Dubultpilsonība
Publicēts: 05.04.2022.

1. Ja iegūta citas valsts pilsonība, var saglabāt Latvijas pilsonību?
Latvijas pilsonība saglabājas personām, kuras ir ieguvušas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas
dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas vai Jaunzēlandes pilsonību.
Latvijas pilsonība saglabājas arī personām, kuras ir ieguvušas iepriekš neminētas valsts pilsonību, ja saistībā ar svarīgām valsts
interesēm ir saņemta Ministru kabineta atļauja saglabāt dubulto pilsonību vai ja tā iegūta automātiski (ex lege) apprecoties vai
adopcijas dēļ. Uzzināt vairāk
2. Kā var paziņot par citas valsts pilsonības iegūšanu?
Lai paziņotu par citas valsts pilsonības iegūšanu Latvijas pilsoņiem nepieciešams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai Latvijas
pārstāvniecībā ārvalstīs iesniegt dokumentu, kas apliecina citas valsts pilsonības esamību, piemēram, pasi, personas apliecību vai
pilsonības sertifikātu un Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ja pilngadīgs Latvijas pilsonis ir kļuvis par tādas valsts pilsoni, ar kuru nav pieļauta dubultpilsonības
izveidošanās, personas pienākums ir 30 dienu laikā pēc tās iegūšanas iesniegt iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības.
Uzzināt vairāk
3. Kur var iesniegt dokumentus par citas valsts pilsonības iegūšanu?
Dokumentus iespējams iesniegt:
nosūtot pa pastu tuvākajai PMLP teritoriālajai nodaļai;
izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi;
nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālas nodaļas elektronisko pastu.
Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs. Uzzināt vairāk
4. Vai bērnam var būt dubultpilsonība?
Bērniem līdz 18 gadiem dubultā pilsonība ir iespējama ar jebkuru valsti.
Vienlaicīgi, vēršam uzmanību, ka Latvijas pilsonis, kuram līdz pilngadības sasniegšanai ir izveidojusies dubultā pilsonība ar Pilsonības
likumā neatļauto valsti, pēc pilngadības sasniegšanas līdz 25 gadu vecumam būs jāizdara izvēle saglabāt Latvijas vai neatļautās
valsts pilsonību. Šis pienākums neattiecas uz Latvijas pilsoni, kuram Latvijas pilsonība reģistrēta kā trimdinieku pēctecim.
5. Kur var iesniegt iesniegumu un dokumentus par atteikšanos no Latvijas pilsonības?
Iesniegumu un dokumentus iespējams iesniegt:
nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026);
izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi;
ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv.
Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs. Uzzināt vairāk
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