
SKOLĒNI

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

Atbalsts ēdināšanai skolās ar 
Jelgavas skolēna apliecību

Kur jādodas skolēniem, lai saņemtu Jelgavas 
skolēna apliecību vai Jelgavas iedzīvotāja karti?

Skolēni, kuri mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, jauno Jelgavas 
skolēna apliecību varēs saņemt savā izglītības iestādē. Iesniegumus apliecības saņemšanai 
Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs sāks pieņemt pakāpeniski no 1. jūlija. Vecākiem, 

pilnvarotajai personai vai skolēnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, izglītības iestādē ir jāiesniedz 
iesniegums apliecības saņemšanai. Skolas aicina ģimenes iesniegumu aizpildīt jau mājās – iesnieguma 
veidlapa pieejama katras izglītības iestādes mājaslapā, to var izdrukāt, aizpildīt un pēc tam iesniegt 
savā skolā. Tāpat skolu mājaslapās pieejams laika grafiks, kad skola pieņem iesniegumus no skolēniem. 
Izgatavoto karti pēc 24. augusta varēs saņemt savā izglītības iestādē. Skolas šobrīd jau noteikušas 
konkrētus laikus, kad iestādē klātienē varēs iesniegt iesniegumu jaunās skolēna apliecības saņemšanai.

Visiem skolēniem 
braukšanas maksas 
atvieglojumi pilsētas 
sabiedriskajā trans-
portā tiek piešķirti mā-
cību gada laikā, taču 
pašvaldības saistošie 
noteikumi paredz, ka 
skolēniem, kuri brīv-
laikā ir iesaistīti mācī-
bu procesā, interešu 
izglītības nodarbībās 
vai vasaras nodarbi-
nātības programmā, 
Jelgavas Izglītības pār-
valde šādus atvieglo-
jumus piešķir arī brīv-
laikā.

Tā kā jaunās skolēna aplie-
cības sāks darboties 1. septem-
brī, no 21. jūlija līdz 31. augus-
tam tiem skolēniem, kuri ir 
iesaistīti vasaras nodarbinātības 
programmā, interešu izglītībā 
vai mācību procesā, uzrakstot 
iesniegumu Izglītības pārvaldei, 
tiks piešķirta Jelgavas Autobu-
su parka abonementa biļete, 
kas ļaus atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem izmantot brauk-
šanas maksas atvieglojumus 
arī brīvlaikā. Izglītības pārvalde 
informē, ka skolēni, kuri iesais-
tīti nodarbinātības programmā 
un var pretendēt uz braukšanas 
maksas atvieglojumiem šajā 
periodā, jau ir apzināti.

Tāpat kā līdz šim, no-
teiktas skolēnu gru-
pas, uzrādot Jelgavas 
skolēna apliecību, 
skolas ēdnīcā varēs 
saņemt pašvaldības 
atbalstu ēdināšanai. 

Jelgavas pašvaldības saistošie 
noteikumi paredz, ka pašvaldība 
pabalstu ēdināšanai vispārējās 
izglītības iestādē mācību gada 
laikā piešķir izglītojamajam ap-
stiprinātā ēdināšanas pakalpoju-
ma 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 pakal-
pojuma apmaksas segšanai 20 
procentu apmērā no ēdināšanas 
pakalpojuma cenas izglītības 

Kādus braukšanas maksas atvieglojumus 
skolēni varēs saņemt no 1. septembra?
Jelgavā deklarētiem skolēniem, kuri apgūst vispārējo vai 

profesionālo izglītību klātienes formā, mācību gada laikā paš-
valdība nodrošina četrus bezmaksas braucienus dienā pilsētas 
sabiedriskajā transportā. 

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 
saņemtu līdz ar jaunā mācību 
gada sākumu, iesniegums Sociālo 
lietu pārvaldē jāiesniedz līdz 15. 
augustam. 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, norēķinoties skaidrā naudā 
vai ar bankas karti.

Savukārt bērniem bāreņiem 
un bez vecāku gādības paliku-
šiem bērniem, kā arī pilngadību 
sasniegušiem bērniem bāreņiem 
līdz 24 gadu vecumam, kuri 
mācās Jelgavas pašvaldības 
izglītības iestādēs un kuriem 
ir jānoformē Jelgavas skolēna 
apliecība, lai viņi varētu iz-
mantot saistošajos noteikumos 
paredzētos braukšanas maksas 
atvieglojumus no 21. jūlija līdz 
31. augustam, jānoformē Jelga-
vas iedzīvotāja karte līdz skolēna 
apliecības saņemšanai.

To no 1. jūlija, uzrakstot 
iesniegumu, var izdarīt Jelgavas 
Sociālo lietu pārvaldes Informā-
cijas kabinetā (Pulkveža Oskara 
Kalpaka ielā 9). Pirms ierašanās 
obligāti iepriekš jāpiesakās, 
zvanot pa tālruni 63048914 vai 
63007224. Informācijas kabineta 
darba laiks: pirmdienās no pulk-
sten 8 līdz 19, otrdienās, trešdie-
nās, ceturtdienās no pulksten 8 
līdz 17, piektdienās no pulksten 
8 līdz 14.30. Izgatavoto Jelgavas 
iedzīvotāja karti šie skolēni varēs 
saņemt pa pastu vai turpat Infor-
mācijas kabinetā. Jelgavas iedzī-
votāja 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. 

Jelgavā deklarētiem skolēniem, kuri izglītību 
apgūst citas pašvaldības, valsts vai privātā iz-
glītības iestādē, tiek izsniegta Jelgavas iedzīvotāja 

karte. Šiem skolēniem iesniegums par jaunas kartes saņemšanu 
ir jāiesniedz Jelgavas Izglītības pārvaldē (Svētes ielā 22). Pirms 
ierašanās personām obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot Izglī-
tības pārvaldei pa tālruni 63012487. Izgatavoto karti skolēni 
varēs saņemt Izglītības pārvaldē vai pa pastu, ja persona to būs 
norādījusi savā iesniegumā.

Iesniegumus jaunās kartes saņemšanai Jelgavas 
Izglītības pārvaldē (Svētes ielā 22) pieņems no 1. līdz 

17. jūlijam un no 3. līdz 7. augustam šādos laikos:
• pirmdienās no pulksten 13 līdz 19;
• otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulk-
sten 9 līdz 13.Jelgavas 4. vidusskola

Datums Iesniegumu 
pieņemšanas laiks Piezīmes

03.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
04.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
05.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
06.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
07.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
10.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
11.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
12.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
13.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
14.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
17.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
18.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
19.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
20.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
21.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
24.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
25.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
26.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.
27.08.2020. 15.00–19.00 21. kab.
28.08.2020. 09.00–14.00 21. kab.

Jelgavas 5. vidusskola

Datums Iesniegumu 
pieņemšanas laiks

01.07.2020. 09.00–14.00

02.07.2020. 13.00–18.00

03.07.2020. 09.00–14.00

06.07.2020. 13.00–18.00

07.07.2020. 09.00–14.00

08.07.2020. 09.00–14.00

09.07.2020. 13.00–18.00

10.07.2020. 09.00–14.00

13.07.2020. 13.00–18.00

14.07.2020. 09.00–14.00

15.07.2020. 09.00–14.00

16.07.2020. 13.00–18.00

17.07.2020. 09.00–14.00

03.08.2020. 13.00–18.00

04.08.2020. 09.00–14.00

05.08.2020. 09.00–14.00

06.08.2020. 13.00–18.00

07.08.2020. 09.00–14.00

10.08.2020. 13.00–18.00

11.08.2020. 09.00–14.00

12.08.2020. 09.00–14.00

13.08.2020. 09.00–14.00

14.08.2020. 09.00–14.00

Jelgavas Centra pamatskola

Datums Iesniegumu 
pieņemšanas laiks

01.07.2020. 09.00–13.00
02.07.2020. 09.00–13.00
03.07.2020. 09.00–13.00
06.07.2020. 15.00–19.00
07.07.2020. 09.00–13.00
08.07.2020. 09.00–13.00
09.07.2020. 09.00–13.00
10.07.2020. 09.00–13.00
13.07.2020. 15.00–19.00
14.07.2020. 09.00–13.00
15.07.2020. 09.00–13.00
16.07.2020. 09.00–13.00
17.07.2020. 09.00–13.00
20.07.2020. 15.00–19.00
21.07.2020. 09.00–13.00
22.07.2020. 09.00–13.00
23.07.2020. 09.00–13.00
24.07.2020. 09.00–13.00
27.07.2020. 15.00–19.00
28.07.2020. 09.00–13.00
29.07.2020. 09.00–13.00
30.07.2020. 09.00–13.00
31.07.2020. 09.00–13.00
03.08.2020. 15.00–19.00
04.08.2020. 09.00–13.00
05.08.2020. 09.00–13.00
06.08.2020. 09.00–13.00
07.08.2020. 09.00–13.00

Jelgavas 6. vidusskola

Datums Iesniegumu 
pieņemšanas laiks

01.07.2020. 09.00–13.00

02.07.2020. 09.00–13.00

03.07.2020. 09.00–13.00

06.07.2020. 15.00–18.00

07.07.2020. 09.00–13.00

08.07.2020. 09.00–13.00

09.07.2020. 09.00–13.00

10.07.2020. 09.00–13.00

13.07.2020. 15.00–18.00

14.07.2020. 09.00–13.00

15.07.2020. 09.00–13.00

16.07.2020. 09.00–13.00

17.07.2020. 09.00–13.00

Jelgavas 4. sākumskola

Datums Iesniegumu 
pieņemšanas laiks

01.07.2020. 16.00–19.00
02.07.2020. 09.00–14.00
03.07.2020. 09.00–14.00
06.07.2020. 09.00–14.00
07.07.2020. 09.00–14.00
08.07.2020. 16.00–19.00
09.07.2020. 09.00–14.00
10.07.2020. 09.00–14.00
13.07.2020. 09.00–13.00
14.07.2020. 09.00–13.00
15.07.2020. 16.00–19.00
16.07.2020. 09.00–13.00
17.07.2020. 09.00–13.00

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

• No 1. līdz 9. jūlijam – no pulksten 9 līdz 15.30.
• No 14. līdz 17. jūlijam – no pulksten 9 līdz 15.30.
• No 3. līdz 14. augustam – no pulksten 9 līdz 15.30.

Jelgavas Valsts ģimnāzija 

• No 6. līdz 19. jūlijam – pirmdienās, otrdienās, 
trešdienās no pulksten 9 līdz 13 un ceturtdienās no 
pulksten 14 līdz 17 pie skolas dežuranta.
• No 3. augusta – pirmdienās, otrdienās, trešdienās 
no pulksten 9 līdz 13 un ceturtdienās no pulksten 14 
līdz 17 pie skolas dežuranta.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

• No 1. līdz 17. jūlijam un no 3. augusta līdz mācību 
gada sākumam – otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 
un piektdienās no pulksten 9 līdz 14; pirmdienās no 
pulksten 9 līdz 19.

Jelgavas Amatu vidusskola

• No 1. līdz 17. jūlijam – pirmdienās, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 
9 līdz 14.
• No 3. augusta līdz mācību gada sākumam – 
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un 
piektdienās no pulksten 9 līdz 14.


