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Preiļi uzzied
pilsētas svētkos

reiļos pilsētas svētki šogad tika svinēti no 17. līdz 19. augustam. Svētku vadmotīvs bija ziedi, tāpēc blakus krāšņajiem apstādījumiem uzplauka arī svētku noformējums. Pilsētas
centrālajā laukumā tika uzstādīti vairāki lieli ziedu kausi, kas
atgādināja stilizētus lietussargus. Diennakts tumšajās stundās tie
tiek arī īpaši izgaismoti.
Kā jau ierasts, arī šis noformējums ir Preiļu novada domes mākslinieces Ineses Aninas un SIA «Preiļu saimnieks» galdniecības meistaru kopdarbs. Pēc mākslinieces skicēm un šabloniem idejas ir realizējušās taustāmā formā!
Inese Anina atzīst, ka svētku noformējuma ideja tapusi, iedvesmojoties no Salvadora Dalī mākslas darbiem: «Ziedu formas izveidē
ir izmantots figurālais sirreālisms, kurā reālas lietas, objekti tiek deformēti, savienoti dīvainās, nereālās kombinācijās. Noformējuma
koncepcijas ideja, kad ierastā realitāte tiek interpretēta irracionālu
sapņu veidolā.» Šī gada noformējums ne tikai priecē ar krāsu un
formu, bet arī liek domāt un sapņot – kompozīcijā ir apvienota zieda
un lietussarga ideja, dodot skatītājam brīvību saskatīt, ko katrs vēlas.
Un tāda arī ir bijusi mākslinieces iecere.
Savukārt graciozā ziedu ūsa ir aizgūta no Jeļenas Mihailovas
Preiļu miniatūrās karaļvalsts un veidota no I.Aninas sagatavotiem šabloniem.
Lai panāktu caurspīdīguma un gaisīguma efektu, tika izvēlēts tieši
šai koncepcijai piemērots izejmateriāls, kas iepriekš nav ticis pielietots.
Kā stāsta I. Anina, kad nolīst lietus, uz ziedu pamatnes veidojas mirdzošas, vizošas lietus lāses, tādejādi sirreālisma ideja veido tālāk savu
stāstu un noskaņu. Savukārt saulē veidojas ēnas un toņu pārejas.
Svētku kompozīcija vēl būs apskatāma līdz augusta beigām.

15. septembrī –
Pasaules talka arī Preiļos!

Šogad 15. septembrī arī Latvija iesaistīsies talku
organizētāju apvienības «Let’s Do It! World» rīkotajā
līdz šim lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā
pasaulē. Talkošana sāksies Jaunzēlandē plkst. 10.00
pēc vietējā laika un sekos Saulei visas dienas garumā,
pārklājot visas 24 laika joslas, noslēdzoties Havaju
salās. Preiļos talkošana sāksies plkst. 9.00 Preiļu parkā,
tikšanās pie Brāļu kapiem. Plānots, ka, lai sāktu ceļu
uz tīrāku pasauli, Pasaules talkā iesaistīsies brīvprātīgie no apmēram 150 pasaules valstīm.
Kā informē SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, talkas galvenās aktivitātes paredzētas Preiļu parkā. Lai parks būtu krāšņāks un ziedošāks, ikviens aicināts nākt ar pavasara puķu stādiem –
zilsniedzītēm, sniegpulkstenītēm, vizbulītēm, kreimenēm,
cīrulīšiem u.tml., kas nākamajā pavasarī uzziedēs un papildinās parkā esošo krūmu grupas. SIA «Preiļu saimnieks»

SIA «Preiļu
saimnieks»
piedalās
svētku gājienā

18. augustā Preiļos notika tradicionālais pilsētas
svētku gājiens uz parka estrādi, kurā īpaši kuplā
pulkā piedalījās arī SIA «Preiļu saimnieks» kolektīvs. Gājienā visi devās ar dažādu veidu un krāsu
ziediem, mūsu uzņēmumu vienoja dzeltenas krāsas
pušķi. Kā jau ierasts, pēc gājiena parka estrādē tika
suminātas tās iestādes, kuras gājiena laikā īpaši izcēlās ar savu noformējumu, tostarp SIA «Preiļu
saimnieks» kolektīvs.

būs sarūpējusi Daugavas vizbuļu, savvaļas mugureņu un
lakaču stādus. Vietas, kur stādiņi stādāmi, tiks parādītas.
Tāpat varēs iesaistīties projektā «Pašvaldību labie darbi
parkos Latvijas simtgadei» iegādāto kociņu un krūmiņu
stādīšanā. Talkas laikā paredzēts arī vākt vēja nolauztos
un zemē nokritušos sausos koku zarus, kas traucē pļaušanas darbiem, kā arī atbrīvot no krūmiem un līdzināt
taciņas gar dīķa malām. Veicamo darbu ir daudz, tāpēc
ikviens aicināts iesaistīties un kopā ar visas pasaules talciniekiem pielikt roku savas valsts kopšanā!
Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme norāda: «Talkojot
jau desmit gadus, esam gan sakopuši savu zemi, gan mainījušies paši. Tagad varam dalīties pieredzē ar citām pasaules valstīm. Mums jāiet uz priekšu! Gaidot Pasaules talku, aicinu ikvienu iestādīt savu, savas ģimenes Laimes koku,
kas simbolizē mūsu labās domas un vēlējumus Latvijai
kā pārtikušai, veselīgai un ilgtspējīgai nākamās simtgades
valstij! Es ticu, ka domas materializējas un sapņi piepildās. Tāpēc piepildīsim šo zemi ar pozitīvām domām, pārdrošiem sapņiem un skaistām idejām. Akcijas «Stādām Latvijas nākotni – katram savu Laimes koku!» rezultāti tiks
parādīti Pasaules talkā,» informē Lielās Talkas vadītāja.
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Lielās Talkas mājas lapā talkas.lv ir izveidota īpaša
karte, kurā ikviens – gan liels, gan mazs, tiek aicināts atzīmēt vietu, kur ir iesējis koka sēkliņu vai iestādījis stādiņu, kā arī atstāt vēlējumu Latvijai un pasaulei nākamajos 100 gados.
Plašāka informācija par Pasaules lielo talku: www.letsdoitworld.org/. Sekojiet līdzi informācijai www.preilusaimnieks.lv, www.facebook.com/PreiluSaimnieks/ un
www.preili.lv.

Preiļu iedzīvotāji interesējas par daudzdzīvokļu
māju siltināšanas programmas iespējām
Saimnieka Vârds

29. un 30. jūnijā SIA «Preiļu saimnieks» aicināja astoņu Preiļu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju iedzīvotājus uz tikšanos, kuras laikā SIA «Omnes Solution» pārstāvis Aleksandrs Adamovičs prezentēja šo ēku termogrāfijas, energoaudita un
tehniskās apsekošanas rezultātus, kā arī informēja par iespējām piedalīties daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, pieejamā
granta apmēriem, plānoto siltumenerģijas ietaupījumu, provizoriskajām projekta
izmaksām.

Šobrīd atbilstoši finanšu institūcijas Altum energoefektivitātes paaugstināšanas
programmas prasībām tehniskās apsekošana atzinums un energoaudits ir izstrādāts
8 mājām Preiļu pilsētā: Viļānu ielā 6, Liepu –
1, Pils – 2, A. Upīša – 3, Liepu – 10, A. Upīša
– 5, Cēsu – 9 un Rēzeknes – 24. Šīs tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas
finansēs Preiļu novada dome. Tā kā ēku
nolietojums un situācija ir atšķirīga, tikšanās tika rīkotas katras mājas iedzīvotājiem
atsevišķi. Sapulcēs piedalījās arī SIA «Preiļu
saimnieks» valdes loceklis Āris Elsts un
valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks.
Energoefektivitātes programmas īstenošanas process nav vienkāršs, tāpēc klātesošajiem bija daudz jautājumu. Tikšanās
laikā iedzīvotāji noskaidroja nianses dokumentu sagatavošanas gaitā, kā arī to, cik būs
jāmaksā par aizdevumu, bet cik par siltumenerģiju pēc mājas atjaunošanas pabeigšanas. Kļuva skaidrs, cik maksās projekta
izstrāde, bija iespēja izteikt savu redzējumu
par tām aktivitātēm, ko tehniskās apsekošanas veicēji nebija īpaši izcēluši, piemēram,
balkonu nostiprināšanu. Tāpat iezīmējās
jautājumi, par ko jāvienojas pašiem mājas
iedzīvotājiem – vai izvēlēties horizontālo
vai vertikālo siltumapgādes sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas iekļaušanu vai neiekļaušanu projektā u.c.

Piedaloties daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmā, līdz 50% no projekta
realizēšanas izmaksām sedz Eiropas Savienības finansējums, atlikusī summa jāsamaksā dzīvokļu īpašniekiem, piemēram,
ņemot aizdevumu. Ierastais aizdevuma atmaksas termiņš šajā gadījumā ir 15 gadi.
Tikšanās laikā klātesošie varēja uzzināt,
cik projekta realizēšana provizoriski izmaksās atsevišķam dzīvokļa īpašniekam.
Katrai mājai veiktajos provizoriskajos izmaksu aprēķinos tika ņemta vērā ne tikai
atmaksājamā aizdevuma summa, bet arī
siltumenerģijas patēriņa un maksas ietaupījums, kas ievērojami samazina sadārdzinājumu. Par reālām projekta izmaksām un
attiecīgā dzīvokļa īpašuma līdzdalības
maksu projektā dzīvokļu īpašnieki uzzinās
pēc būvdarbu iepirkuma pabeigšanas, aizdevēja piedāvājuma un finanšu institūcijas
Altum granta akcepta. A. Adamovičs arī
atgādināja, ka siltumenerģijas tarifiem ir
tendence gadu gaitā pieaugt – šajā gadījumā renovētajām mājām ietaupījums uz
siltumenerģijas maksu, salīdzinot ar nesiltinātām ēkām, tikai palielināsies, kas nozīmē, ka kopējais sadārdzinājums mazināsies vai pat nosegsies. Ā. Elsts klātesošajiem paskaidroja, ka, lai samazinātu vai
nosegtu sadārdzinājumu, renovēto māju
dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja vienoties

Dalīti vākto atkritumu laukumos
lielgabarīta atkritumus
un būvgružus izmest ir aizliegts!

Jūlija sākumā liels apjoms lielgabarīta atkritumu un būvgružu tika
izmests dalīti vākto atkritumu laukumā Liepu ielā

Diemžēl Preiļos joprojām var novērot, ka dalīti vākto atkritumu laukumos tiek nelikumīgi izmesti lielgabarīta atkritumi,
nolietotā sadzīves tehnika un būvgruži. SIA «Preiļu saimnieks»
atgādina, ka šādos gadījumos piemēslotājiem draud administratīvais sods – minimālais sods, ko šādā gadījumā var piemērot, ir
70 eiro. Līdz ar to maksāt sodu sanāk vairākas reizes dārgāk,
nekā pieteikt atsevišķu atkritumu izvešanu. Savukārt neizjauktu
nolietoto sadzīves tehniku var aizvest uz SIA «Preiļu saimnieks»
nodošanas punktu Mehanizatoru ielā 1, kur tā tiks pieņemta bez
maksas!
Konteineri nešķirotajiem sadzīves atkritumiem ir paredzēti tikai
un vienīgi ikdienas sadzīves atkritumiem un tos izmantot var tikai
konkrēto māju iedzīvotāji. Šķiroto atkritumu konteinerus (dzeltenā
un zaļā krāsā) tiem paredzētiem atkritumiem var izmantot ikviens!
Pēc šķūnīšu, garāžu, palīgēku tīrīšanas, kā arī pēc remonta sakrāto
lielgabarīta atkritumu vai būvgružu izvešana jāpiesaka atsevišķi, sazinoties ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu
pa tālr. 29420721. Nav pieļaujams, ka tie tiek atstāti dalīti vākto atkritumu punktos pie konteineriem!

arī par līdzšinējās apsaimniekošanas maksas samazināšanu, jo māja jau būs sakārtota
un neprasīs tik daudz līdzekļu uzturēšanai.
Savukārt tie dzīvokļu īpašnieki, kam ir šāda
iespēja, savu projekta realizēšanas izmaksu
daļu var segt uzreiz, neņemot aizdevumu.

Paldies tiem aktīvajiem iedzīvotājiem,
kuri atrada laiku apmeklēt sapulces un izrādīja interesi par renovācijas iespējām!
Tas ir labs piemērs citām mājām, kuras vēl
tikai domā! Aicinām dzīvokļu īpašniekus
pieņemt arī tālākos lēmumus par atlikušās

tehniskās dokumentācijas izstrādi un piedalīšanos daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, lai renovācijas procesā uzlabotu
mājas tehnisko un vizuālo stāvokli, pagarinot mājas dzīves ciklu.
Jautājumu gadījumu par daudzdzīvokļu
māju atjaunošanu Altum energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros,
lūdzam griezties pie SIA «Preiļu saimnieks» pārstāvja Āra Elsta, zvanot pa telefonu 26162288 vai rakstot uz e-pastu
aris.elsts@preili.lv.

Nodoti otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa
otrreizējai pārstrādei nodevusi
lielu daudzumu Preiļu novada
iedzīvotāju sašķiroto atkritumu:
sadzīves tehnika – 9 t, kartons –
13 t, plēves – 26 t (tostarp lauksaimniecības plēves), kā arī alumīnija bundžas – 160 kg.
Preiļu pilsētā iedzīvotājiem
pieejami 23 dalīti vākto atkritumu
laukumi, četri Preiļu novada ciemos – Aizkalnē, Pelēčos, Līčos un
Prīkuļos, kā arī četri konteineri
stiklam privātmāju iedzīvotājiem.
Konteineros ar dzeltenajiem
vākiem drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas,
kartona iepakojumu), plastmasu
(PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus,
cieto plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas), arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un
piena pakas), kā arī skārdenes un
konservu bundžas. Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm
un stikla burkām. Tajos nedrīkst
mest traukus, logu stiklu, balzama
pudeles, spoguļus, lampu kupolus.
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) un luminiscētās
(dienasgaismas) lampas.
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Izvesta tiek plēve no Atkritumu šķirošanas laukuma Rīgas ielā 4

Savukārt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (nolietotās sadzīves elektropreces)
iedzīvotāji var atstāt uz platformas Mehanizatoru ielā 1. SIA
«Preiļu saimnieks» vērš uzmanību, ka elektriskajām un elektroniskajām iekārtām jābūt neizkomplektētām, pretējā gadījumā tās
nav derīgas otrreizējai pārstrādei.
Firmas un veikalus aicinām
slēgt līgumus par papīra un kar-

tona nodošanu.
Atkritumu otrreizēja pārstrāde
ietaupa enerģiju un palīdz samazināt poligonos zemē apglabājamo atkritumu daudzumu. Paldies visiem, kuri ikdienā šķiro
atkritumus!
Vairāk informācijas, zvanot
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas
vadītājai Vinetai Igolniecei pa
tālr. 29420721.

Sadzīves tehnikas izvešana no Mehanizatoru – 1

Godina ilggadējos Lielās talkas pašvaldību koordinatorus
A
Saimnieka Vârds

tzīmējot Lielās talkas desmito jubileju, 19. jūlijā Rīgas
pilī kopā sanāca Lielās talkas organizatori, koordinatori,
sadarbības partneri un talkas idejas atbalstītāji.
Pateicībā par ieguldījumu Lielās talkas kustības popularizēšanā,
tika godināti talkas pašvaldību koordinatori un atbalstītāji, kuri organizējuši talkas norisi visus 10 gadus, tostarp SIA «Preiļu saimnieks»
Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece.
Par pašaizliedzīgo darbu un personisko ieguldījumu, 10 gadu garumā vadot Lielās talkas kustību Latvijā, Valsts prezidents un Lielās
talkas patrons Raimonds Vējonis īpaši pateicās Lielās talkas virzītājspēkam Vitai Jaunzemei.
Klātesošajiem bija iespēja noklausīties pasākuma goda viesa, viena
no pasaules drosmīgākajiem cilvēkiem uzņēmējdarbībā un zinātnē –
profesora Guntera Pauli (Gunter Pauli) – lekciju «Inovatīvi uzņēmējdarbības veidi, kas izmanto vietējos resursus, rada vērtību un pievēršas
visu iedzīvotāju vajadzībām: ekoloģisks, revolucionārs modelis, kas
piešķir kapitālismam cilvēcību». Zenta Igolniece atzina, ka lekcija
bija ļoti vērtīga, jo lika aizdomāties, cik Latvija ir dabas resursiem
bagāta valsts, taču – mums vēl jāiemācās tos pārdomāti izmantot.
Preiļos Lielās talkas galvenās aktivitātes tradicionāli norisinās
Preiļu parkā. Z. Igolniece atminās, ka pašos pirmsākumos Lielās talkas
laikā notika tikai atkritumu un lapu vākšana parkā, taču gadu gaitā šī
kustība arī Preiļos ir kļuvusi populārāka un tajā iesaistās aizvien vairāk
cilvēku – iedzīvotāji talko savos īpašumos, kopj pagastu teritorijas,
ceļu malas u.tml. Mainās arī cilvēku domāšana, un ne tikai talkas
laikā, bet arī ikdienā vairāk tiek domāts par to, lai mēs dzīvotu sakoptā
un zaļā zemē!

Lielās talkas pašvaldību koordinatori, kuri aktīvi darbojušies visus šos desmit gadus, kopā ar Latvijas Valsts
prezidentu Raimondu Vējoni. Trešā no labās Zenta Igolniece. Foto: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Preiļu parks prasa nepārtrauktu uzmanību

Parka malas izpļaušana gar A. Paulāna ielu

Atvašu izpļaušana pie Preiļu pils

Vasarā Preiļu parkā kūsā dzīvība –
dažādi koncerti un pasākumi estrādē un
kapelā, aktivitātes pludmalē, tūristu apmeklējumi, nesteidzīgas pastaigas, ikrīta
un ikvakara skrējieni u.c. Augustā ar
zaļumballi tika atklāts vēl viens skaists
Preiļu parka stūrītis – atjaunotā estrāde
uz Ievas un Ādama saliņas. Arī SIA
«Preiļu saimnieks» darbinieki veltīja
daudz darba, lai parks priecētu tā apmeklētājus, jo parka kopšanai jānorit
nepārtraukti visa gada garumā.

Pie Preiļu pils un zirgu staļļa, kur pagājušā gadā un šīgada sākumā un pavasarī
tika izcirsti bojātie un bīstamie koki, augustā pirms pilsētas svētkiem notika atvašu
izpļaušana, lai saglabātu izveidotās skatu
līnijas un veidotu parka ainavu. SIA «Preiļu
saimnieks» dārzniece Zinaīda Adamoviča
skaidro – nocirsta koka celms aktīvi dzen
atvases vēl apmēram 3-5 gadus, tāpēc tās
vēlams 2 reizes gadā izcirst.
Tā kā parkā šovasar norit hidrobūves
rekonstrukcijas darbi un ir samazināts

ūdens līmenis, vietās, kur varēja piebraukt
ar tehniku, no kanāla pie Ievas un Ādama
saliņas tika izvilkti sakritušie koki. Šie
darbi vēl turpināsies.
Lielu darbu parkā vasarā paveic SIA
«Preiļu saimnieks» darbinieki, kas strādā
ar zāles pļāvējiem, trimeriem un traktoriem, jo zāle tajās vietās, kur parkā notiek
intensīvāka cilvēku plūsma, tiek pļauta vairākas reizes vasarā. Izpļauta arī liepu birzs
pie kapelas un lielā lauce.
Pilsētas svētkos liela daļa pasākumu no-

SIA “Preiļu saimnieks» Remontu un
celtniecības daļa ir apkopojusi informāciju par vasaras mēnešos (līdz 20. augustam) paveiktajiem remontdarbiem
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos.
• N. Rancāna ielā 2 – mājas pamatu apmaļu remonts, pagraba logu aizsargstarpsienu nomaiņa
• N. Rancāna ielā 8 – ventilācijas skursteņa remonts
• Jelgavas ielā 2 – jumta remonts, kodu
slēdzeņu maiņa
• Pils ielā 12a – tekņu tīrīšana
• Celtnieku ielā 10 – mājas ejas nojumju
krāsošana, lodžiju krāsošana
• A. Upīša ielā 2 – vējdēļu izgatavošana
un uzstādīšana
• Celtnieku ielā 3 – betona lieveņa remonts,
pagraba loga aizsargstarpsienu remonts

• Brīvības ielā 3 – PVC logu maiņa,
logu sānu aiļu krāsošana kāpņutelpā
• Aglonas ielā 43 – vējdēļu maiņa
• Daugavpils ielā 32 – lieveņu remonts
• Brīvības ielā 31 – PVC logu uzstādīšana, logu sānu aiļu krāsošana kāpņutelpā
• Pils ielā 6 – skursteņu pārmūrēšana
Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļa veic pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem
apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.
Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties
saudzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi atvērt
un aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķermeņus un slēdžus, rūpēties par tīrību kāpņu
telpās. Tikai darbojoties savstarpējā cieņā
un sapratnē iespējama veiksmīga daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana.

Lodžiju krāsošana daudzdzīvokļu mājai Celtnieku ielā 10

Paveiktie remontdarbi
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
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risinājās Preiļu parkā, tāpēc SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki svētku rītos, pirms pilsētnieki un viesi uzsāka savas dienas gaitas, veltīja lielas pūles, lai savāktu parkā atstātos
atkritumus. Novērojumi liecina, ka diemžēl
joprojām ne visi atkritumi nonāk tiem paredzētajās vietās – atkritumu urnās, bet liels
daudzums tiek nomests vienkārši zemē.
Arī pēc svētkiem mūsu pilsēta ir zaļa,
ziedoša un sakopta. Tāpēc liels paldies Komunālās nodaļas darbiniekiem par darbu
gan svētkos, gan ikdienā!

Tiek veikta daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apsekošana

Saimnieka Vârds

Lai pievērstu uzmanību atkritumu šķirošanai, uz SIA «Preiļu saimnieks»
apsaimniekotajiem atkritumu konteineriem (pelēkajiem, kas paredzēti
sadzīves atkritumiem un dzeltenajiem – papīram, kartonam, plastmasas
un metāla iepakojumam) izvietotas jaunas informatīvas uzlīmes.

Iedzīvotāju informēšanai pie Atkritumu šķirošanas laukuma Rīgas
ielā 4 izvietots jauns informatīvs baneris.

24. septembrī – brīvdiena

12. jūlijā stājas spēkā grozījums likumā «Par svētku, atceres
un atzīmējamām dienām», ar kuru par svētku dienu noteikts šā
gada 24. septembris – Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā diena. SIA «Preiļu saimnieks» informē, ka
24. septembris arī SIA «Preiļu saimnieks» ir brīvdiena!

Turpinās ūdensvada
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
N. rancāna ielas mikrorajonā

Vasarā turpinās ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas būvdarbi Nikodema Rancāna daudzstāvu māju rajonā, Preiļos. Līgumi par darbu veikšanu ar SIA «Preiļu santehniķis» tika
noslēgti šī gada februārī.
Kā pastāstīja SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes
nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs, šobrīd pieslēgtas jaunajiem
kanalizācijas tīkliem jau ir mājas N. Rancāna ielā Nr. 2 un 5, kā arī
Liepu ielā Nr. 4, 6, 8, 10 un 12.
Atgādinām, ka darbu gaitā paredzēts rekonstruēt ūdensvada un
kanalizācijas tīklus. Tiks nomainītas maģistrālā ūdensvada caurules,
ūdensvada akas un ūdensvada pievadi, kā arī maģistrāles kanalizācijas
caurules, kanalizācijas akas un kanalizācijas pievadi daudzstāvu mājās
N. Rancāna ielā Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 un Liepu ielā Nr. 4, 6, 8, 10, 12.
Veicot tīklu rekonstrukciju, uzlabosies iedzīvotājiem piegādājamā
ūdens kvalitāte, kā arī tiks novērstas iespējamas ūdensvada avārijas
situācijas, kanalizācijas noplūde vai cauruļu aizdambēšanās.
Aicinām iedzīvotājus būs saprotošus, jo darbi mikrorajonā vēl
nav noslēgušies. Teritorija tiks sakārtota – veikta asfalta ielu seguma
atjaunošana izfrēzētajās vietās, kā arī zālāja atjaunošana – pēc darbu
beigšanas. Darbu izpildes termiņš ir šī gada novembris.
Saimnieka Vârds
SIA «Preiïu saimnieks» informatîvs izdevums

SIA «Preiļu saimnieks» uzsākusi plānveida daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju vizuālo apsekošanu un tehniskā stāvokļa
novērtēšanu. Komisijas sastāvā
darbojas sertificēts būvinženieris Vladimirs Haritonovs, siltumapgādes inženiere Jeļena Prokopenko, Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha, Remonta un
celtniecības daļas vadītāja Antoņina Krasnopjorova.
Akti ar apsekošanas rezultātiem un katrai mājai ieteicamajiem darbiem tiks pievienoti māju
lietām. Māju vecākie un iedzīvotāji tiks aicināti ar tiem iepazīties,
lai varētu lemt par veicamajiem
remontdarbiem un to finansējuma
avotu.
Tāpat turpinās elektroinstalācijas izolācijas pretestības pārbaude SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotajās daudzdzīvokļu
mājās. Vasarā elektroinstalācijas

izolācijas pretestības mērījumi
veikti 5 dzīvojamās mājās Preiļos
– Liepu ielā 30, Mehanizatoru
ielā 7, Daugavpils ielā 70 un 74,
kā arī N. Rancāna ielā 4. Pagājušā
gada nogalē apsekotas tika vēl 5

mājas. Visās apsekotajās mājās
rādītāji atbilst normām.
Elektroinstalācijas izolācijas
pretestības pārbaude tiks veikta
arī citās SIA «Preiļu saimnieks»
apsaimniekošanā esošajās mājās.

kādos gadījumos jāzvana SIA «Preiļu saimnieks»
avārijas dienestam?

SIA «Preiļu saimnieks» avārijas dienests darbdienās un brīvdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00
apkalpo SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekošanā esošo Preiļu pilsētas, Aizkalnes un Līču ciemu
daudzdzīvokļu māju un citu apsaimniekojamo objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un
kanalizācijas sistēmas. Uz mājām, ko SIA «Preiļu saimnieks» neapsaimnieko, avārijas dienests
dodas tādos gadījumos, ja ir noslēgts līgums par avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu.

Ja avārijas situācija notikusi
ēkā, kuru neapsaimnieko SIA
«Preiļu saimnieks» un nav arī noslēgts līgums par SIA «Preiļu
saimnieks» avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu, vai ja šis
gadījums neietilpst avārijas dienesta funkcijās, tad pieteikums
tālāk tiek nodots attiecīgajām iestādēm (AS «Latvenergo», VUGD
u.c.). Jebkurā gadījumā avārijas
dienesta tālruņa operatori uzklausa ikviena zvanītāja problēmu
un iesaka labāko risinājumu.
Avārijas dienesta mērķis ir
sniegt palīdzību kritiskās situācijās un veikt tādus remontdarbus, kuri jāizdara nekavējoties,
lai novērstu turpmākus bojājumus, samazinātu draudus cilvēku
un materiālo vērtību drošībai.

SIA «Preiļu
saimnieks»
piedalās
Jašas upes
gultnes
tīrīšanā

Avārijas dienestam jāziņo
par šādiem gadījumiem:
– applūdis pagrabs;
– aizsalusi vai aizsērējusi kanalizācija;
– nav karstā vai aukstā ūdens;
– nedarbojas ūdens patēriņa
skaitītājs vai bojāta tā plomba;
– ir auksti radiatori;
– plīsis apkures stāvvads, radiators vai dvieļu žāvētājs;
– pazudusi elektrība vai jūtama deguma smaka;
– ja ir novēroti maģistrālo
ūdensvadu vai siltumapgādes
tīklu bojājumi;
– ja ir nolauzti koki, bojātas
ielu norādes un ceļa zīmes, beigti
dzīvnieki u.tml. gadījumos.

Uzmanību! Par elektrības
vadiem aiz individuālā skaitītāja
atbild dzīvokļa īpašnieks. SIA
«Preiļu saimnieks» Avārijas dienests nelabo elektrību dzīvokļos.
SIA «Preiļu saimnieks» remontdarbu dispečeri zvanus
uzklausa visu diennakti, tālrunis: 65307085 vai 29397974, bet
speciālisti izbraukumos dodas
un palīdz darbdienās un brīvdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00.
Saskaņā ar sanitārtehnisko
darbu izcenojumu cenrādi iedzīvotājiem tiek piedāvāti arī dažādi
iekšējo tīklu maksas pakalpojumi, piemēram, radiatoru nomaiņa, klozetpodu uzstādīšana
u.c. Maksas pakalpojumu saraksts un cenrādis pieejams
www.preilusaimnieks.lv.

23. augustā norisinājās Jašas attīrīšanas talka Aizkalnes
pagastā, ko rīkoja Preiļu novada dome sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, SIA
«Preiļu saimnieks», Zemessardzes 35. kājnieku bataljonu,
Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pagastu pārvaldēm. Darbu uzdevums bija attīrīt no koku sagāzumiem un sanesumiem upes
posmu aiz Korna dzirnavām.

Atbildîgâ par izdevumu: Ilona Vilcâne,
tel. 29222199, e-pasts: ilona.vilcane@preili.lv
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Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

