4 lietas, kuras jāzina, noformējot pasi vai eID karti savam bērnam
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1. Noformējot bērnam pasi vai eID karti, paša bērna klātbūtne līdz 9 gadu vecumam (ieskaitot) nav obligāta.
Bērnam ar vecāku nodaļā OBLIGĀTI jāierodas tikai vienu reizi – tas var būt arī noformēto dokumentu saņemšanas brīdī.
Šādā gadījumā, lai noformētu bērnam dokumentu, obligāti nepieciešama fotosalonā izgatavota bērna fotogrāfija, kuru vecāks
iesniegs Pārvaldes klientu apkalpošanas speciālistam, ierodoties izgatavot dokumentus
2. Dokumenti, kurus jāsagatavo vecākiem.
Ja dokumentus iesniedz bērna vecāks - jāuzrāda savs personu apliecinošais dokuments.
Jāiesniedz bērna iepriekšējais personu apliecinošais dokuments, ja tāds bijis izsniegts.
Ja iepriekš bērnam nav bijis izsniegts personu apliecinošs dokuments, tad vēlams uzrādīt bērna dzimšanas apliecību.
Jāiesniedz fotosalonā izgatavota bērna fotogrāfija.
3.Termiņš.
Jāņem vērā, ka termiņš, uz kuru tiek izsniegti personu apliecinoši dokumenti bērniem ir īsāks!
Bērniem personu apliecinošu dokumentu izdod ar šādu derīguma termiņu:

Bērnam līdz piecu gadu vecumam – uz diviem gadiem vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par diviem gadiem, bet ne ilgāku par
pieciem gadiem;
Bērnam no piecu gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam – uz pieciem gadiem.
4. Prasības iesniedzamajai fotogrāfijai.
Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par 3 mēnešiem, un tai jāatbilst visiem nosacījumiem, kas minēti Ministru kabineta 2012.gada
21.februāra noteikumu Nr.134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” 11.pielikumā “Prasības personas attēlam personu
apliecinošā dokumentā”.
Fotogrāfijai, kuru iesniedz bērna personu apliecinoša dokumenta izgatavošanai, jāatbilst vairākām prasībām, kas paredzētas, lai
nodrošinātu kvalitatīva dokumenta izdošanu.
Zemāk izlasi, kādām prasībām fotogrāfijai jāatbilst:

Cilvēka izskats attēlā

Galvas pozīcija - pretskats
Acis atvērtas, nav aizsegtas ar
matiem
Sejas izteiksme - neitrāla
Acu skatiens – neitrāls, vērsts
kamerā
Sejas abas puses vienādi
apgaismotas un redzamas vienādi
skaidri
Sejas un galvas apgleznojumi un
rotājumi, kas apgrūtina cilvēka
atpazīstamību, nav atļauti
Uz sejas nav atspīduma
Uz sejas nav ēnas
Cilvēks ir bez galvassegas,
izņemot, ja persona reliģisku
apsvērumu dēļ valkā galvassegu
ikdienā
Apģērbs neaizsedz seju vai tās
daļu

Ja cilvēks valkā brilles:

Acis redzamas skaidri, nav
aizsegtas ar briļļu ietvariem
Briļļu ietvari nav smagnēji, biezi,
neaizsedz seju

Briļļu stiklos nav atspulga
Briļļu stikli nav tonēti
Brilles nav noslīdējušas uz deguna
Attēla fiziskie rādītāji:

Attēla fons ir gaišs
Iedomātā līnija caur acu
viduspunktiem ir paralēla
horizontālajai malai
Cilvēka seja ir attēla centrā
Cilvēka sejas attēls no zoda līnijas
līdz matu augšanas līnijai aizņem
70-80% no attēla vertikālā
augstuma
Nav redzami citi cilvēki vai
priekšmeti
Fonā nav redzamas ēnas

Attēla kvalitāte

Attēls ir skaidrs
Attēls ir ar labu izšķirtspēju
Attēls ir kontrastains un spilgts

Prasības fotogrāfijai:

Izmantots augstas kvalitātes gluds,
spožs vai pusmatēts fotopapīrs
Ja attēls ir krāsains – tajā redzamā
cilvēka ādas tonis ir dabīgs un acis
nedrīkst būt sarkanas
Cilvēks fotografēts ne senāk kā
pirms trīs mēnešiem
Fotogrāfija nav izmantota
iepriekšējā personu apliecinoša
dokumenta izgatavošanai
Fotogrāfijas izmērs ir 1-3mm
lielāks par 35x45mm, fotogrāfija ir
bez smērējuma un baltā stūrīša
Fotogrāfijas otrā pusē ir
fotodarbnīcas spiedogs, kurā
norādīts fotogrāfijas uzņemšanas
datums

Fotodarbnīcas spiedogs nav
redzams caur fotogrāfiju
Fotogrāfija ir skaidri fokusēta, tīra,
bez burzījumiem un locījumiem
Attēls nav retušēts
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