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Kāpēc uzsākt atkritumu šķirošanu?
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 sazinoties ar SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu
apsaimniekošanas nozares speciālisti: tālrunis +371 65237660, e-pasts jekpak@jekpak.lv

8.10.2018.

Par rēķinu nemaksātājiem nodod informāciju
kredītinformācijas birojam
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” regulāri veic parādnieku apkopojumu, kā arī
klientiem izsūta atgādinājuma vēstules par nenomaksātajiem rēķiniem. Tomēr ir
gadījumi, kad klients pēc atgādinājuma vēstules saņemšanas, parādus nenomaksā un
nevēršas uzņēmumā, lai noslēgtu vienošanos par parādu apmaksu. Šādos gadījumos
uzņēmumam, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar AS "Kredītinformācijas Biroju",
Kredītinformācijas biroju likumu un tajā noteikto kārtību, ir tiesības nodot
kredītinformācijas birojam ziņas par fiziskās personas parādu, lai veidotu klientu
kredītvēsturi un nodrošinātu citiem klientu kreditoriem iespēju ar to iepazīties.
Kredītvēsturi var saukt par finansiālo saistību pārskatu, kas ietver gan personas
izpildītās, gan arī aktīvās kredītsaistības, un tajā ietilpst arī rēķinu apmaksa. Laicīga
komunālo maksājumu veikšana ir pirmais solis ceļā uz “tīru” un nesabojātu
kredītvēsturi.
Ja rēķini tiek apmaksāti laikā, uztraukumam nav pamata, taču, ja rēķini regulāri
netiek apmaksāti, kredītvēsture var tikt sabojāta. Kredītreģistrs uzglabā informāciju par
šāda veida pārkāpumiem vēl piecus gadus pēc tam, kad parāds ir atmaksāts.
Tam, vai kredītvēsture ir pozitīva, vai negatīva, ir nozīmīga loma turpmāko
finansiālo saistību veidošanā- tā ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem arī naudas
aizņēmumam.

Lielāko parādu uzkrājēji un regulāri rēķinu nemaksātāji tiek iesniegti tiesā, tādēļ
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina klientus savlaicīgi apmaksāt rēķinus par
saņemtajiem pakalpojumiem!

23.10.2018.

Sakoptas Jēkabpils pilsētai nozīmīgu personu kapa vietas
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” šī gada septembrī un oktobrī veikuši Jēkabpils
pilsētai nozīmīgu personu kapa vietu sakopšanas darbus. Sakopšanas darbi veikti 9
kapavietām, piemiņas vietai Brāļu kapi, kā arī veikta kapu mūra akmeņu mūrēšana, un
metāla vārtiņu atjaunošana.
•

Petera Gļinska (14.08.1886- 10.05.1928) kapavietā veikta teritorijas
labiekārtošana, kā arī taku izveidošana, lai iedzīvotājiem ir iespēja piekļūt
piemiņas vietai. P. Gļinskis bija seržants 4. Valmieras kājinieku pulkā, 1920.
gadā apbalvots ar ordeni par 2. februāra cīņu Latgalē. Piemineklis P.Gļinskim
atrodas jaunajā kapsētas daļā iepretim jaunajai kapličai.

•

Pētera Ozoliņa (09.08.1876-10.06.1927) un Miezeru dzimtas kapavietā veikta
teritorijas labiekārtošana, žoga attīrīšana no rūsas un pārkrāsošana, krūmu
izzāģēšana, kā arī pieminekļa attīrīšana no sūnas. P.Ozoliņš bija celtuves pār
Daugavu vadītājs. Piemineklis P.Ozoliņam atrodas Luterāņu kapsētas sektorā.

•

Friča

Krauzes

(

05.12.1870-17.06.1935)

kapavietā

veikta

teritorijas

izlīdzināšana, labiekārtošana, žoga attīrīšana no rūsas un pārkrāsošana, krūmu
izzāģēšana, kā arī pieminekļa attīrīšana no sūnas. F.Krauze bija aptiekas
īpašnieks Brīvības ielā 175. Darbojies Jēkabpils latviešu tirgotāju un rūpnieku
biedrībā, bijis Jēkabpils luterāņu baznīcas valdes loceklis- kasieris. Piemineklis
F.Krauzem atrodas Luterāņu kapu sektorā.
•

Sakopta piemiņas vieta “Sāpju māte” un tajā esošās 6 kapavietas padomju čekas
Jēkabpils cietuma ieslodzītajiem un 1941. gada 28. jūnijā Krustpils lidlaukā
nošautiem iedzīvotājiem. Piemiņas vietā veikta kapu apmaļu tīrīšana, taku un
dzīvžogu atjaunošana, krūmu izgriešana, kā arī pļaušana un ravēšana.

•

Piemiņas vietā “Brāļu kapi” veikta puķu dobju stādījumu atjaunošana.

29.10.2018.

AKCIJA “Parāds nav brālis”
Katram no mums ir gadījies nonākt situācijā, kad laikā nav apmaksāts kāds
rēķins, ir radušās finansiālas problēmas vai esošajā situācijā ir citas prioritātes.
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” saprot, ka šādā situācijā var nonākt ikviens, tādēļ,
sagaidot Latvijas simtgadi, piedāvā saviem klientiem, kuriem ir izveidojušās
parādsaistības, veikt pilnu parādu apmaksu, 100% dzēšot nokavējuma naudu no parāda
summas.
Veicot parāda apmaksu* līdz 16.11.2018., nokavējuma naudas apmērs tiks
dzēsts 100% apmērā.
Plašāka informācija par iespēju apmaksāt parādu un noskaidrot apmaksājamās
summas apmēru, 100% dzēšot nokavējuma naudu, pieejama, rakstot uz e-pasta adresi
gramatvediba@jekpak.lv.
*Parāda apmaksa ir uzskatāma par veiktu, kad naudas pārskaitījums ir ienācis
uzņēmuma norēķinu kontā.
Sagaidīsim svētkus bez parādiem!

30.10.2018.

Uzkopjot kapus, aicina šķirot kapu atkritumus!
Jau sestdien, 3. novembrī pulksten 16:00 Jēkabpils pilsētas kapos notiks svecīšu
vakars. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina iedzīvotājus uzkopt savu tuvinieku
kapavietas!
Jēkabpils kapu teritorijā ir uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri- biomasai
un kapu atkritumiem, uzkopjot kapus pirms un pēc svecīšu vakara aicinām 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 sveces, plastmasas maisiņi
un plastmasas puķes, 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!
Informāciju sagatavoja:
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Gādmane

