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Jaunā gada apņemšanās- ŠĶIROT ATKRITUMUS!
Sākot jaunu gadu pārskatām paveikto vecajā gadā un plānojam nākošo gadu.
Dažs rakstiski, cits domās apņemas, ka jaunajā gadā kaut kādā veidā izmainīs savu dzīvi
uz labo pusi. Mēs piedāvājam izvēlēties un īstenot reāli sasniedzamu mērķi- šķirot
atkritumus!
Kā šķirot atkritumus Jēkabpilī?
Plastmasa un metāls (dzeltenais konteiners)
•

Tajā drīkst mest- saplacinātas plastmasas pudeles (PET), plastmasas maisiņus,
plastmasas kastes, plēvi, produktu trauciņus bez ēdienu atliekām, skārdenes,
izskalotas konservu kārbas, burku vāciņus, metāla korķus, alumīnija kārbas,
atslēgas, zobratus, aerosola flakonus.

•

Nedrīkst mest- plastmasas rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves
priekšmetus, vienreizlietojamos plastmasas traukus, foliju.

Stikls (zaļais konteiners)
•

Drīkst mest- izskalotas stikla pudeles un burkas bez vāciņiem, fotorāmīšu
stiklu.

•

Nedrīkst mest- logu stiklu, porcelāna un stikla traukus, spoguļus, spuldzes,
smaržu pudelītes, keramikas izstrādājumus.

Papīrs (zilais konteiners)
•

Drīkst mest- papīrus, saplacinātas brokastu pārslu, cepumu, dzērienu paku,
apavu un citas kartona kastes, avīzes, žurnālus, grāmatas un citus apdrukātus
materiālus, tīrus un sausus papīra iepakojumus.

•

Nedrīkst mest- laminētus papīrus, slapjus un netīrus iepakojumus, papīra
iepakojumu korķus un vāciņus.

Atgādinām, ka svarīgi ir katru dienu arī godīgi izanalizēt, kā šajā procesā veicas, un
pieņemt, ka izmaiņas notiek pa maziem solīšiem. Tikai tās izmaiņas, kas mūsu
personībā notiek pamazām, bet neatlaidīgi, ir uz palikšanu.
Sīkāku informāciju par atkritumu šķirošanu Jēkabpilī iespējams uzzināt uzņēmuma
mājaslapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv
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Par Jēkabpils pilsētas kapu pārbūvi
Jēkabpils pilsētas dome 2016.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu “Par
detālplānojuma apstiprināšanu”, kas paredz pilsētas kapu teritorijas paplašināšanu un
teritorijas attīstību zemes gabalā Zaļā iela 27, Jēkabpilī.
Detālplānojums Jēkabpils kapu teritorijas paplašināšanai un attīstībai tika
izstrādāts, jo pašreizējās Jēkabpils kapsētas teritorijas kapacitāte nav pietiekama, jau
gandrīz aizpildīta, un brīvo apbedījuma vietu ir palicis maz.
Detālplānojuma izstrādes mērķis bija detalizēti izstrādāt noteiktās teritorijas
robežās plānoto un atļauto izmantošanu, precizēt aizsargjoslas, plānot ceļu tīklu un
inženiertehnisko komunikāciju tīklu koridorus, paredzot kapsētas paplašināšanu,
krematorijas, kolumbārija un dzīvnieku kapsētas teritorijas izveidošanu. Kapu attīstība
plānota vairākos posmos. Jāuzsver, ka visu posmu īstenošana atkarīga no pašvaldības
budžeta iespējām.

2018. gada 16. novembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēdza Līgumu “Par
Jēkabpils pilsētas kapu pārbūvi, I kārta” ar būvuzņēmēju SIA “Jēkabpils pakalpojumi”.
Būvdarbi uzsākti 2018. gada 11. decembrī, un to izpildes termiņš ir 2019. gada 31.
jūlijs.
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” galvenais inženieris Guntars Leitāns informē, ka
šobrīd būvdarbu zonā jau veikta tradicionālo apbedījumu kapsētas un dzīvnieku
kapsētas teritorijas uzmērīšana un nospraušana, kā arī teritorijas atmežošana. Teritorijā
notiek ūdensapgādes tīklu izbūve. No dzīvnieku kapsētas teritorijas tiek izvesta
nederīgā grunts, un tuvākajās dienās tiks uzsākta nederīgās grunts izvešana no
tradicionālo apbedījumu kapsētas.
Jēkabpils pilsētas kapu teritorijas pārbūves pirmajā kārtā tiks izbūvēti arī grants
celiņi un saimniecības laukums.
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No 2019. gada 1. janvāra mainījies sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifs Jēkabpilī
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka mainoties dabas resursu nodokļa
likmei, no 2019.gada 1.janvāra visā Latvijā mainījusies maksa par sadzīves atkritumu
izvešanu.
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apsaimniekošanas tarifs par vienu m3 ar PVN no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada
31.decembrim ir 19,83 €.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, dabas
resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu, un maksa par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu. 2016.gada 15. decembrī Saeima
pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka dabas resursu
nodoklis pieaugs katru gadu līdz 2020.gadam ieskaitot. Jau 2018.gadā dabas resursu

nodoklis par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00€/t.
2019. gadā šī nodokļu likme ir 43,00 €/t.
Izmaiņas skar arī pakalpojumu cenu atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales
ielā 24/1, Jēkabpilī. 2019. gadā sķirošanas laukumā par maksu tiek pieņemti lielgabarīta
atkritumi (142.66 €/t ar PVN), Būvgruži (44.69 €/t ar PVN), vieglo un smago
automašīnu kā arī citas riepas (129.47 €/t ar PVN). Nemainīgi, bez maksas, šķirošanas
laukumā tiek pieņemts stikls, plastmasa, papīrs, drēbes un elektropreces. Maksu par
atkritumu nodošanu šķirošanas laukumā nosaka pēc atkritumu svara. Šķirošanas
laukuma darba laiks- katru dienu no 7:00 līdz 19:00.
Dabas resursu nodokļa palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika,
kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu
izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu
attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.
Atgādinām, ka ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu
izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu
tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot
atkārtotai pārstrādei. Tāpēc šķirojot atkritumus mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot
dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī,
atbalstam tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, samazinām personīgās izmaksas par
atkritumu izvešanas pakalpojumu.
Ja ir radušies jautājumi saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām
Jēkabpils pilsētā, lūdzam sazināties ar SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu
apsaimniekošanas nozares speciālistu- tālrunis 65237660, e-pasts jekpak@jekpak.lv
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Ielu uzturēšanas darbi Jēkabpilī notiek visu diennakti
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atbildīgie darbinieki ielu stāvokļa
monitoringu veic visu diennakti, periodiski apsekojot brauktuvju virsmas
stāvokli, taču ielu uzturēšanā neiztikt bez cilvēciskā faktora- mēs nevaram novērst
sniegu un ledu, bet strādājam, cik mūsu spēkos, lai situāciju visiem padarītu
drošāku.
“Spēcīgas snigšanas laikā prioritāte ir tranzīta ielas un pilsētas nozīmes
maģistrāles, sabiedriskā transporta kustības maršruti, kā arī izglītības iestādes. Šīs ir
teritorijas, ar kurām uzsāk sniega tīrīšanas darbus– pārējais ir pakārtots. Pilsētas ielas ir
iedalītas vairākās klasēs un sniega tīrīšanas biežums kā arī apstrāde ar pretslīdes
materiālu notiek atbilstoši šīm klasēm, taču intensīvas snigšanas gadījumā vienas un tās
pašas ielas ir jātīra atkārtoti, un ir bijis, ka tīrīšana galvenajās ielās ir jāatkārto līdz pat
trim reizēm dienā. Atgādinu, ka ielu tīrīšanas un kaisīšanas darbi pilsētā tiek veikti pēc
nokrišņiem, nevis nokrišņu laikā. Tāpat jāuzsver, ka atkušņa un nokrišņu laikā uz
ceļiem var veidoties ledus arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas- ceļu un seguma
stāvoklis šādos laika apstākļos var mainīties negaidīti” stāsta uzņēmuma galvenais
inženieris Guntars Leitāns.
Lai novērstu gājēju celiņu slīdamību, regulāri tiek tīrītas un kaisītas arī ietves
un autobusa pieturas. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritoriju apsaimniekošanas
speciāliste Inguna Avotiņa skaidro: “Sniegu parkos, uz ietvēm un autobusu pieturās
pārsvarā tīra mehanizēti- ar sniega pūtējiem un traktoriņiem, kas, protams, būtiski
atvieglo sētnieku darbu. Šogad uzņēmumā strādā 10 sētnieki, kuriem ir iedalītas
uzkopjamās teritorijas. Viņi strādā astoņu stundu darba dienu un, ja ir nepieciešams,
strādā ilgāk– līdz brīdim, kamēr notīra savus objektus. Mēs strādājam atbilstoši tam,
kādi ir laika apstākļi- ja ir piesnidzis sniegs, mēs strādājam arī brīvdienās.”
Pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka privātmāju iedzīvotāji ir atbildīgi
par to īpašumam piegulošo ietvju uzturēšanu, un SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
privātmāju īpašniekiem piedāvā bezmaksas smilti ietvju kaisīšanai. Saraksts un karte ar
Jēkabpilī izvietotajām kaisāmā materiāla kastēm atrodams uzņēmuma mājaslapā
www.jekabpils-pakalpojumi.lv sadaļā “Ielu uzturēšanas darbi”.

Par nenotīrītiem vai nenokaisītiem ielu un ietvju posmiem iedzīvotāji var ziņot,
zvanot uz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” diennakts operatīvā dežūrdienesta tālruni
29387082.
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Jēkabpils pamatskolas 6. klašu skolēni mācās šķirot atkritumus
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” jau vairākus gadus regulāri apmeklē Jēkabpils
izglītības iestādes, lai bērnus un jauniešus izglītotu par pareizu atkritumu šķirošanu.
Šonedēļ uzņēmuma atbildīgais darbinieks apmeklēja Jēkabpils pamatskolu, kur
par atkritumu šķirošanu informēja 6c, 6d un 6a klases skolēnus. Vizītes laikā skolēni
ieguva informāciju par mūsdienu iepirkšanās paradumiem, atkritumu šķirošanu
Jēkabpilī, kā arī dažādajām uzņēmuma darbības nozarēm. Noslēgumā skolēni savas
zināšanas par atkritumu šķirošanu pārbaudīja, pildot sagatavoto krustvārdu mīklu.
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina klašu grupas arī turpmāk pieteikties
piedāvātajām nodarbībām par atkritumu šķirošanu, vai apmeklēt uzņēmumu un kopā

mācīties kā šķirot atkritumus. Pieteikties iespējams pa telefonu +371 28306068, vai
rakstot e-pastu jekpak@jekpak.lv
Atgādinām, ka informācija par atkritumu šķirošanu Jēkabpilī pieejama SIA
“Jēkabpils pakalpojumi” mājas lapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv
Saudzēsim un rūpēsimies par dabu kopā!
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SIA „Jēkabpils pakalpojumi” informē par rēķinu apmaksu
SIA „Jēkabpils pakalpojumi” pateicas klientiem, kuri vienmēr savlaicīgi veic
rēķinu apmaksu, un vēlas atgādināt par nepieciešamās informācijas norādīšanu, veicot
rēķinu apmaksu.
Saņemot rēķinu par sadzīves atkritumu izvešanu:
1. pievērsiet uzmanību rēķina numuram. Rēķina numurs ir mainīgs. Veicot
samaksu, jānorāda apmaksājamā rēķina numurs,
2. jānorāda adrese,
3. jānorāda rēķina saņēmēja vārds un uzvārds, īpaši gadījumos, ja maksātājs
un rēķinā norādītā persona nav viena un tā pati.
Nepieciešamā informācija ir būtiska ne tikai SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, bet
arī klientam, jo nepilnīgas, neprecīzas vai kļūdainas informācijas dēļ var rasties
problēmas ar rēķina apmaksas akceptēšanu.
Papildus informējam, ka rēķinu par sadzīves atkritumu izvešanu (gan
daudzīvokļu māju iedzīvotājiem, gan arī privāto māju iedzīvotājiem) iespējams saņemt
elektroniski. Atgādinām, ka, rēķinu saņemšana papīra formātā ir maksas pakalpojums
(1,21 EUR tajā skaitā PVN). Tiem klientiem, kuri rēķinus saņem e-pastā, maksa par

rēķinu saņemšanu netiek aprēķināta. Aicinām sniegt informāciju par Jūsu elektroniskā
pasta adresi, rakstot uz jekpak@jekpak.lv
SIA „Jēkabpils pakalpojumi” aicina izmantot iespēju rēķinus saņemt
elektroniski, jo tas ir lētāk, ērtāk un videi draudzīgāk. Tāpat, lūgums sniegt informāciju
par citām izmaiņām, kas ir būtiskas saistībā ar rēķinā norādāmo informāciju un
sazināšanās iespējām, piemēram, telefona numurs, e-pasta adrese, vai dzīvoklī
deklarēto cilvēku skaits.
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SIA “Jēkabpils pakalpojumi” naktī uz otrdienu uzsākuši
sniega izvešanas darbus
Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības
jautājumos Aivars Kraps informē: “Rūpējoties par iedzīvotāju drošību ziemas periodā,
no šodienas SIA “Jēkabpils pakalpojumi” ir uzsākuši sniega izvešanas darbus Jēkabpilī.
Šī gada sniegotā ziema ir radījusi sarežģījumus pilsētas satiksmē- šaurākajās ielās, pie
gājēju pārejām kā arī rotācijas apļos, brauktuvju un ietvju tīrīšanas rezultātā,
izveidojušies sniega vaļņi, tāpēc dots uzdevums uzsākt sniega izvešanas darbus.
Pakāpeniski sniegs tiks izvests no gājēju pārejām, autobusu pieturām un rotācijas
apļiem. Vietās, kur sniega vaļņi rada apdraudējumu, sniega izvešanas darbi tiks veikti
arī turpmāk.”
Šobrīd darbi veikti teritorijā pie Jēkabpils reģionālās slimnīcas, Kapu un Zaļās
ielas krustojumos, Brīvības ielas pieturās un rotācijas apļos no zaļajām zonām, kur
sniega vaļņi bija kļuvuši par apdraudējumu gan gājējiem, gan autovadītājiem.
“Spēcīgas snigšanas laikā prioritāte ir pilsētas nozīmes maģistrāles, sabiedriskā
transporta kustības maršruti, kā arī izglītības iestādes. Šīs ir teritorijas, ar kurām uzsāk
sniega tīrīšanas darbus– pārējais ir pakārtots. Pilsētas ielas ir iedalītas vairākās klasēs
un sniega tīrīšanas biežums kā arī apstrāde ar pretslīdes materiālu notiek atbilstoši šīm

klasēm. Ielu tīrīšanas un kaisīšanas darbi pilsētā tiek veikti pēc nokrišņiem, nevis
nokrišņu laikā.” stāsta uzņēmuma galvenais inženieris Guntars Leitāns.
Atgādinām, ka par nenotīrītiem vai nenokaisītiem ielu un ietvju posmiem
iedzīvotāji var ziņot, zvanot uz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” diennakts operatīvā
dežūrdienesta tālruni 29387082.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Gādmane
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
Sabiedrisko attiecību speciāliste

