienestu koordinēšanu, man palīdzēs pilnveidot uzņēmuma darbību, iekšējos procesus un
uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem.
Darba prioritātes ir turpināt iesākto darbu, uzlabojot uzņēmuma konkurētspēju un piesaistot
investīcijas. Tāpat ir jādomā par izmaiņām darbinieku atalgojumu sistēmā, ceļot viņu motivāciju
strādāt profesionālāk un efektīvāk, tādejādi dodot
iespēju arī nopelnīt vairāk.
Svarīgākais šajā jomā ir iegūt gan darbinieku,
gan novada iedzīvotāju uzticības kredītu. Tas noteikti veidojas savstarpējā komunikācijas procesā,
saskaņojot un plānojot darbus pie apsaimniekošanas un infrastruktūras attīstības jautājumiem.
Manuprāt, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pārvaldīšana ir aktuāls jautājums lielākajai daļai
Preiļu pilsētas iedzīvotāju, tādēļ ļoti svarīga ir dzīvojamo māju efektīva un kvalitatīva apsaimniekošana un pārvaldīšana.
Tuvākā gada, pusotra gada mērķis ir nodrošināt,
lai cilvēki varētu saņemt informāciju saistībā ar
māju, kurā dzīvo, elektroniskajā vidē, kā arī pāriet
uz mājas grāmatām elektroniskajā vidē, kur va-

rētu redzēt aktuālo informāciju par daudzdzīvokļu māju uzkrājumu apmēru, izdarītajiem un plānotajiem darbiem.
Ja panāktu, ka tiek ieviesta elektroniskā mājas iedzīvotāju balsošana, tas būtu ideāli, jo tas
atvieglotu darbu gan mājas pārvaldniekam, gan
iedzīvotājiem, mazinātos administratīvais slogs,
ietaupītos laiks.
Uztrauc tas, ka nacionālie normatīvie akti un
Eiropas Savienības direktīvas diktē un uzliek apsaimniekotajiem par pienākumu ieviest jaunas
funkcijas un veikt vairākus uzlabojumus infrastruktūrā, kas prasa būt elastīgiem un ātri reaģēt
uz izmaiņām tirgū un nozarē kopumā. Piemēram,
viena no Eiropas Savienības direktīvam paredz,
ka līdz 2020. gadam visām daudzdzīvokļu mājām ir jābūt aprīkotām ar dūmu detektoriem vai
ugunsdrošības sistēmām. Lai izpildīto šo direktīvu
nekavējoties jāsāk tehnisko projektu izstrāde,
iepirkumu procedūra un plānveida būvdarbi.
Izaicinājumu un darāmā ir patiešām daudz.
Lai mums visiem kopā izdodas!
Jautājumos par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, remontdarbu plānošanu un pasūtīšanu
aicinu kontaktēties ar mani pa tālruni 26162288
vai rakstot uz e-pastu: aris.elsts@preili.lv.

Iespēja pieteikties māju energoefektivitātes
uzlabošanas atbalsta programmai

Daudzdzīvokļu ēka pirms

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šodien dzīvo pirms vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu mājās. Daudzu gadu laikā šo ēku tehniskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies – fiziski nolietojušās konstrukcijas, inženiersistēmas. Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī,
ziemā mājokļi ir vēsi un mitri, vasarās
pārāk karsti. Iedzīvotājiem palielinās
apsaimniekošanas izdevumi, maksa par
apkuri, jāveido uzkrājumi avārijas remontiem.
Lai šīs mājokļu problēmas risinātu, ar
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem
šogad Latvijā ir uzsākta jauna valsts atbalsta daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programma. Ar tās palīdzību iespējams renovēt māju, padarot
to energoefektīvu. Turklāt līdz pat 50% no
izmaksām, kas tiks tērētas mājas energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju vietā apmaksās valsts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams saņemt kā bankas aizdevumu,
turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā
savi dzīvokļi.
Pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu
mājas energoefektivitātes uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst labāku un skaistāku dzīves
vidi, pieaug mājas un līdz ar to arī katra
dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas

un pēc renovācijas

laiks un kas ir īpaši svarīgi – samazinās
maksa par apkuri.
Programmu administrē AS «Attīstības
finanšu institūcija Altum», turpmāk tekstā
«ALTUM».
Programmas ietvaros iedzīvotāji ar
pilnvarotās personas starpniecību savas
mājas energoefektivitātes projektam var
saņemt daudzpusīgu valsts atbalstu:
- ALTUM bezmaksas konsultācijas
par programmas iespējām un nosacījumiem,
tehniskās dokumentācijas un projekta dokumentu sagatavošanu;
- ALTUM grantu jeb neatmaksājamu
finansiālu atbalstu, kas sedz līdz 50% no
projekta izmaksām (granta apjomu ietekmē
plānotais energopatēriņš pēc projekta īstenošanas un izvēlētais aizdevējs – ALTUM
vai cits finansētājs);
- ALTUM aizdevumu gadījumos, ja
energoefektivitātes projekta finansēšanai
nav pieejams finansējums no komercbankas,
kas piedalās energoefektivitātes valsts atbalsta programmas īstenošanā;
- ALTUM garantiju komercbankas vai
cita finansētāja aizdevumam. Garantija kalpos kā nodrošinājums finansētājam aizdevumam.
Valsts atbalsts paredzēts daudzdzīvokļu
mājām, kurās ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder mazāk nekā 20%

no dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas
neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mājas platības.

Kādus darbus var veikt
ar programmas atbalstu?

Ar valsts atbalsta programmas palīdzību
var veikt sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu,
logu nomaiņu, apkures sistēmas renovāciju,
karstā un aukstā ūdens sistēmas renovāciju,
inženiersistēmu renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus.

Ar ko sākt?

Mājas iedzīvotājiem jāpieņem kopīgs
lēmums par mājas renovāciju – lai sāktu
rīkoties, ir nepieciešama piekrišana no
divām trešdaļām mājas iedzīvotāju. Pieteikties programmai dzīvokļu īpašnieki
var ar pilnvarotās personas starpniecību.
Pilnvarotais pārstāvis iedzīvotāju vietā un
iedzīvotāju vārdā arī sagatavos un saskaņos
dokumentus, organizēs būvnieku izvēli un
uzraudzību, kā arī slēgs līgumus. Tas var
būt gan mājas esošais apsaimniekotājs,
gan cita juridiska persona, kuru ir deleģējuši
mājas iedzīvotāji.
Preiļu novada pašvaldība ir ieinteresēta,
lai programmas ietvaros pēc iespējas
vairāk daudzdzīvokļu māju tiktu renovētas,
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uzlabojot to vizuālo, tehnisko stāvokli un
energoefektivitāti. Pašvaldība jau iepriekšējos gados apmaksāja energoaudita izdevumus dzīvojamajām mājām. Arī šogad,
tāpat kā iepriekš, pašvaldība sniegs atbalstu
ēku siltināšanai, sedzot energoaudita un ēku
tehniskās apsekošanas izmaksas.
Savukārt konsultācijas ALTUM turpinās
visā programmas darbības laikā, vienlaikus
ALTUM slēdz sadarbības līgumus ar komercbankām par banku iesaistīšanos programmas īstenošanā.
Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudzdzīvokļu māju renovēšanai.
Lai arī šī gada būvniecības sezona tuvojas
noslēgumam, aicinām izmantot rudens un
ziemas mēnešus konsultācijām, dokumentu sagatavošanai, renovācijas priekšdarbu
veikšanai, piemēram, izvēloties savu būvnieku, lai jau pavasarī varat uzsāk mājas
renovēšanas darbus!
Papildu informācija par daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes programmu un
kontakti: www.altum.lv.
Kontaktpersona Preiļu novada
pašvaldībā par programmas realizāciju:
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Komunālās nodaļas Remontu un
celtniecības daļas vadītājs Āris Elsts,
e-pasts: aris.elsts@preili.lv,
mob.t. 26162288.

Saimnieka Vârds
Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Sirsnīgi sveicam
apaļajā jubilejā mūsu kolēģi

B roņ islavu Le šči ku!

Sveiciens visiem kolēģiem,
kuri dzimuši novembrī!

Novembrī turpinās
Preiļu pils
apkārtnes sakopšana

SIA «Preiļu saimnieks»

Jānis Ivanņikovs par ieguldījumu
uzņēmuma attīstībā saņem Preiļu
novada domes Atzinības rakstu

Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienas svinīgajā
pasākumā Preiļos 18. novembrī tika pasniegti Preiļu novada domes apbalvojumi.
Par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā Preiļu novada domes Atzinības rakstu saņēma arī SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas
automobiļa vadītājs Jānis Ivanņikovs, kurš šajā amatā strādā jau 6 gadus no 2011. gada 17. maija.
Viņa darbības pamatuzdevumā ir ar kravas automobili savlaicīgi
un kvalitatīvi izpildīt dotos uzdevumus, ziemas sezonā viņš ar
traktoru veic ielu un trotuāru tīrīšanu no sniega vai strādā ar smilšu
kaisīšanas iekārtu. Komunālajā nodaļā norāda – Jānis sevi ir pierādījis kā ļoti strādīgu, laipnu un disciplinētu darbinieku, kas savu
darbu veic ar lielu atbildības sajūtu, operatīvi un kvalitatīvi, kas īpaši
svarīgi ir ziemā, kad allaž jābūt gatavībā sniega tīrīšanai.

Nākamgad pieaugs dabas
resursu nodokļa likme

Sakarā ar 2016. gada 15. decembra Dabas resursu nodokļa
likuma grozījumiem no 2018. gada 1. janvāra visos Latvijas
Republikas sadzīves atkritumu poligonos tiks palielināts
nodoklis par sadzīves atkritumu noglabāšanu no 25 eiro par
tonnu uz 35 eiro par tonnu.
Līdz ar to no 1. janvāra nešķiroto sadzīves atkritumu pieņemšana poligonā «Cinīši» tiks veikta par tarifu 65,87 eiro / tonnā
bez PVN 21%, savukārt pārējo atkritumu veidu pieņemšana tiks
veikta par 83,37 eiro / tonnā bez PNV 21%.
Tādējādi šīs izmaiņas nodokļa likmē ietekmēs atkritumu savākšanas gala tarifu. Par tā izmaiņām tiks veikti aprēķini un tiks
paziņots atsevišķi.

SIA «Preiļu saimnieks»

APBeDīšANAS BIRoJS
Preiļos, 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

Saimnieka Vârds
SIA «Preiïu saimnieks» informatîvs izdevums

SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas
darbinieki, neskatoties uz drēgno
un lietaino laiku, turpina Preiļu parka sakopšanas darbus. Šobrīd lielākā uzmanība tiek pievērsta pameža sakopšanai un
pašizsējas krūmu un sīko koku
izciršanai.
Oktobra numurā rakstījām par
skatu līnijas iztīrīšanu virzienā
no Daugavpils ielas iebrauktuves
uz zirgu stalli. Novembrī darbi
turpinājās pils apkārtnē. No pašizsējas krūmu apauguma atbrīvots
laukums pils priekšā. Kā pastāstīja
SIA «Preiļu saimnieks» dārzniece Zinaīda Adamoviča, atstātas ir
atsevišķas krūmu grupas, ko veido sniegogas, fizokarpi, nelieli
ceriņi, segliņi. Grupas tiek veidotas
neregulāras formas, lai nezaudētu
ainaviskumu. Tiesa, arī šie krūmi
pavasarī, kad tie plauks un dzīs
atvases, būs jāsakopj un, iespējams, jāparetina. Tādējādi turpina
veidoties skatu līnijas – no pils
priekšpuses šobrīd saskatāms dīķa fragments pie staļļiem.
Tāpat sakopta ir plaša teritorija

no pils gar parka robežu paralēli
Daugavpils ielai līdz Mehanizatoru
ielai. Arī šeit pamežs ir izcirsts,
atstātas tikai krūmu grupas (sausserži, segliņi, spirejas, sorbārijas,
bārbeles). Līdz ar to parkā daudz
labāk ir saskatāmi lielie, skaistie
koki. Jo, kā norāda SIA «Preiļu
saimnieks» komunālās nodaļas
vadītāja Zenta Igolniece, parka
ainavu veido lielie koki, brīvie
laukumi un krūmu grupas – tam
nav jābūt vienmuļam. Īpaši ņemot
vērā, ka Preiļu parkā ir liela augu

dažādība, kas arī veido tā vērtību.
Bojāto un bīstamo koku zāģēšanai šobrīd traucē nepiemērotie laikapstākļi. Kolīdz tas būs
iespējams, parkā tiks veikti arī
šie darbi.
Taču jau šobrīd, pastaigājoties
parka satīrītajā daļā, paveras daudz
skaistāka un sakoptāka ainava –
labāk var saskatīt ne tikai mūsu
parka pērli – pili, bet arī lielos
kokus – jau iztālēm pamanāmāki
kļūst dižkoki, bet novembra pelēcībā izceļas krāšņie segliņi.

Novembrī SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa otrreizējai pārstrādei nodeva iedzīvotāju sašķiroto kartonu, kā arī 10 ķīpas ar
alumīnija dzērienu bundžiņām
un 2 ķīpas ar HDPE.
Atgādinām, ka SIA «Preiļu
saimnieks» Atkritumu šķirošanas
laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, bez
maksas pieņem šādas šķiroto atkritumu frakcijas: makulatūru, kartonu un papīra iepakojumu, izskalotas piena un sulas tetrapakas, balto un krāsaino pudeļu stiklu un
logu stiklu, saplacinātas PET plastmasas dzērienu pudeles un cieto
HDPE, polietilēna iepakojumu
(arī lauksaimniecībā izmantotās
plēves), metāla iepakojumu (konservu kārbas, skārda bundžas), luminiscētās (dienasgaismas) lam-

pas un vieglo automašīnu riepas.
Savukārt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (no-

lietotās sadzīves elektropreces)
iedzīvotāji var atstāt uz platformas
Mehanizatoru ielā 1.

Nodoti otrreizējai pārstrādei derīgie
sadzīves atkritumi

kā turpmāk savus rēķinus saņemt e-pastā?

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

Atbildîgâ par izdevumu: Ilona Vilcâne,
tel. 26543047, e-pasts: ilona.vilcane@preili.lv
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Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

