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DRAUDZĪGU 

PILSĒTU



JELGAVAS SKOLĒNU APLIECĪBA

Jaunā veida Jelgavas skolēnu 

apliecība.



JELGAVAS IEDZĪVOTĀJA KARTE

Vai Jums ir bijušas grūtības noformējot 

Jelgavas iedzīvotāja karti?

• pirmo reizi par tādu dzirdu;

• man bija pašai jāmeklē, kur un kā uztaisīt;

• nezināju, ka tādu var formēt darbspējīgs cilvēks;

• karti izsniedza tikai septembra beigās, kaut

noformējām jūnijā;

• kas ir Jelgavas iedzīvotāju karte?

• neatnāca, vajadzēja formēt pa jaunam;

• nav ne jausmas, kā to izdarīt. kad bija SEB kartes, tad 

bija jau iepraktizēts, šobrīd kārtību nezinām un 

nezinām tās priekšrocības;

• Murgains process, prasīja 2 dienas un kādus 4-5 

piegājienus, jo "nobesija". Joprojām nevienā no 

kanāliem (e-pasts, telefona zvans, aplikācija, 

Facebook) Transact pro nav atbildējis kā šajā kartē

var ieskaitīt naudu, jo rakstīts, ka tāda iespēja ir -

izmantot kā maksājumu karti. Komunikācija - nulle.



KULTŪRAS PASĀKUMI
Cik bieži jūsu ģimene apmeklē maksas kultūras 

pasākumus Jelgavā?
• nav laika un finanses;

• īsti nevaram atļauties;

• nepietiek līdzekļu lai tādus 

apmeklētu;

• jo pie šādām cenām visa ģimene 

nevar aiziet;

• nevaram atļauties aiziet visi;

• bērnu pasākumus gandrīz 

neapmeklējam, jo ļoti dārgi!

• visai ģimenei tas ir par dārgu;

• nevaru samaksāt par visiem;

• nav draudzīgas cenas.



KULTŪRAS PASĀKUMI
Vai jūs apmierina maksas kultūras 

pasākumu piedāvājuma klāsts Jelgavā?
Vai vēlaties kādas izmaiņas, lai biežāk 

varētu apmeklēt pasākumus?



PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU 

PĀRVALDES DARBĪBAS UZLABOJUMI

Vai vēlaties kādus 

uzlabojumus PMLP darbībā?



DZĪVOJAMO TELPU IZĪRĒŠANAS REĢISTRS

Vai atbalstāt daudzbērnu

ģimeņu iekļaušanu 

dzīvojamo telpu izīrēšanas 

reģistrā?



BĒRNU INTEREŠU UN PROFESIONĀLĀS 

IZGLĪTĪBAS APMAKSA

Kopējā summa, ko vecāki tērē interešu 

un profesionālās izglītības apmaksai 

variē no Eur 0 līdz pat Eur 600 mēnesī.

Vai jūs apmierina esošā atbalsta sistēma (Eur 15 

ikmēneša atlaide) JFA un BJMK dalības maksai?

• Būtu jauki, ja daudzbērnu ģimenes būtu atbrīvotas vai 

būtu 50% atlaide instrumentu nomai mūz.skolā;

• Īsti nesaprotu, kāpēc pašvaldības atbalsts interešu 

izglītībā nav visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir 

licence!?! Kāpēc tāda selekcija?

• Uzskatu, ka katram bērnam, kurš apmeklē kādu pulciņu 

būtu jābūt vismaz 50 % apmērā līdzfinansējumam.



RINDAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Vai jums ir aktuāla bērnudārza

rindu problēma?

•Nav godīgi, ka bērni kas dzimuši gada otrajā pusē, rindā gaida 

daudz ilgāk. varbūt pēdējais laiks pārskatīt vietu sadales; sistēmu, 

iespējams ir veidi, kā to uzlabot un padarīt taisnīgāku;

•Jelgavā ir absurda sistēma, jo tālāk no janvāra ir bērna 

dzimšanas diena, jo mazāka iespēja tikt pašvaldības dārziņā;

•Jau vairākus gadus šķiet tiešām absurds fakts, gan gada 

beigās dzimušam bērnam praktiski nav iespējas tik pirmsskolas 

izglītības iestāde, tā ir diskriminācija.



PAR BĒRNIEM, KURI MĀCĀS CITĀ PAŠVALDĪBĀ

Vai jums ir bērns, kurš iegūst

izglītību citā pašvaldībā?

Kādu atbalstu vajadzētu sniegt skolēnam, 

kurš mācās ārpus Jelgavas teritorijas?



KUR TIEK MEKLĒTA INFORMĀCIJA PAR 

ATBALSTU



ATBALSTS DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

Kurus no Jelgavas valstpilsētas sniegtajiem pakalpojumiem daudzbērnu ģimenēm jūs

izmantojat?



KĀDS VĒL ATBALSTA VEIDS DAUDZBĒRNU

ĢIMENĒM JELGAVĀ BŪTU NEPIECIEŠAMS?

• Gribētos lielāku atbalstu profesionālajai un interešu izglītībai;

• Papildu vietas Jundā grupās, kurās redzams pieprasījums. Šogad sistēmu nobrukuma dēļ, netikām Jundas 

pulciņos;

• Mācību līdzekļu iegādei, briļļu iegādei, ērču encefalīta vakcīnas apmaksai;

• automatizēta atbalstu saņemšana - nevis nepieciešamība atcerēties konkrētus datumus, kad ierasties uz 

attiecīgajām iestādēm ar iesniegumiem;

• Atbalsts mācību līdzekļu iegādei katru gadu;

• Varētu kaut daļēji kompensēt kancelejas preču iegādi, jo arī bērnudārzniekiem šis tas ir jāpērk;

• Manuprāt, vajadzētu lielāku līdzfinansējumu bērniem sporta nodarbībām, jo esošie 15 eiro ir tikai kādi 10-

15% no kopējiem izdevumiem. Bērniem papildus dalības maksai, jāiegādājas arī ekipējums, sporta apģērbs, 

jāapmaksā dalība turnīros, transporta izdevumi nogādāšanai uz turnīru u.t.t.;

• Vienreizējie pabalsti pirms PII, vai skolas sākšanas;

• Atlaide atkritumu izvešanai;



• Futbola skolai atbalsts 50%;

• Lai arī pieaugušie varētu izmantot sabiedrisko transportu Jelgavā bez maksas vai ar atlaidi;

• Jā, atbalsts interešu izglītībā visa veida pulciņiem, ieskaitot regbiju;

• Atbalsts komunālo rēķinu samaksai;

• Atlaides sabiedriskajā transportā vasaras periodā;

• Kultūras pasākumu atlaide jelgavniekiem;

• Pārtikas un nepārtikas veikalos atlaides ar 3+ karti;

• Ģimenes psihoterapeita pakalpojumi, Friziera pakalpojumi, Higiēnas preču iegāde (īpaši autiņbiksītes), Piena 

maisījumu iegāde;

• Bezmaksas (vai ar atlaidēm) iespēja apmeklēt psihologu, kas palīdz gan vecākiem, gan bērnam pirms rodas 

nopietnas problēmas;

• Ūdens patēriņa, apkures, atkritumu apsaimniekošanas atlaides. Sevišķi vērtīgi būtu izveidot mentālās veselības 

atbalsta sistēmu, ar atelpas pakalpojumu piem: bezmaksas 1x ned. baseina apmeklējums, 1x mēn. 

teātra/izstādes vai kino apmeklējums ar iespēju nodrošināt drošu bērnu pieskatīšanu(kas būtu ne tikai +3 bērnu 

māmiņām pieejams pakalpojums, bet arī un sevišķs atbalsts vientuļajām māmiņām)

• Lai daudzbērnu ģimenes varētu pretendēt uz sociālas rindas dzīvokļiem;

• Skolas lietu iegādei ne tikai izvērtējot ienākumus. Domāju tas daudziem vecākiem būtu milzīgs atbalsts, ja 

jāpalaiž 3 un vairāk bērni skolā. Jo nepieciešami gan apavi( vismaz mūsu skola pieprasa katram bērnam 

2sporta apavus) , gan īsie un garie sporta tērpi. Neliels atbalsts būtu jauki.



• Atlaides kultūras pasākumos, atlaides sabiedriskajā transportā daudzbērnu ģimeņu vecākiem, jo visiem 

skolēniem ir bezmaksas 4 braucieni, bet lai vecāki ierādītu autobusa maršrutus un kura pieturā kad jākāpj ārā, 

vecākiem jāmaksā pilna maksa;

• Kaut kādi atvieglojumi vai atlaides, lai nopirktu datoru mācībām;

• Tām ģimenēm, kuras ir šķirtas, bērnus audzina viens vecāks un ģimenē aug mazi bērni (bērnudārznieki), 

kurus nevar atstāt mājās bez uzraudzības ir nepieciešams atbalsts privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējam (kur un kā to saņemt nav informācijas.) Spiežot uz mājas lapu parādās uzraksts - lapa nav 

pieejama links :(;

• Mentālās veselības uzlabošanas pasàkumi, psihologs..

• Samazināt maksu par atkritumiem. Ļaut izmantot, ģimenes goda karti, arī Jelgavas autobusos ar atlaidi. Būtu 

jauki, ja daudzbērnu ģimenes varētu saņemt, sociālos dzīvokļus, ja ir deklarēti Jelgavā vairāk pa 3 gadi;

• Lielāks bērna piedzimšanas pabalsts, ko izmaksā deklarējot bērnu;

• Atlaides komunālajiem maksājumiem;

• Brīvpusdienas tehnikumā;

• Vairāk nepieciešams informēt, par atbalsta iespējām;

• Uzņemšana dzīvokļa rindā - kāpēc ieslodzītajiem piešķir dzīvojamo platību bet daudzbērnu ģimenēm nē.

https://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojum%20a-sniedzeju-registracija.html


KO JELGAVĀ VAJADZĒTU IEVIEST, IZMAINĪT

VAI UZLABOT?

• Atjaunot rotaļu laukumus. Demontēt bīstamās rotaļu iekārtas. Izveidot publiskas piknika vietas ar grilu;

• Noteikti vēlētos ģimeņu autostāvvietas pie lielveikaliem, medicīnas un kultūras iestādēm - t/c RAF, t/c 

Valdeka, Jelgavas pilsētas slimnīca, ZVC, kultūras nama, Pasta salas stāvlaukuma u.c.;

• Lai nelikvidē ,pie skolām piesaistīto pirmskolas izglītību, jo tur vislabāk sagatavo uz pirmo klasi;

• 1) nodrošināt viegli saprotamu, pieejamu informāciju par atbalstiem, iespējām un jaunumiem; 2) 

automatizējot atbalsta sniegšanu; 3) parūpējoties par vides risinājumiem ne tikai pilsētas centrā, bet arī 

nomalēs; 4) ērta un loģiski izmantojama sabiedriskā transporta pieejamība;

• Daudzīvokļu namu pagalmu sakārtošana, tai skaitā bērnu laukumu atjaunošana un izveide, atkritumu 

konteineru norobežošana;

• Būtu vērts ieviest kādu informēšanas sistēmu, kā paziņot par pieejamo atbalstu, jo bieži vien cilvēki nezin, ka 

bērnam pieejams atbalsts izglītībai vai ēdināšanai, pie reizes varētu atgādināt par iesniegumu rakstīšanu, kas 

jādara vairākas reizes gadā! Kaut vai izziņot caur e-klasi!



• Veloceliņi, kas savienoti ar pilsētas tuvāko perifēriju - Svēte, Mežciems utt. ,lai var droši laist bērnus ar 

riteņiem un veicināt veselīgu dzīves veidu, saudzēt vidi, nevizinot tik daudz uz pulciņiem;

• Logopēdu un zobārstu, īpaši ortodontu pieejamība ir būtiska problēma;

• Izveidot kādu atpūtas parku, labiekārtot mežu ar pastaigu takām un kādiem interesantiem elementiem bērniem, 

piemēram, RAF mežs būti ideāls, ar atpūtas zonām, kādiem interaktīviem elementiem;

• Atbalsts daudzbērnu ģimenēm ,kanclera preču iegādei, neatkarīgi no ģimenes ienākumu daudzuma.

• Dienas centru.

• Attieksmi.

• Sakārtot elektronisko uzskaites sistēmu, lai katrā interešu izglītības iestādē nav katru gadu jāiesniedz visu 

bērnu dzimšanas apliecību kopijas kā pierādījums daudzbērnu ģimenes likumībai.

• Uzlabojumi vajadzīgi daudz. Nekad neesmu jutusi, ka šī pilsēta ir bērniem draudzīga. Minēšu vienu konkrētu -

pašvaldība man nezināmu iemeslu dēļ sniedz līdzfinansējumu tikai 2 iestādēm, man tās nav aktuālas - nav 

saprotams, kādēļ nevarētu tāpat līdzfinansēt nodarbības mākslas, cita veida mūzikas studijā vai zinātnes 

pulciņos vai valodas nodarbībās, kas ir ārpus BJC Junda.

• Bērnu laukumiņu kas norobežoties ar sētiņu ,lai bērni neskrien prom un vairāk laukumiņu daudzstāvu māju 

pagalmos

• Par Jundu - ļoti žēl, ka pieteikšanās dienā sistēma uzkaras, un dēļ tā nav iespējams pieteikt bērnu uz pulciņiem! 

kam paveicas, kam ne!



• Varētu atbalstīt daudzbērnu ģimeņu vecākus, sedzot arī viņiem kādu daļu transporta izdevumus, piemēram, ne 

tikai bērniem vai izsniegt kādu apstāšanās caurlaidi mašīnām, lai varētu piebraukt un novietot tuvāk mašīnu 

kādam pasākumam.

• Būtu jauki vairāk bezmaksas vasaras nometnes, ļoti daudzi paliek gribot. Vismaz par draudzīgu samaksu.

• Būtu ļoti vēlamas baseina nodarbības 4-6 gadus veciem bērniem.

• Vairāk rotaļlaukumu mazuļiem. Uzvaras parks un Ozolskvērs ir bīstami pirmskolas vecuma bērniem, jo lielākie 

neievēro pilnīgi neko.

• Ļoti patīk Uzvaras parka rotaļlaukuma piedāvatās aktivitātes. Līdzīgas atrakcijas varētu būt arī uz Pasta salas. 

Paldies par sestdienas svētku rītiem Uzvaras parka rotaļlaukumā - ļoti kvalitatīvi un labi sagatavota programma.

• Stāvvietas, rotaļu laukumi! Veloceliņi! Jelgava-Svēte. Jelgava-Kalnciema šoseja.

• Lielāku atbalstu ikmēneša pakalpojumiem/komunālajām izmaksām/zemes nodoklim vai, piemēram, atkritumu 

izvešanai.

• Vajag kino.

• Arī pilsētas robežās diezgan grūti ieplānot maršrutus . Par JAP mājaslapu vispār nekomentēšu, bez 3 augstākām 

izglītībam diez vai sapratīs kā tikt no A līdz B punktam.

• Tikt Jundā arī ir neiespējama misija, vajadzētu paplašināt audzēkņu vietu skaitu.

• Bērnam drošu pārvietošanos ar velosipēdu, īpaši pāri Gaisa tiltam (Lietuvas šoseja). Celiņš ir šaurs, tāpēc grūti 

samainīties ar gājējiem vai citiem velo braucējiem un tilta marga ir tik zema, ka pieaugušais manuprāt samērā 

viegli var pārkrist tām pāri.



• Tieši par mums: sabiedriskais transports (12.autobuss!) pie Jelgavas 4. sākumskolas pietur 8.25 (vai vēlāk), bet 

pirmais zvans uz stundu skan 8.28. Tas ir iemesls, kādēļ bērni nebrauc uz skolu ar autobusu, jo tad sanāk nokavēt 

stundu vai ieskriet tajā pēdējā brīdī.

• Samazināt bērnudārza rindu. Nav normāli, ka 2021.gada janvārī dzimis bērns tiek rindā priekšā 2020. gada maijā 

dzimušam bērnam no daudzbērnu ģimenes. Tiek apsvērta doma par tiesvedību (tiesas procesa ietvaros piedzenot 

privātajā bērnudārzā samaksāto summu).

• Izveidot kārtīgu rotaļu laukumu, ņemot par piemēru Olaines meža parku.

• Nepieciešams izveidot brīvā laika aktivitāšu laukumus jauniešiem (pamp UP, skeitborda laukumi), nepieciešami 

atbalsta projekti kā daudzīvokļu mājas iedzīvotāji var izveidot savos pagalmos bērnu rotaļu laukumus un tos 

iekārtot.

• Pilsētu veido draudzīgāku ne tikai pašvaldības vadība, bet paši iedzīvotāji. Atbalstīt NVO sektoru, satuvināt 

jelgavniekus, radīt vietu, kur gan ģimenei ar vienu bērnu, gan daudzbērnu ģimenei ir jauki atpūsties. Popularizēt 

vienotību!!! Iesaistīties savas pilsētas veidošanā.

• Kino, kura mums nav.

• Ietvēm vairāk nobrauktuvju (piem., pie Pasāžas Pasta ielā) un bedru aiztaisīšanu uz ietvēm, lai draudzīgi braukāt ar 

ratiem.

• Raf masīvā sporta laukumu izveidot, lai bērniem ir kur aktīvi pavadīt brīvo laiku.

• Bērnu laukumos ieklāt gumijoto segumu, jo šķembas un smiltis nav īsti drošas un higiēniskas maziem bērniem.

• Samazināt maksu rotaļu istabām, vairāk aktivitātes ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem .



JELGAVAS UZŅĒMUMI, KURUS VAJADZĒTU 

UZRUNĀT ATBALSTĪT GODA ĢIMENES
• Jelgavas autobusu parku, nodrošinot atlaidi braucieniem daudzbērnu ģimeņu vecākiem, jo bērni līdz zināmam 

vecumam vai briedumam prasa pieskatīšanu, un vecākiem viņi ir jāpavada uz PII, vai pulciņiem.

• Gren Jelgava. Jelgavas komunālie pakalpojumi. Jelgavas ūdens. Nekustamā īpašuma pārvalde. KULK.

• Riepu veikali, atlaide riepām un to montāžai. Auto mazgātuves. Būvmateriālu veikali. Elektropreču veikali. MNL.

• Aģentūru Kultūra. Autoskolas.

• Privātās medicīnas iestādes, frizētavas, aptiekas. Zobārstniecības.

• Rimi, Maxima, Elvi, TOP, Lidl veikali - reālu atlaidi 10-15% no visa pirkuma. Karameļu darbnīca.

• Pilsētas elpa, restorāns Parks, Rausis un citi ēdināšanas uzņēmumi.

• Apģērbu veikali. Sportland. Lielāka atlaide Rūķītī.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


