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SIA “Jēkabpils pakalpojumi” diennakts operatīvā dežūrdienesta
tālrunis
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina, ka uzņēmumā darbojas diennakts
operatīvā diežūrdienesta tālrunis.
Zvanot uz tālruni 29387082, iedzīvotājiem ir iespēja informēt uzņēmuma
darbiniekus par Jēkabpilī esošiem ielu apgaismojuma bojājumiem, ceļa zīmju, seguma
un drošības barjeru bojājumiem, kā arī klaiņojošiem vai uz ceļa notriektiem
dzīvniekiem.
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Aicina pieteikties elektronisko rēķinu saņemšanai
Iedzīvotājiem ir pieejams vienots pieteikums par elektronisko rēķinu
saņemšanu, kuru aizpildot, turpmāk rēķini tiks saņemti elektroniski no visām
kapitālsabiedrībām- JK Namu pārvalde, “Jēkabpils siltums”, “Jēkabpils pakalpojumi”
un “Jēkabpils ūdens”. Pieteikumu var aizpildīt, ierodoties kādā no kapitālsabiedrībām,
vai arī www.jknp.lv.
Jēkabpilī ir cilvēki, kuri neorientējas elektroniskajā vidē un kuriem mājās nav
datora ar interneta pieslēgumu. Šos cilvēkus aicinām vērsties Jēkabpils NVO Resursu
centrā, dienas centrā “Kopā būt”, Jēkabpils pensionāru biedrībā “Sasaiste”, vai bērnu,
jauniešu un senioru brīvā laika pavadīšanas klubā „Atslēga”, kur atsaucīgi darbinieki
palīdzēs izveidot e-pastu, uzrakstīt pieteikumu elektroniskā rēķina saņemšanai un
izdrukāt no e-pasta rēķinu, kas nepieciešams, veicot maksājumu.
•

Jēkabpils NVO Resursu centra birojs atrodas Brīvības ielā 45, 2.stāvā,
tālr.29449622, aicinām ierasties darba dienās no plkst.9:00 līdz 18:00

•

Dienas centrs "Kopā būt" atrodas Jaunajā ielā 39i, aicinām ierasties
darba dienās no plkst.9:00 līdz 16:00, tālr.26334547

•

Jēkabpils pensionāru biedrībā “Sasaiste” atrodas Jaunajā ielā 39i,
aicinām ierasties darba dienās no pulksten 10:00 līdz 15:00,
tālr.29213698

•

Bērnu, jauniešu un senioru brīvā laika pavadīšanas klubs „Atslēga”
atrodas Ziemeļu ielā 22-3 (vairāk informācijas, zvanot pa tālruni
29213698 Birutai Jemeļjanovai)

Neskaidrību gadījumā iedzīvotājus aicinām sazināties ar SIA JK Namu pārvalde
Jēkabpils iecirkni vai Krustpils iecirkni, kā arī SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, SIA
“Jēkabpils siltums” un SIA “Jēkabpils ūdens”.
Mudinām jaunāko paaudzi un tos, kuri pārzina internetu, jautājumā par e-pastu
izveidi un elektronisko rēķinu drukāšanu palīdzēt sev zināmiem cilvēkiem, kuri
neorientējas tīmeklī. Tiem, kuri ikdienā strādā ar datoru, e-pasti un elektroniskie rēķini
ir ierasta lieta, taču cilvēkiem, kuri ar to saskaras maz vai nemaz, datori un internets ir

sveša pasaule. Tāpēc būsim atsaucīgi, palīdzēsim un izskaidrosim šos jautājumus tiem,
kuri ir neziņā par visu, kas saistīts ar internetu un datoriem!
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Atkritumu šķirošana
Pats vienkāršākais, taču arī pats svarīgākais darbiņš, ko ikdienā ikviens no
mums var paveikt, ir atkritumu šķirošana. Lai izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču
un elektroiekārtu apsaimniekošanas sistēma sekmīgi funkcionētu, ir jāiesaistās
ikvienam no mums. Ir daudz veidu, kā varam padarīt mūsu vidi tīrāku, saudzēt resursus
un uzlabot savu veselību.
Atkritumu šķirošanas nozīme un ieguvumi
Šķirojot atkritumus, mēs:
•

Atkritumus pārvēršam par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kas ir
izmantojamas atkārtoti- jaunu izstrādājumu izgatavošanā;

•

Taupām dabas resursus, saglabājot naftas produktus, koksni un citus
resursus nākamajām paaudzēm, kā arī ievērojami samazinot ūdens un
energoresursu patēriņu;

•

Ietaupām vietu atkritumu poligonos– lai noglabāt varētu tikai tos
atkritumus, kurus tiešām vairs nav iespējams pārstrādāt atkārtoti;

•

Ietaupām savu naudu, jo šķirotos atkritumus savāc bez maksas, savukārt
nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas un apglabāšanas tarifs ar katru
gadu pieaug;

•

Saudzējam vidi un ekoloģiju, jo atkritumi, nonākot dabā vai tiekot
nepareizi utilizēti (piemēram, sadedzinot ugunskurā), rada nozīmīgu
piesārņojumu un draudus cilvēku veselībai;

•

Padarām dabu ap mums skaistāku– bez ceļmalā nomestām pudelēm vai
krūmu zaros iestrēgušiem polietilēna maisiņiem;

•

Parādām savu attieksmi, iestājoties par planētas nākotni– lai zaļi un
veselīgi varētu dzīvot ne tikai mēs paši, bet arī mūsu bērni un mazbērni.

Kā šķirot atkritumus?
Lai sāktu šķirot atkritumus, nav nepieciešamas nekādas investīcijas vai mājokļa
pārplānošana. Visus šķirotos atkritumus– otrreizējās izejvielas– var vākt vienā
atsevišķā maisā vai urnā, kuru periodiski var iztukšot.

Kā pareizi šķirot atkritumus uzzināsiet ieskatoties uzņēmuma mājaslapā

www.jekabpils-pakalpojumi.lv, vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevuma “Jēkabpils
vēstis” augusta numurā. Kā arī aicinām vērsties pie SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu
apsaimniekošanas nozares speciālistes Zemgales ielā 24/1, tālrunis +371 65237660.
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