
Informācija par Jelgavas iedzīvotāju kartes pieteikšanu Jelgavas sociālo lietu 

pārvaldē 

  

Kam jāvēršas Jelgavas sociālo lietu pārvaldē? 
 

Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes saņemšanai Jelgavas sociālo lietu pārvaldē 
vēršas tikai: 
 

• pensionāri; 
• bāreņi (kuri nemācās Jelgavas pilsētas skolās);  

• politiski represētās personas. 
 

*Jelgavas skolēni pilsētas skolēna apliecības saņemšanai vēršas savā izglītības iestādē.  
 

Kā to izdarīt? 

1. Lai saņemtu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti, pensionāriem, bāreņiem vai 

politiski represētajiem jādodas uz Jelgavas sociālo lietu pārvaldes (Pulkveža 

O.Kalpaka ielā 9) Informācijas kabinetu (115. kab.). 

2. Uzrādot pensionāra, bāreņa vai politiski represētā apliecību un pasi, klients tiek 

aicināts rakstīt iesniegumu par Jelgavas pilsētas iedzīvotāju kartes piešķiršanu. 

3. Informācijas kabinetā klients tiek nofotografēts un fotogrāfija nosūtīta bankai. 

4. Karte tiek izgatavota 2-3 darba dienu laikā un jelgavniekam pašam pēc tās 

saņemt SEB bankas Jelgavas filiālē (Akadēmijas ielā 3). 

5. Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes pirmā izgatavošanas reize ir bez maksas 

(izmaksas sedz Jelgavas Autobusu parks).  

6. Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Informācijas kabineta darba laiks: 

• pirmdienās: 8.00-19.00; 

• otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00-17.00; 

• piektdienās: 8.00-14.30. 

 

Pabalsti 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu klāstā iekļauts arī pabalsts Pilsētas 

sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai, ja norēķiniem par braukšanu 

pilsētas sabiedriskajā transportā tiek izmantota Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karte vai 

Jelgavas pilsētas Skolēna apliecība.   

1. Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 20% 
(divdesmit procentu) apmērā no braukšanas maksas mācību gada laikā un 
vasaras brīvdienās, saskaņā ar izglītības iestādes sarakstu par piedalīšanos 
skolas pasākumos, piešķir Jelgavas pilsētas un citu pašvaldību vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam: 

  
• no trūcīgas; 
  
• no maznodrošinātas ģimenes; 
  
• no daudzbērnu ģimenes. 
  



  

2. Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% 
(piecdesmit procentu) apmērā, nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus mēnesī, 
piešķir pensionāram vai politiski represētai personai. 

  
  

3. Pabalsts 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; 
  

• Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās augstākās izglītības iestādes 
un/ vai profesionālās izglītības iestādē Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. 
 

Zināšanai  

• Pabalsti tiek piesaistīti kartei reizē ar tās izgatavošanu. 

• Kartē būs jāieskaita naudas summa, kas ļaus ar to norēķināties par braukšanu 

sabiedriskajā transportā.  

• Pabalsti tiek piešķirti tikai Jelgavā deklarētiem iedzīvotājiem. 

 

Ko darīt, ja karte nozaudēta? 
1. Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes nozaudēšanas gadījumā, nav jāvēršas 

Jelgavas sociālo lietu pārvaldē, bet jādodas uz SEB bankas Jelgavas filiāli 
(Akadēmijas ielā 3)  

2. Papildinformāciju par Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti var saņemt 

www.seb.lv/ekartes.  

3. SEB bankas Klientu centrs: informatīvais tālrunis – 8777 (maksas zvans) 

 
 
 

 
 

http://www.seb.lv/ekartes

