14.08.2018.
Uzkopjot kapus, aicina šķirot kapu atkritumus!
Jau šo svētdien, 19. augustā pulksten 16:00 Jēkabpils pilsētas kapos notiks kapu
svētki, tādēļ SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina iedzīvotājus uzkopt savu tuvinieku
kapu vietas!
Vasaras sākumā Jēkabpils kapu teritorijā tika uzstādīti atkritumu šķirošanas
konteineri- biomasai un kapu atkritumiem. Tomēr līdz šim daudzi iedzīvotāji
neapzinīgi met atkritumus vienā konteinerā, piemēram, konteinerā biomasai sametot
plastmasas maisiņus, sveces u.c. Tāpēc, uzkopjot kapus pirms un pēc kapu svētkiem,
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina sekot norādēm uz konteineriem!
Atgādinām:
•

BIOMASAS konteinerā ir jāizmet skujas, smiltis, lapas, dabīgie ziedi.
Biomasas konteinerā nedrīkst mest plastmasas puķes, plastmasas
maisiņus, sveces, piķu podus, vāzes, cimdus.

•

Konteinerā KAPU ATKRITUMIEM jāizmet plastmasas maisiņi un
plastmasas puķes sveces, puķu podi, vāzes, drātis utt. Tajā lūgums
nemest skujas, smiltis, dabīgos ziedus!

Tīras biomasas nodošana sadzīves atkritumu poligona «Dziļā vāda» kompostā,
izmaksā 10,33 eiro par tonnu. Ja kapu atkritumi netiek šķiroti, un biomasa tiek izvesta
kopā ar vāzēm, maisiņiem, svecēm u.c., cena par tonnu ir 81.26 eiro. Rīkosimies
atbildīgi un taupīsim pašvaldības līdzekļus!

15.08.2018

Satiksmes ierobežojumi Zemgales ielā
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka sakarā ar līgumu “Objekta
“Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un būvniecība”
šonedēļ tiks slēgts Zemgales ielas posms no Viesītes ielas līdz SIA “Jēkabpils
pakalpojumi” iebrauktuvei teritorijā.
Darbu pirmajā posmā tika slēgts Zemgales ielas posms no krustojuma ar Ābeļu
ielu līdz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritorijai. Šajā posmā noņemts asfalta segums,
kā arī izbūvēts ūdensvads un kanalizācija un veikti ceļa pamatnes sagatavošanas darbi.
Autovadītājus lūdzam sekot līdzi ceļa zīmēm, jo tiklīdz tiks slēgts posms no
Viesītes ielas līdz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” iebrauktuvei, piekļūt pirmsskolas
izglītības iestādei “Zvaniņš” un SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritorijā esošajam
atkritumu šķirošanas laukumam varēs pa Zemgales ielu virzienā no Neretas ielas.
Zemgales ielas būvniecības ietvaros tiks atjaunots ielas asfaltbetona segums,
nobrauktuves uz Jauno, Viesītes, Dignājas un Ābeļu ielām, nobrauktuves uz ielai
pieguļošajiem īpašumiem, izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli, un atjaunots gājēju
un velosipēdistu celiņš.
Satiksmes ierobežojumi Zemgales ielā plānoti līdz šī gada 30. novembrim.
Objekta “Zemgales ielas atjaunošana Jēkabpilī” būvdarbu kopējās izmaksas ir
158 391,20 eiro bez PVN

29.08.2018

Skaidro kāpēc reizēm gaišajā diennakts laikā deg ielu apgaismojums
Kopš šī gada jūnija Jēkabpils pilsētas ielu apgaismojuma darbību nodrošina SIA
“Jēkabpils pakalpojumi”. Šajā laikā uzņēmuma atbildīgie darbinieki vairākkārt
saņēmuši jautājumu- Kāpēc gaišā diennakts laikā deg ielu apgaismojums?
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” elektroapgaismes tehniķis skaidro: “Šobrīd ielu
apgaismojuma izdegušo spuldžu nomaiņu, gaismekļu pārbaudi, bojāto gaismekļu
nomaiņu un citus ielu apgaismojuma apkalpošanas darbus veic brigāde trīs elektriķu
sastāvā. Reizēm pilsētas atsevišķos punktos apgaismojums gaišā diennakts laikā tiek
ieslēgts gadījumā, kad jānoskaidro nefunkcionējošās laternas bojājuma vieta, un to nav
iespējams izdarīt bez sprieguma pieslēgšanas. Protams, jāņem vērā arī tas, ka apgaismes
elektrolīnijas ir saslēgtas pakārtoti, tādēļ, ieslēdzot gaismu vienā ielā, spuldzes deg arī
blakus esošajās vai paralēlajās ielās”.
Uzņēmums aicina arī turpmāk iedzīvotājus ziņot par Jēkabpilī esošiem ielu,
laukumu, skvēru, gājēju pāreju, luksoforu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismojumu bojājumiem, zvanot uz diennakts operatīvā dežūrdienesta
tālruni 29387082

30.08.2018.
Par kārtību, kādā tiks izsūtīti rēķini
SIA “ Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka sakarā ar Vispārīgās datu
aizsardzības regulu, ir gaidāmas izmaiņas rēķinu saņemšanā klientiem, kuri rēķinus
saņem pastkastītēs papīra formātā. Lai nodrošinātu klientu datu aizsardzību, rēķini
klientiem tiek piegādāti aizlīmētās aploksnēs, un šo prasību izpildīšana rada papildus
izdevumus, tāpēc no 1.septembra rēķinu saņemšana papīra formātā- pastkastītē- būs
maksas pakalpojums. (1,21 EUR tajā skaitā PVN).
Atgādinām, ka tiem klientiem, kuri rēķinus saņem e-pastā, nekādas izmaiņas
nav gaidāmas. Elektronisko rēķinu saņemšanai šīs vasaras laikā pieteikušies jau vārāk
kā 3000 klienti, kas ir apmēram 40% no kopējā SIA “Jēkabpils pakalpojumi” klientu
skaita.
Lai pietiktu elektronisko rēķinu saņemšanu, lūdzam zvanīt pa telefonu
65237660, vai rakstīt pieteikumu e-pastā jekpak@jekpak.lv Tā pat iedzīvotājiem
iespēja pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski ir mājaslapā www.jekabpilspakalpojumi.lv/kontakti , vai klātienē Zemgales ielā 24/1

31.08.2018.
Jau otro gadu SIA “Jēkabpils pakalpojumi” piedāvā bez maksas izvest rudens
lapas

2017. gada rudenī atkritumu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
pirmo reizi piedāvāja iedzīvotājiem jaunu pakalpojumu- bez maksas izvest rudens lapas
un citus dārza, parka atkritumus. Pagājušajā gadā šo pakalpojumu izmantoja vairāk kā
100 iedzīvotāji. Arī šogad, laikā no 3. septembra līdz 1.decembrim, SIA “ Jēkabpils
pakalpojumi” piedāvā bez maksas izvest rudens lapas gan no privātpersonu, gan
juridisko personu teritorijām Jēkabpils pilsētā.
Lai saņemtu pakalpojumu, iedzīvotājam jādodas uz SIA “Jēkabpils
pakalpojumi” ”(Zemgales iela 24/1) un jāiemaksā drošības nauda– 10 eiro par maisu,
kura tilpums ir 1m3. Drošības naudu varēs saņemt atpakaļ, kad maiss pēc lietošanas,
bez bojājumiem, tiks nodots atkritumu apsaimniekotājam.
•

Maisos drīkst mest vecus augus, puķes, zāli, koku lapas, kritušos ābolus,
skaidas un sīkus zarus.

•

Nedrīkst mest citus atkritumus- plastmasas pudeles, stikla taru, šīferi,
akmeņus, būvgružus, zemi, makulatūru, lielgabarīta atkritumus utt.

Maiss jānovieto ērti pieejamā vietā, tā, lai tas neatrastos zem koku zariem,
elektrības vadiem, un tam iespējams piekļūt ar smago automašīnu. Kad maiss piepildīts,
jāpiesaka tā izvešana, zvanot uz tālruņa numuru 65237660
Jāņem vērā, ka, izberot maisa saturu, tiek pārbaudīts, vai pie zaļās masas nav
piejaukti klāt citi atkritumi. Ja tiks konstatēts šāds fakts, tad šī maisa izvešana nebūs
bez maksas– tiks izrakstīts rēķins, pieņemot, ka viss maiss ticis piepildīts ar sadzīves
atkritumiem.
Ja maiss nepieciešams turpmākai lietošanai, to var turpināt lietot līdz pat 1.
decembrim, kad pakalpojums vairs netiks piedāvāts.
Savāktās koku lapas, novītušās puķes, zāle un sīkie zari kā bioloģiskie atkritumi,
tiks nogādāti sadzīves atkritumu poligonā «Dziļā vāda» uz kompostu.
Ja rodas jautājumi, lūdzam zvanīt uzņēmuma atkritumu apsaimniekošanas
nozares speciālistei pa tālruni 65237660, vai rakstīt e-pastā jekpak@jekpak.lv
Informāciju sagatavoja:
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Gādmane

