
BĀREŅI UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠI BĒRNI

Kā noteiktām skolēnu grupām saņemt braukšanas 
maksas atvieglojumus no 21. jūlija līdz 1. septembrim?

Atbalsts ēdināšanai skolās 
ar Jelgavas skolēna apliecību

Kur jādodas, lai saņemtu jauno viedkarti?

Kādus braukšanas maksas atvieglojumus varēs saņemt 
no 21. jūlija?

Tiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri mācās 
Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs, tiek noformēta Jelgavas skolēna apliecība. Lai to 
saņemtu, iesniegumu jādodas rakstīt uz savu izglītības iestādi, kur jauno karti pēc tās izgatavo-

šanas varēs arī saņemt. Paralēli tam iesniegums par pašvaldības pabalsta saņemšanu, kā ierasts, jāiesniedz 
arī Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē. 

Tiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri mācās 
citās vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādēs, tiek izsniegta Jelgavas 
iedzīvotāja karte, un, lai to saņemtu, no 1. līdz 31. jūlijam jādodas uz Jelgavas Sociālo lietu pār-

valdes Informācijas kabinetu (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9), jāuzraksta iesniegums, un pēc izgatavo-
šanas karti varēs saņemt pa pastu vai turpat Informācijas kabinetā. Pirms ierasties rakstīt iesniegumu, 
obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni 63048914 vai 63007224. Informācijas kabineta darba laiks: 
pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās 
no pulksten 8 līdz 14.30.

Jelgavā deklarētiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem atbalsts arī pēc 21. 
jūlija būs nemainīgs – pieci bezmaksas braucieni dienā pilsētas sabiedriskajā transportā visu gadu. Šo 
atbalstu var saņemt bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns, kā arī pilngadību sasniegušais 
bērns bārenis līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm 
(pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.

Visiem skolēniem braukšanas maksas 
atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā 
transportā tiek piešķirti mācību gada 
laikā, taču pašvaldības saistošie no-
teikumi paredz, ka skolēniem, kuri 
brīvlaikā ir iesaistīti mācību procesā, 
interešu izglītības nodarbībās vai 
vasaras nodarbinātības programmā, 
Jelgavas Izglītības pārvalde šādus 
atvieglojumus piešķir arī brīvlaikā.

Tā kā jaunās skolēna apliecības sāks darboties 
1. septembrī, no 21. jūlija līdz 31. augustam tiem 
skolēniem, kuri ir iesaistīti vasaras nodarbinātības 
programmā, interešu izglītībā vai mācību procesā, 
uzrakstot iesniegumu Izglītības pārvaldei, tiks 
piešķirta Jelgavas Autobusu parka abonementa bi-
ļete, kas ļaus atbilstoši saistošajiem noteikumiem 
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus arī 
brīvlaikā. Izglītības pārvalde informē, ka skolēni, 
kuri iesaistīti nodarbinātības programmā un var 
pretendēt uz braukšanas maksas atvieglojumiem 
šajā periodā, jau ir apzināti.

Savukārt bērniem bāreņiem un bez vecāku 

Tāpat kā līdz šim, noteiktas skolēnu 
grupas, uzrādot Jelgavas skolēna 
apliecību, skolas ēdnīcā varēs sa-
ņemt pašvaldības atbalstu ēdinā-
šanai. 

Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi 
paredz, ka pašvaldība pabalstu ēdināšanai 
vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā 
piešķir izglītojamajam apstiprinātā ēdināšanas 
pakalpojuma maksas apmērā, ja skolēns ir no 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, dzīvo 
aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram 
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz 295 eiro, kā arī daudzbērnu 
ģimeņu skolēniem.

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksas 
segšanai 20 procentu apmērā no ēdināšanas 

pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne 
vairāk kā 0,28 eiro dienā, piešķir arī Jelgavas 
pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 5. un 6. 
klašu skolēniem mācību gada laikā.

Lai saņemtu šos pabalstus no nākamā mēneša 
1. datuma, pabalsta pieprasītājs Jelgavas Sociālo 
lietu pārvaldē iesniedz iesniegumu līdz kārtējā 
mēneša 15. datumam. Tātad, lai pabalstu saņem-
tu līdz ar jaunā mācību gada sākumu, iesniegums 
Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz līdz 15. augus-
tam. Konkrētam skolēnam pienākošais atbalsts 
ēdināšanas pakalpojumiem tiks piesaistīts viņa 
skolēna apliecībai. Uzrādot skolēna apliecību 
skolas ēdnīcā, skolēns šo pabalstu varēs izman-
tot, norēķinoties par pusdienām. Gadījumā, ja 
atbalsta summa ir mazāka par skolēna izvēlēto 
pusdienu cenu, starpību skolēns sedz, norēķino-
ties skaidrā naudā vai ar bankas karti.

gādības palikušiem bērniem, kā arī pilngadību 
sasniegušiem bērniem bāreņiem līdz 24 gadu ve-
cumam, kuri mācās Jelgavas pašvaldības izglītības 
iestādēs un kuriem ir jānoformē Jelgavas skolēna 
apliecība, lai viņi varētu izmantot saistošajos no-
teikumos paredzētos braukšanas maksas atvieg-
lojumus no 21. jūlija līdz 31. augustam, jānoformē 
Jelgavas iedzīvotāja karte līdz skolēna apliecības 
saņemšanai.

To no 1. jūlija, uzrakstot iesniegumu, var izdarīt 
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Informācijas ka-
binetā (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9). Pirms 
ierašanās obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot pa 
tālruni 63048914 vai 63007224. Informācijas kabi-
neta darba laiks: pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 
līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30. Izga-
tavoto Jelgavas iedzīvotāja karti šie skolēni varēs 
saņemt pa pastu vai turpat Informācijas kabinetā. 
Jelgavas iedzīvotāja karte viņiem dos iespēju 
saņemt braukšanas maksas atvieglojumus no 21. 
jūlija līdz 31. augustam – pēc tam kartes derīguma 
termiņš beigsies un tās vietā būs jāizmanto jaunā 
Jelgavas skolēna apliecība. 


