


PERSONAS APLIECĪBA 
– eID KARTE
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PĀRVALDES 2021.GADA 
AKTUALITĀTES

❖Fizisko personu reģistrs

❖Ārzemnieka eID karte
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KĀDUS DOKUMENTUS ŠOBRĪD 
IZSNIEDZAM?



KĀDAS PĀRMAIŅAS NESĪS 
FIZISKO PERSONU 

REĢISTRS?

Iedzīvotāju

reģistrs
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Fizisko personu 
reģistrs

2021.gada

28.jūnijs



KAM BŪS IESPĒJA SAŅEMT 
ĀRZEMNIEKA eID KARTI?
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❖Ārzemniekam, kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras
pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un
pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības,
nodokļu, pabalstu, patvēruma un izglītības jomā.

❖Ārzemniekiem no 2021. gada 28. jūnija būs iespēja 
saņemt personas apliecību Latvijā –

eID karti
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Ārzemniekam, kurš vēlas
saņemt Latvijas personas 
apliecību (elektroniskās 
identifikācijas karti – eID
karti), lai veicinātu 
ekonomikas, zinātnes, 
izglītības vai kultūras sakaru 
attīstību.

KAM BŪS IESPĒJA SAŅEMT 
ĀRZEMNIEKA eID KARTI?



Ārzemniekam,kurš vēlas
Latvijā saņemt valsts 
pārvaldes pakalpojumus 
elektroniski, izmantojot 
Eiropas Savienības 
dalībvalsts, Eiropas 
Ekonomikas zonas valsts 
vai Šveices Konfederācijas 
izsniegto elektroniskās 
identifikācijas līdzekli.

8

KAM BŪS IESPĒJA SAŅEMT 
ĀRZEMNIEKA eID KARTI?



Lai saņemtu eID karti:

1. jāreģistrējas Fizisko 
personu reģistrā 

2. jāpiesakās personas 
apliecībai
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KĀ TAS NOTIKS?



KUR VARĒS VEIKT 
REĢISTRĀCIJU?
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Sākotnēji reģistrāciju varēs veikt:

▪Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē;

▪Pie Latvijas zvērinātiem notāriem;

▪Uzņēmumu reģistrā;

▪Zemesgrāmatā;

▪Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.
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eID KARTES NOFORMĒŠANA 
UN IZMAKSAS

eID karti varēs saņemt 
visās Pilsonības un 
migrācijas pārvaldes 
klientu apkalpošanas 
nodaļās Latvijā.

eID kartes noformēšana, 
izgatavošana un 
izsniegšana Latvijā maksās 
80 EUR.

eID karte tiks izgatavota un 
izsniegta 3 darba dienu 
laikā.



NĀKAMIE SOĻI

Pakāpeniski eID kartes varēs noformēt un saņemt arī
šādos veidos:

– Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās
pārstāvniecībās ārvalstīs.

– Eiropas Savienības ietvaros ārzemnieki iepriekš
noformētās kartes varēs saņemt pa pastu.
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eID kartes noformēšanai 
nepieciešams uzrādīt 
personu apliecinošu 
dokumentu un 
noformēšanas procesā tiks 
iegūti biometriskie dati 
(t.i., sejas attēls un divu 
pirkstu nospiedumu digitālie 
attēli), lai nodrošinātu drošu 
personas identifikāciju.
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IDENTIFIKĀCIJA



Ārzemniekiem izsniedzamā 
eID karte būs vizuāli atšķirīga 
no šobrīd Latvijā 
izsniedzamajām personu 
apliecībām.

Šī eID karte nebūs ceļošanas
dokuments un neapliecinās
personas uzturēšanās
tiesības Latvijā!
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KĀ IZSKATĪSIES 
ĀRZEMNIEKA eID?



Darboties elektroniskajā
vidē:

– Autentificēties;

– Pilnvērtīgi izmantot
valsts e-pakalpojumus;

– Veikt dokumentu, 
līgumu parakstīšanu.
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ĀRZEMNIEKA eID KARTES 
PRIEKŠROCĪBAS



• Izveidot e-adresi, lai
nodrošinātu komunikāciju
ar valsts iestādēm:
–Valsts ieņēmumu 
dienestu;

–Uzņēmumu reģistru;
–tiesām;
–u.c.

• Ērti un ātri apliecināt
savu identitāti iestādēs un
uzņēmumos Latvijā (piem.,
kredītiestādē).
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ĀRZEMNIEKA eID KARTES 
PRIEKŠROCĪBAS



Ieguvums gan 
ārzemniekam, gan viņu 
apkalpojošai iestādei ir 
atvieglotā personas 
identitātes pārbaude 
pakalpojumu sniegšanas 
procesā.
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ĀRZEMNIEKA eID KARTES 
PRIEKŠROCĪBAS



KUR BŪS PIEEJAMA INFORMĀCIJA PAR 

ĀRZEMNIEKU eID KARTI?

❖ Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapa: 
www.pmlp.gov.lv

❖ Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mājas lapa: 
www.eparaksts.lv

❖ Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa: 
https://investinlatvia.org
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http://www.pmlp.gov.lv/
http://www.eparaksts.lv/
https://investinlatvia.org/
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Uldis Apsītis
uldis.apsitis@pmlp.gov.lv
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