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Pieteikties personu apliecinošo dokumentu noformēšanai iespējams:
piesakoties caur mājaslapas klātienes tiešsaistes pierakstu vai caur mobila telefona lietotni Qticket, lejupielādējot to Google
Play vai App store.
telefoniski vai pa e-pastu: ŠEIT;
izmantojot E-pakalpojumu "Pieteikšanās personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai".

Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem no 15 gadu vecuma sasniegšanas personas
rīcībā ir jābūt vismaz vienam derīgam personu apliecinošam dokumentam - pasei vai personas apliecībai (eID kartei). Var izvēlēties
arī abus šos dokumentus.
Informējam!
No 2023.gada 1.janvāra personas apliecība (eID karte) būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai
nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu (grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā stājās spēkā 2021.gada 1.janvārī).
Līdz ar to jau no 2021.gada 1.janvāra Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, pasi izsniegs, ja viņam būs
derīga personas apliecība (eID karte), vai pasi izsniegs vienlaikus ar personas apliecību (eID karti).
Vienlaikus ar šiem grozījumiem Personu apliecinošu dokumentu likumā ir noteiktas dažas personu grupas, uz kurām nosacījums
par personas apliecību (eID kartes) kā obligātu personu apliecinošu dokumentu attiecināms ilgākā pārejas periodā, proti, no
2021.gada 1.janvāra līdz 2030.gada 31.decembrim. Šo personu grupu uzskaitījums atrodams ŠEIT.
Lai izvairītos no rindām, kas varētu rasties, ja personas apliecības saņemšanu atstāsiet uz pēdējo brīdi, aicinām savlaicīgi iesniegt
dokumentus personas apliecības (eID kartes) saņemšanai, lai 2023.gada 1.janvārī Jūsu rīcībā būtu personas apliecība (eID karte)!

Kur iespējams noformēt personu apliecinošu dokumentu?
Skatīt vairāk

Dokumenti, kas jāiesniedz, lai saņemtu personu apliecinošu
dokumentu?
Skatīt vairāk

Dokumenti, kas jāiesniedz, lai saņemtu pasi bērnam līdz 15 gadu
vecumam
Skatīt vairāk

Kādos gadījumos ir jāmaina personu apliecinošs dokuments?
Skatīt vairāk

Ko darīt, ja personu apliecinošs dokuments ir
zudis?
Skatīt vairāk

Valsts nodeva par personu apliecinošu dokumentu
izsniegšanu
Skatīt vairāk

Personu apliecinošu dokumentu lietošanas
ierobežojumi
Skatīt vairāk

Dokumentu veidi
Pases
Pase ir Pilsonības un pārvaldes iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti un tiesisko statusu.
Pase ir Latvijas Republikas īpašums.
Pase dod tiesības šķērsot Latvijas Republikas valsts ārējo robežu un ir paredzēta ceļošanai uz ārvalstīm.

Pilsoņa pase

Nepilsoņa pase

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments

Bēgļa ceļošanas dokuments

Ceļošanas dokuments (Alternatīvais statuss)

Diplomātiskā pase

Dienesta pase

Personas apliecība (eID
karte)
Skatīt vairāk

Pilsoņa personas apliecība (eID karte)
Nepilsoņa personas apliecība (eID karte)
Eiropas savienības dalībvalstis pilsoņa personas apliecība (eID karte)
Uzturēšanās atļauja (eID)
Ceļošanas dokuments (alternatīvais statuss)

Administratīvie pārkāpumi personu apliecinošu dokumentu jomā

Klientu ērtībai PMLP aicina vērsties arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), lai saņemtu
informāciju un atbalstu šādu e-pakalpojumu saņemšanā:
1) Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
2) Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;
3) Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;
4) Personas īpašumā deklarētās personas;
5) Personas dati Fizisko personu reģistrā;
6) Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
7) Pārbaude, vai persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un vai nav
ziņu par personas nāvi;
8) Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
9) Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa;
10) Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
11) Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana;
12) Personvārdu meklēšana personvārdu datubāzē;

13) Ziņas par personas rīcībspēju;
14) Personas kodu atbilstība vienai personai;
15) Aktuālais un iepriekšējais personas kods.

https://www.pmlp.gov.lv/lv/personu-apliecinosu-dokumentu-noformesana

