
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA
MIGRĒJOŠO STRĀDĀJOŠO SOCIĀLĀS

DROŠIBAS JAUTĀJUMOS

Skatīt “Instrukciju” 3. lapā

E 402 (1)

SERTIFIKĀTS PAR STUDIJU TURPINĀŠANU ĢIMENES PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS NOLŪKAM

Regula Nr. 1408/71: 73. pants; 74. pants; 77. pants; 78. pants
Regula Nr. 574/72: 86. pants; 88. pants; 90. pants; 91. pants; 92. pants

A. Sertifikāta pieprasījums

Aizpilda institūcija, kuras kompetencē ir ģimenes pabalstu piešķiršana. Ja veidlapa tiek adresēta Beļģijas vai Čehijas institūcijai,
jāpievieno veidlapa “402 Pielikums”.

1.

Ģimenes pabalstu pieprasītājs
n Darba ņēmējs n Pensionārs (darba ņēmēju shēma)
n Pašnodarbinātais n Pensionārs (pašnodarbināto shēma)
n Persona, kas nav augstāk minēta n Bārenis

1.1. Uzvārds (1a)
...................................................................................................................................................................................................................................

1.2. Vārdi Iepriekšējie vārdi (1a) Dzimšanas vieta (2)
............................................................................... ............................................................................ ..................................................................

1.3. Dzimšanas datums Dzimums Pilsonība Identifikācijas/apdrošināšanas numurs (3)
.................................... .................................... ....................................................... ................................................................................

1.4. Adrese (5) ...............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

2. Skolnieks vai students

2.1. Uzvārds (1a)
...................................................................................................................................................................................................................................

2.2. Vārdi Iepriekšējie vārdi (1a)
............................................................................... .................................................................................................................................................

2.3. Dzimšanas vieta (2) (4) Dzimšanas datums Identifikācijas/Apdrošināšanas numurs (3)
.......................................................................... ................................................................... ..........................................................................

2.4. Adrese (5)
...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

2.5. n ir ieguvis augstāko izglītību n nav ieguvis augstāko izglītību (11)

3. Institūcija, kuras kompetencē ir ģimenes pabalstu piešķiršana

3.1. Nosaukums ...........................................................................................................................................................................................................

3.2. Adrese (5) ...............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

3.3. Lietas numurs .......................................................................................................................................................................................................

3.4. Zīmogs 3.5. Datums
..............................................................................................

3.6. Paraksts
..............................................................................................
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E 402

B. Sertifikāts
Aizpilda iestāde (skola, universitāte vai augstākās izglītības iestāde) un nosūta uz institūciju, kas minēta 3. ailē.

4.

4.1. 2. ailē minētā persona mācās iestādē, kas norādīta 7.ailē
kopš ..........................................................................................................................................................................................................................

4.2. Mācību gads sākās ................................................................ (datums) un beidzās ................................................................ (datums)

4.3. Skolas veids (6) ....................................................................................................................................................................................................

Studiju forma (6a) ..................................................................................................................................................................................................

4.4. Viņa/ viņas mācības šajā iestādē, iespējams, ilgs līdz ................................................................................................................................

4.5. Mācību kursa stundu skaits ir ........................................................................................................................................................ nedēļā (7)

Šīs stundas ir sadalītas pa .......................................................................................................................................... nepilnām dienām (8)

4.6. Stundu skaits, kas nepieciešams mājas darbu pildīšanai ........................................................................................................ nedēļā (9)

5. Informācija, kas jāsniedz tikai Čehijas Republikas, Francijas, Latvijas, Luksemburgas un Nīderlandes institūcijām

5.1. 2. ailē minētā persona mācās 7. ailē minētajā iestādē, kur tā apgūst šāda rakstura izglītību:

n vispārējā izglītība n augstākā vai universitātes izglītība n tehniskā vai arodizglītība n cita (lūdzu precizējiet)

5.2. Īpaši gadījumi (lūdzu precizējiet):

n Neklātiene n Vakara nodaļa

n Mācību kurss, kas ietver mazāk nekā 20 stundas nedēļā

n Izglītība, kas ilgst mazāk par vienu mācību gadu, no ......................................................... līdz .........................................................

n Cita ....................................................................................................................................................................................................................

5.3. Mācību maksas apmērs (9) ................................................................................................................................................................................

5.4. Vai persona, kura minēta 2. ailē, saņem stipendiju (6) n Jā n Nē

5.4.1. Stipendijas apmērs ..............................................................................................................................................................................................

5.5. Atlīdzības vai pabalsta veids (10) ......................................................................................................................................................................

5.6. Ģimenes stāvoklis ...............................................................................................................................................................................................

6. Informācija, kas jāsniedz tikai Vācijas institūcijām, ja apmācību kurss ietver mazāk nekā 10 stundas nedēļā

6.1. Kursu paredz vai rekomendē valsts apstiprināta mācību programma. n Jā n Nē
Ja nē,

6.2. kurss noslēdzas ar noteiktu vai vispārēji atzītu eksāmenu n Jā n Nē
Ja nē,

6.3. kursa laikā tiek veikta regulāra zināšanu pārbaude. n Jā n Nē
Ja nē,

6.4. kursa laikā ir nepieciešama plaša sagatavošanās vai līdzsekošana. n Jā n Nē
Ja nē,

6.5. tiek iegūtas papildu zināšanas vai prasmes, kas ir nepieciešamas vai noderīgas kursam. n Jā n Nē

7. Skola, universitāte vai augstākās izglītības iestāde

7.1. Nosaukums ...........................................................................................................................................................................................................

7.2. Adrese (5) ..............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

7.3. Zīmogs 7.4. Datums
..............................................................................................

7.5. Paraksts
..............................................................................................
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E 402

INSTRUKCIJA

Lūdzam šo veidlapu aizpildīt ar drukātiem burtiem, rakstot tikai virs punktotās līnijas. Tā jāaizpilda 7. ailē
minētās iestādes valodā.

PIEZĪMES

(1) Tās dalībvalsts simbols, kurā atrodas institūcijas, kas aizpilda veidlapu: BE = Beļģija; CZ = Čehijas Republika; DK = Dānija;
DE = Vācija; EE = Igaunija; GR = Grieķija; ES = Spānija; FR = Francija; IE = Īrija; IT = Itālija; CY = Kipra; LV = Latvija; LT = Lietuva;
LU = Luksemburga; HU = Ungārija; MT = Malta; NL = Nīderlande; AT = Austrija; PL = Polija; PT = Portugāle; SI = Slovēnija;
SK = Slovākija; FI = Somija; SE = Zviedrija; UK = Apvienotā Karaliste; IS = Islande; LI = Lihtenšteina; NO = Norvēģija;
CH = Šveice.

(1a) Spānijas pilsoņu gadījumā norādiet abus vārdus. Portugāles pilsoņu gadījumā norādiet visus vārdus (vārdus, uzvārdu, pirmslaulības
uzvārdu) tādā civilstāvokļa statusa kārtībā, kādā tie norādīti identifikācijas kartē vai pasē. Čehijas Republikas gadījumā, ja ģimenes
pabalstus pieprasa students, personas, kas norādītas 1. un 2.ailē, ir identiskas.

(2) Portugāles rajonu gadījumā norādiet arī draudzi un vietējo pašvaldību.
(3) Ja veidlapa tiek sūtīta Čehijas institūcijai, norādiet dzimšanas numuru; Kipras institūcijai, Kipras pilsonim norādiet Kipras Identifikāci-

jas numuru, ja persona nav Kipras pilsonis, norādiet Ārvalstnieka reģistrācijas sertifikāta (ARC) numuru; Dānijas institūcijai, norādiet
CPR numuru; Somijas institūcijai, norādiet iedzīvotāju reģistrācijas numuru; Zviedrijas institūcijai, norādiet personas numuru
(personnummer); Islandes institūcijai, norādiet personas identifikācijas numuru (kennitala); Latvijas institūcijai, norādiet personas
kodu; Lihtenšteinas institūcijai, norādiet AHV apdrošināšanas numuru; Lietuvas institūcijai, norādiet personas identifikācijas numuru;
Ungārijas institūcijai, norādiet TAJ (sociālās apdrošināšanas identifikācijas) numuru; Maltas institūcijai, Maltas pilsoņu gadījumā,
norādiet identifikācijas kartes Nr., vai, ja persona nav Maltas pilsonis, norādiet Maltas sociālās drošības Nr.; Norvēģijas institūcijai,
norādiet personas identifikācijas numuru (fødselsnummer); Beļģijas institūcijai, norādiet valsts sociālās drošības numuru (NISS);
Vācijas vispārējās pensiju apdrošināšanas shēmas institūcijai, norādiet apdrošināšanas numuru (VSNR); Spānijas institūcijai,
norādiet numuru, kas minēts nacionālajā identifikācijas kartē (DNI) vai N.I.E. ārvalstnieku gadījumā, pat, ja karte nav derīga; Polijas
institūcijai, norādiet PESEL un NIP numurus; Portugāles institūcijai, norādiet arī vispārējās pensiju shēmas reģistrācijas numuru, ja
attiecīgā persona ir apdrošināta atbilstoši ierēdņu sociālās drošības shēmai Portugālē; Slovākijas institūcijai, norādiet dzimšanas
numuru; Slovēnijas institūcijai, norādiet personas identifikācijas numuru (EMŠO); Šveices institūcijai, norādiet AVS/AI (AHV/IV)
apdrošināšanas numuru.

(4) Zviedrijas pilsoņu gadījumā informāciju nevar nodrošināt, ja vien nav norādīts, ka tā ir nepieciešama.
(5) Iela, numurs, pasta indekss, pilēta, valsts.
(6) Lūdzu, norādiet, vai tā ir valsts uzturēta skola, “publiskā skola” vai valsts kontrolēta skola. Aizpildīt tikai tad, ja 3. ailē norādītā institū-

cija ir Apvienotās Karalistes institūcija.
(6a) Slovākijas institūciju nolūkam norādiet, vai studijas ir pilna vai nepilna laika.
(7) Vācijas institūciju nolūkam, lūdzu, aizpildiet 6. aili, ja mācību kurss ietver mazāk nekā 10 stundas nedēļā.
(8) Aizpildīt, ja veidlapu sūta Beļģijas vai Somijas institūcijai; nepilno dienu skaitu norādiet pamatskolas un vidusskolas gadījumā.
(9) Nīderlandes institūciju nolūkam.
(10) Maltas institūciju nolūkam norādiet, vai bērns saņem kāda veida atlīdzību par viņa vai viņas mācībām, un norādiet nedēļas apmēru.
(11) Slovākijas institūciju nolūkam, lūdzu, norādiet, vai ir iegūta otrās pakāpes izglītība.
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ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA
MIGRĒJOŠO STRĀDĀJOŠO

SOCIĀLĀS DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS

Instrukciju un piezīmes skatīt veidlapas E 402 3. lapā

E 402 Pielikums (1)

Aizpilda 2. ailē minētā skola vai augstākās izglītības iestāde, vai universitāte, ja ģimenes pabalstu pieprasījums jāiesniedz Beļģijas vai
Čehijas institūcijai.

1.

1.1. Cik daudz nepilnās dienās un cik daudz stundās nedēļā mācību stundas ir sadalītas?
Nepilnas dienas ................................................................................. stundas ................................................................................................

1.2. Mācību stundas n beidzas n nebeidzas pirms 19.00

1.3. Skolnieks n apmeklē n neapmeklē mācību stundas regulāri

Ja viņš/viņa neapmeklē, norādiet neapmeklēto dienu skaitu un iemeslu
....................................................................................................................................................................................................................................

1.4. 1.1. ailē minētās mācību stundas

a) n ietver n neietver

praktiskas nodarbības ārpus iestādes, kuras nepieciešamas, lai iegūtu oficiālo diplomu.

Ja ietver, norādiet izmaksāto kopējo darba samaksu vai piešķirto atlīdzību:
.......................................................................................................................................................................................................................

par periodu: no....................................................................... līdz ........................................................................................................

b) n ietver n neietver

praktiskas mācību stundas, kuras notiek iestādē.
Ja ietver, norādiet stundu skaitu nedēļā: .........................................................................................................

c) n ietver n neietver
stundu sagatavošanai veltītās stundas iestādē
Ja ietver, norādiet stundu skaitu nedēļā: .........................................................................................................

1.5. Nodrošinātās izglītības veids

n vispārējā izglītība n tehniskā vai arodizglītība n mākslas izglītība
n augstākā izglītība, kas nav universitātes izglītība n universitātes izglītība

1.6. Students n strādā pie n nestrādā pie

diplomdarba

Ja viņš/viņa strādā, norādiet
— kopš kura laika? ...........................................................................................................................................

— kad viņam/viņai diplomdarbs jāiesniedz? ...........................................................................................................................................

1.7. Mācību programma

n ir n nav valsts apstiprināta
n atbilst n neatbilst valsts apstiprinātajai mācību programmai

1.8. Norādiet brīvdienu periodus

— Ziemassvētku brīvdienas: no ........................................................................... līdz .............................................................................

— Lieldienu brīvdienas: no ........................................................................... līdz .............................................................................

— vasaras brīvdienas: no ........................................................................... līdz .............................................................................

2. Skola, universitāte vai augstākās izglītības iestāde

2.1. Nosaukums .............................................................................................................................................................................................................

2.2. Adrese (5) ................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

2.3. Zīmogs 2.4. Datums

........................................................................

2.5. Paraksts

........................................................................
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