Plašsaziņas līdzekļiem
12.03.2019.

Pabeigti darbi Viestura ielā 44
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 12. martā pabeigti būvdarbi Viestura
ielā 44- nojaukta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, veikta būvgružu drupināšana un
izvešana, kā arī teritorijas labiekārtošana.
Kā iepriekš ziņots, 2018. gada 18. decembrī tika uzsākta daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas nojaukšana Viestura ielā 44, Jēkabpilī. Pilnībā grausts tika nojaukts
20.decembrī. Ņemot vērā Jēkabpils būvvaldes un vairāku citu institūciju atzinumu,
būve bija nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, lai novērstu tās radīto
sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un Jēkabpils pilsētvides degradāciju,
būve bija jādemontē.
“Darbus Viestura ielā 44 bija pilnībā plānots pabeigt līdz šī gada 30.
septembrim, bet esam gandarīti, ka spējām būtiski samazināt reālos izpildes termiņus.
Būvdarbu otrajā posmā tika veikta būvgružu drupināšana, transportēšana uz atbērtni un
izlīdzināšana”, skaidro SIA “Jēkabpils pakalpojumi” galvenais inženieris Guntars
Leitāns.

15.03.2019.

Aicina nomainīt vecos atkritumu konteinerus pret jauniem
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu konteineri ir ērti pārvietojami, viegli
iztukšojami un nodrošina higiēnas prasības, turklāt konteinerus uzņēmums
iedzīvotājiem, noslēdzot līgumu, piešķir bez maksas.

Joprojām Jēkabpils pilsētā ir privātmāju iedzīvotāji, kuriem saglabājušies vecie
atkritumu konteineri. Šie konteineri nav mehāniski paceļami, tādēļ, lai atvieglotu darbu,
lūdzam tos samainīt pret jauniem!
Aicinām nomainīt veco konteineru pret jauno, ierodoties Zemgales ielā 24/1,
darba dienās no plkst. 8:00- 17:00
Plašsaziņas līdzekļiem

27.03.2019.

Lielgabarīta atkritumu izvešana iedzīvotājiem jāorganizē
individuāli
Atkritumu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina, ka ikvienam
iedzīvotājam ir individuāli jāpiesaka lielgabarīta atkritumu savākšana, vai ar savu
transportu jānogādā atkritumi šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1. Lielgabarīta
atkritumi jeb negabarīta atkritumi ir atkritumi, kurus izmēra dēļ nevar un nedrīkst
ievietot atkritumu tvertnēs (mēbeles, matrači u.c.)
Lielgabarīta atkritumus iedzīvotājs nedrīkst izmest sadzīves atkritumiem
paredzētajos konteineros vai blakus tiem! Pie konteineriem izmestu atkritumu
izvešanas izmaksas tiek sadalītas uz visiem dzīvojamās mājas iedzīvotājiem, un
Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijai ir tiesības sodīt katru šādu gadījumu ar minimālo
naudassodu fiziskām personām no 70 eiro, bet juridiskām no 280 eiro.
Šķirošanas laukuma Zemgales ielā 24/1 darba laiks ir katru dienu no 7.00 līdz
19:00. Ja iedzīvotājam nav iespējas lielgabarīta atkritumus atvest ar savu transportu, to

izvešanu var pieteikt, zvanot uz tālruni 65267660 darba dienās no 8.00 līdz 17.00.
Atkritumu izvešana tiks organizēta nākošajā dienā no 7.00 līdz 19.00. Maksa par
lielgabarīta atkritumiem tiek noteikta pēc atkritumu svara.

Lielgabarīta atkritumu nodošanas izmaksas:
Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN,
EUR

Cena ar PVN,
EUR

Sadzīves atkritumu izvešana no konteineriem

m3
t

16,39
117,90

19,83
142,66

t

168,43

203,65

Lielgabarīta atkritumu nodošana atkritumu
šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1
Atkritumu, kuri novietoti blakus konteineriem,
izvešanas izmaksas (izmaksas dala uz dzīvojamās
mājas iedzīvotājiem. Par šādu atkritumu izmešanu
pašvaldības policija piemēro naudassodu)

28.03.2019.

Informē par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu
privātpersonām
Lai cik liels būtu dzīvokļa remonts– nojaukta starpsiena un paplašināta
viesistaba vai tikai nomainīti logi un durvis, būvgružu rašanās ir neizbēgama.
Attiecīgi rodas jautājums– kur likt šos atkritumus, jo sadzīves atkritumiem
paredzētajos konteineros tos izmest nedrīkst.
Jēkabpils administratīvajā teritorijā mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu
savākšanu un pārvadāšanu veic atkritumu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils
pakalpojumi”. Atgādinām, ka katrs pats ir atbildīgs par būvgružu savākšanuremontdarbu veicējam pašam jāparūpējas par radušos būvgružu utilizāciju un no
saviem līdzekļiem jāsedz radušās izmaksas.
Remontdarbu rezultātā rodas būvniecības atkritumi, kuri tiek pieskaitīti pie
ražošanas atkritumiem. Parasti mājsaimniecībā radušies būvniecības atkritumi satur
betonu, koksni, metālus, ģipša paneļus, un jumta apdares materiālus. Šos atkritumus
nedrīkst

izmest

sadzīves

atkritumiem

paredzētajos

konteineros.

Atkritumu

apsaimniekošanas likuma 19.pants nosaka: aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos
atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas
atkritumiem.

Ja paredzēti plašāka apjoma remontdarbi, būvniecības ieceres dokumentus par
plānoto būvniecību jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības būvvaldē, kā arī jānoslēdz
līgums ar SIA “Jēkabpils pakalpojumi” par būvniecības atkritumu savākšanu. Šajā
gadījumā ir vērts padomāt par būvniecības atkritumiem speciāli paredzēta konteinera
pasūtīšanu. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” klientiem piedāvā vaļējus konteinerus
būvgružiem ( 5 m3 vai 8 m3), kā arī slēdzamu konteineru (10 m3), kuru jebkurā laikā
var aizslēgt, nodrošinoties, ka neviens cits konteinerā savus atkritumus nevarēs izmest.
Kad konteiners būs piepildīts, atkritumu apsaimniekotājs ieradīsies ar savu transportu
un to savāks. Būvniecības atkritumus var kraut arī kaudzē, iepriekš par to paziņojot
uzņēmuma atkritumu apsaimniekošanas speciālistam t.: 65237660. Maksa par izvešanu
tiks noteikta pēc atkritumu svara (44,69 eiro/t) un transporta izdevumiem.
Savukārt, ja remontdarbi nav bijuši apjomīgi un nomainītas tikai, piemēram, durvis,
radušos atkritumus var personīgi nogādāt atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā
24/1, vai pieteikt to izvešanu, zvanot pa tālruni 65237660. Maksu par būvniecības
atkritumu nodošanu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1 nosaka pēc atkritumu svara
( 44,69 eiro/t).

29.03.2019.

Uzsākti grausta nojaukšanas darbi Rīgas ielā 211b
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 28. martā uzsākti veco dzirnavu drupu
nojaukšanas darbi Rīgas ielā 211b, Jēkabpilī.
Kā iepriekš ziņots, pilsētas dome jau pagājušajā gadā pieņēma lēmumu graustu
nojaukt, jo būve atzīta par bīstamu iedzīvotāju drošībai, kā arī rada nepievilcīgu ainu
gan vietējiem, gan ikvienam pilsētas viesim.
Grausta nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas darbus plānots pabeigt līdz šī
gada 1. maijam.
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