
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana 
 

1. Pakalpojuma nosaukums 
 

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana  

2. Pakalpojuma turētājs SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Salacgrīvas novada bāriņtiesa 
Apkalpojamā teritorija: Salacgrīvas pilsēta, Salacgrīvas pagasts, 
Ainažu pilsēta, Ainažu pagasts, Liepupes pagasts. 
tālrunis: 64071990; mob.25436459 (darba laikā), fakss: 64071983 
e-pasts: barintiesa@salacgriva.lv 
Pieņemšanas laiki: 
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., LV- 4033 

pirmdiena 800-1300    1400-1800 
otrdiena     800-900 

Parka ielā 16, Ainažos, Salacgrīvas nov., LV- 4035 (tālr.64071313, 
28007713), Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas pārvaldē 

ceturtdiena  830-1230     
„Mežgravas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas nov., LV- 4023 (tālr. 
64023933, 28007713), Liepupes pagasta pārvaldē 

pirmdiena   800-1300    1400-1800 
trešdiena     800-1300      

3. Pakalpojuma funkcija/uzdevums 
 

Nodrošināt ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot 
braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā 
Latvijas teritorijā bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu 
vecumā no septiņiem gadiem, kurš atrodas ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī šādu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 
gadu vecumam, ja viņš mācās pilna laika klātienē.  

4. Pakalpojuma būtības īss apraksts 
 

Pakalpojums tiek piedāvāts gadījumā, ja bērns paliek bez 
vecāku gādības, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 
gadu vecumam, kurš ir atradies ārpusģimenes aprūpē līdz 
pilngadībai un sekmīgi turpina mācības.  

5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas 
6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja 

pakalpojuma saņēmējam ir speciāli 
definēti kritēriji) 

Bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns vecumā no 7-18 
gadiem un vecumā no 18-24 gadiem, ja turpina mācības 
izglītības iestādes pilna laika klātienē 

7. Normatīvie akti, kas reglamentē 
pakalpojuma sniegšanu 

Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, MK 
15.11.2005. noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās” 

8. Pakalpojuma saņemšanai 
nepieciešamie dokumenti 

Bērnam vecumā no septiņiem gadiem - fotogrāfija (3x4cm), 
pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam – arī 
izglītības iestādes izziņa par to, ka sekmīgi tiek apgūta mācību 
programma.  

9. Pakalpojuma pieprasīšanai 
nepieciešamās veidlapas 

Nav 

10. Pakalpojuma saņemšanas termiņš 
(darba dienās) 

10 dienas 

11. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie 
maksājumi 

Nav 

12. Piezīmes (par pakalpojuma 
saņemšanas termiņu un maksājumiem, 
kuri saistīti ar termiņu) 

Apliecību var saņemt bāriņtiesā desmit darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi.  

13. Administratīvais process Nav 
14. Pārsūdzības iespējas Nav 
15. Atgādinājums Pēc lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi 

bāriņtiesā nepieciešams iesniegt 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.   

16. Brīdinājums Nav 

mailto:barintiesa@salacgriva.lv


17. Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātiene, pasts 
18. Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātiene 

 


