Pakalpojuma nosaukums

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana un
aizbildņu apliecību izsniegšana

Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai nepieciešams gadījumā,
ja bērns paliek bez vecāku aprūpes, kā arī pilngadību sasniegušajam
bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai.
Aizbildņu apliecība nepieciešama, ja persona iecelta par aizbildni
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam.

1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Jaunpiebalgas novada bāriņtiesā, iesniedzot bērnam
vecumā no septiņiem gadiem - bērna fotogrāfija (3x4cm), pilngadību
sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam - izglītības iestādes
izziņa, lai saņemtu apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai
Aizbildnim - aizbildņa fotogrāfija (3x4cm).

2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts personīgi klātienē kā ierobežotas
pieejamības informācija.
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai var saņemt bāriņtiesā
astoņu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna
ārpusģimenes aprūpi.
Aizbildņa apliecību var saņemt sešu darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas par aizbildņa iecelšanu.
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ
minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt
Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku
ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas,
bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz
gadam).
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Fiziska persona
MK noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās"(15.11.2005.)
bērnam vecumā no septiņiem gadiem - bērna fotogrāfija (3x4cm),
pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam - izglītības
iestādes izziņa, lai saņemtu apliecību sociālo garantiju
nodrošināšanai Aizbildnim - aizbildņa fotogrāfija (3x4cm).
1 mēnesis
Bezmaksas
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ
minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt
Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku
ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas,
bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz
gadam).
Klātienē:
Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas nov., LV -4125
Zosēnu pagasta pārvaldē, Annas iela 4, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas nov. LV -4133

Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene:
Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas nov., LV -4125
Zosēnu pagasta pārvaldē, Annas iela 4, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas nov. LV -4133

Jaunpiebalgas novada domes bāriņtiesa
Pakalpojuma sniedzējs
Pakalpojuma sniedzēja adrese Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov., LV -4125
Pakalpojuma sniedzēja darba Apmeklētāju pieņemšanas laiks
12:00
12:30
16:00
laiks
P. 09:00
12:00
12:30
16:00
O. 09:00
12:00
12:30
16:00
T. 09:00
Zosēnu pagasta pārvaldē
13:00
Piektdiena 09:00
Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām Rita Lekse, Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tālr.:64107899, mob.t.
20250200, e-pasts: rita.lekse@jaunpiebalga.lv,
ilze.cirule@jaunpiebalga.lv

Papildu informācija par
pakalpojumu

Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna
ārpusģimenes aprūpi nepieciešams iesniegt bāriņtiesā - bērna
fotogrāfiju (3x4 cm), ja apliecība nepieciešama pilngadību
sasniegušajam bērnam, katru gadu līdz 1.oktobrim bāriņtiesā
jāiesniedz - izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka minētais
bērns mācās klātienē un sekmīgi apgūst izglītības programmu.

