
Pensionāriem un politiski repre-
sētajām personām, kuras līdz 
šim nav saņēmušas pašvaldības 
pabalstu sabiedriskā transporta 

braukšanas maksas segšanai un šobrīd 
vēlas pirmo reizi noformēt Jelgavas iedzī-
votāja karti, iesniegumu no 1. līdz 31. jūlijam 
jādodas rakstīt uz Jelgavas Sociālo lietu pārval-
des Informācijas kabinetu (Pulkveža Oskara 
Kalpaka ielā 9). Informācijas kabineta darba 
laiks: pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdie-
nās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 
17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30. Pirms 
ierašanās obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot 
pa tālruni 63048914 vai 63007224. Personas, 
kuras pirmo reizi saņems Jelgavas iedzīvotāja 
karti, iestādē tiks arī nofotografētas. 

PENSIONĀRI UN POLITISKI REPRESĒTAS PERSONAS

Kā to nosaka Jelgavas domes 
pieņemtie grozījumi saistošajos 
noteikumos par pabalstu pie-
šķiršanas kārtību, no 21. jūlija 
Jelgavā deklarēti pensionāri ar 
Jelgavas iedzīvotāja karti visa 
gada garumā mēnesī varēs iz-
mantot līdz desmit bezmaksas 
braucieniem pilsētas sabiedris-
kajā transportā. «Līdz šim pen-
sionāriem bija iespēja visu gadu 
pilsētas sabiedriskajā transportā 
izmantot 20 braucienus mēnesī 
ar 50 procentu atlaidi. Taču no 
21. jūlija tie būs desmit bezmak-
sas braucieni mēnesī pilsētas 
sabiedriskajā transportā. Līdz ar 
to ir mainīta atbalsta saņemša-
nas kārtība, bet atbalsta apjoms 
senioriem palicis nemainīgs. 
Šādas izmaiņas noteiktas līdz 
ar jaunās viedkartes ieviešanu, 
jo tā nav maksāšanas līdzeklis,» 
skaidro pašvaldības izpilddirek-
tore Irēna Škutāne.

Savukārt Jelgavā deklarētām 
politiski represētajām personām 
arī turpmāk visu gadu tiks no-
drošināti 20 bezmaksas braucie-
ni mēnesī pilsētas sabiedriskajā 
transportā, uzrādot Jelgavas 
iedzīvotāja karti.

Kur jādodas, lai saņemtu jauno 
Jelgavas iedzīvotāja karti?

Kādus 
braukšanas 

maksas 
atvieglojumus 
varēs saņemt 
no 21. jūlija?

Jaunās Jelgavas iedzīvotāja kartes pensionāriem un 
politiski represētajām personām izsniegs trīs vietās pilsētā.

Tiem pensionāriem, kuri jau iz-
manto Jelgavas iedzīvotāja karti 
un kuriem šobrīd nepieciešams 

saņemt jaunā parauga karti, iesniegumu 
par jaunas kartes saņemšanu jādodas rakstīt uz 
pensionāru dienas centru «Sadraudzība» Dobe-
les ielā 62a vai uz bijušo bērnu un jauniešu centra 
«Junda» ēku Pasta ielā 32, kur no 1. līdz 31. 
jūlijam noteiktas stundas dienā strādā Jelgavas 
Sociālo lietu pārvaldes darbinieki, kuri pieņem 
iesniegumus no pensionāriem un politiski repre-
sētajām personām par jaunās kartes saņemšanu. 
Taču ikviena persona pirms ierašanās rakstīt 
iesniegumu aicināta iepriekš pieteikties Jelga-
vas Sociālo lietu pārvaldē pa tālruni 29383535. 
Iesnieguma veidlapa publicēta mājaslapā www.
jelgava.lv, un seniori to var aizpildīt jau iepriekš.

Iesniegumus jaunās kartes saņemšanai 
ēkā Pasta ielā 32 pieņem šādos laikos:

• pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 
pulksten 13 līdz 19;
• otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulk-
sten 8 līdz 12 un no pulksten 13 līdz 17;
• piektdienās no pulksten 8 līdz 12.

Iesniegumus jaunās kartes saņemšanai 
Dobeles ielā 62a (pensionāru dienas 

centra «Sadraudzība» telpās) pieņem 
šādos laikos:

• pirmdienās no pulksten 11.30 līdz 15.30;
• otrdienās no pulksten 12.30 līdz 15.30;
• trešdienās no pulksten 8 līdz 11 un no pulk-
sten 15.30 līdz 18;
• ceturtdienās no pulksten 12.30 līdz 15.30;
• piektdienās no pulksten 13.15 līdz 14.30.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde seniorus, 
ierodoties rakstīt iesniegumu, aicina lietot 
mutes un deguna aizsegu, kā to šā brīža 
situācijā rekomendē epidemiologi. Tāpat 
iesniegumu pieņemšanas vietās būs nodro-
šināti dezinfekcijas līdzekļi.

Paredzēts, ka karte tiks izgatavota ne 
agrāk kā desmit dienu laikā pēc iesniegu-
ma uzrakstīšanas. Ņemot vērā šā brīža 
situāciju, lai maksimāli izvairītos no cilvēku 
pulcēšanās un senioriem pēc desmit dienām 
nebūtu vēlreiz jānāk uz iestādi pēc jaunās 
kartes, Jelgavas Sociālo lietu pārvalde aicina 
visus seniorus, rakstot iesniegumu par jau-
nas kartes saņemšanu, izvēlēties to saņemt 
pa pastu savā deklarētajā dzīvesvietā.   


