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            Karšu pieteikšana un saņemšana 

Karšu pieteikšana 

 Jelgavas sociālo lietu pārvalde nodrošina Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karšu (ar personas krāsainu 

fotogrāfiju 2,5 x 3 cm) saņemšanu pensionāriem, politiski represētām personām un bērniem-bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bērniem-bāreņiem, kuri 

mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, 

augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 Kartes pirmā izgatavošanas reize ir bez maksas (pirmreizēju E-kartes izgatavošanu sedz Jelgavas 

autobusu parks). 

Karšu saņemšana 

                           E-kartes var saņemt SEB bankas filiālēs, sākot no 8. darba dienas pēc JSLP pieteikuma  

                     nosūtīšanas. 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums


Pabalstu piešķiršana izmantojot e- kartes 
 

Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē 

1. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas 

apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam: 

  no ģimenes, kurā ir darbspējīgas personas un vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā 

katram ģimenes loceklim mēnesī nepārsniedz 128,06 euro; 

 no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā 

katram ģimenes loceklim mēnesī nepārsniedz 205,00 euro; 

 kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā katram ģimenes 

loceklim mēnesī nepārsniedz 235,00 euro; 

 no daudzbērnu ģimenes. 

Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz iesniegumu līdz 

kārtējā mēneša 15.datumam. 



Pabalstu piešķiršana izmantojot e- kartes 
 

Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē 

 

2. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no 

ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 euro dienā, piešķir 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 4. – 6.klases izglītojamajam mācību gadā, kurš 

norēķiniem par ēdināšanas pakalpojumu izmanto Jelgavas pilsētas skolēna apliecību. 

 

Minēto pabalstu piešķir, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli. Lai saņemtu pabalstu 

no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz iesniegumu līdz kārtējā 

mēneša 15.datumam. 

 



Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas 

maksas segšanai 

1. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 20% (divdesmit procentu) 

apmērā no braukšanas maksas, kas ir noteikta ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu, mācību gada 

laikā un vasaras brīvdienās, saskaņā ar izglītības iestādes sarakstu par piedalīšanos skolas 

pasākumos, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, piešķir 

Jelgavas pilsētas un citu pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādes klātienes 

izglītojamajam: 

  no ģimenes, kuras vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā katram ģimenes 

loceklim mēnesī nepārsniedz 128,06 euro; 

  no daudzbērnu ģimenes. 

2. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% (piecdesmit procentu) 

apmērā, nepārsniedzot 16 (sešpadsmit) braucienus mēnesī, piešķir pensionāram vai politiski 

represētai personai, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti. 

 



 

Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas 

maksas segšanai 

3. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% (viens simts 

procentu) apmērā, nepārsniedzot 5 (piecus) braucienus dienā, piešķir bērniem-bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bērniem-bāreņiem, kuri 

mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, 

augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības mācību iestādē, uzrādot un izmantojot 

norēķiniem: 

 Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, ja izglītojamais klātienē mācās Jelgavas pilsētas 

pašvaldības vispārējās un/vai profesionālās izglītības iestādē; 

  Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās kādā no Izglītības likumā 

noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) 

un/vai profesionālās izglītības iestādē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 



        Izsniegtas kartes uz 11.2014. 

(JSLP) 

 Pensionāriem vai politiski represētajām personām – 3156 

 Bērniem bāreņiem - 14 



Piešķirtie pabalsti izmantojot e – kartes 

uz 11.2014.(personu skaits) 

 Pabalsts braukšanas maksas segšanai pensionāriem vai politiski represētām personām – 3133          

( 50% apmērā, nepārsniedzot 16 braucienus mēnesī); 

 Pabalsts braukšanas maksas segšanai bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem – 81 (100%  apmērā, nepārsniedzot 5 braucienus dienā); 

 Pabalsts braukšanas maksas segšanai skolēniem – 917 ( 20% apmērā no braukšanas maksas, 

nepārsniedzot 5 braucienus dienā); 

 Pabalsts skolēnu ēdināšanai skolā – 678 (100% apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas, bet ne 

vairāk kā 1.42 euro dienā); 

 Pabalsts skolēnu ēdināšanai 4.-6. Klases – 449 (20%  apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas, 

bet ne vairāk kā 0,28 euro dienā). 

 



Paldies par uzmanību 


