INFORMĀCIJA PAR MOBILO PASU DARBSTACIJU
Sākot ar 2012.gadu Latvijas vēstniecība piedāvā Latvijas valsts piederīgajiem iespēju saņemt
Latvijas pasi dažādos ASV reģionos. Šim nolūkam ir iegādāta mobilā pasu darbstacija, kas
ļauj iepriekš atsūtot savus dokumentus pases nomaiņai uz vēstniecību, fotografēties pasei un
nodot biometrijas datus ārpus Latvijas vēstniecības telpām.
N.B. Dokumenti uz vēstniecību jānosūta pirms mobilās pasu darbstacijas došanās uz
attiecīgo ASV reģionu.
Kādi dokumenti jāiesniedz?
Lai pieteiktos pases apmaiņai, izmantojot mobilo pasu staciju, nepieciešams iepriekš uz
vēstniecību nosūtīt sekojošu dokumentu kopijas:
1. Latvijas pases kopiju. Ja pasi pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta dzimšanas apliecības
kopija un apliecinājums par personas koda piešķiršanu;
2. Dokumenta, kas apliecina legālu uzturēšanos ASV (ASV pase, permanent resident
card, ASV vīza) kopija;
3. Aizpildītu iesniegumu;
4. Ja pieprasa pasi bērnam, tad jāatsūta bērna dzimšanas apliecības (apliecinātas ar
Apostilli) kopija. Pasi var pieprasīt tas bērna vecāks, kas ir Latvijas pilsonis, vai arī
vecāks, kurš ir citas valsts pilsonis, uzrādot otra vecāka notariāli apliecinātu (arī ar
Apostilli apliecinātu) piekrišanu pases dokumentu iesniegšanai un bērna pases
saņemšanai. No 15 gadu vecuma prsona pati var pieteikties pases saņemšanai.
Dokumenti jāsūta uz consulate.usa@mfa.gov.lv vai faksu 202 328 2860, obligāti norādot
savu kontaktinformāciju (telefonu, e-pastu).
Minēto dokumentu oriģināli OBLIGĀTI jāiesniedz, ierodoties uz fotogrāfiju uzņemšanu un
pirkstu nospiedumu nodošanu. Tad arī jāmaksā valsts un konsulārās nodevas (samaksa
veicama skaidrā naudā vai ar Money order). Pases apmaiņas gadījumā kopējie izdevumi
110 USD, līdz 20 gadu vecumam un pēc 62 gadu vecuma samaksa 90 USD (ietver arī pases
nosūtīšanu uz norādīto dzīvesvietu).

Biežāk uzdotie jautājumi?
I
Vai iesnieguma lapa un dokumenti vēstniecībai jāsaņem pirms var uzņemt
fotogrāfiju un pirkstu nospiedumus?
Jā, visi nepieciešamie dokumenti elektroniski vai pa faksu jānosūta uz vēstniecību pirms
nākšanas nodot biometrijas datus.
II

Vai dokumentu kopijas var iesniegt elektroniski un kam tās jāadresē?

Jā, dokumentus var sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi consulate.usa@mfa.gov.lv vai pa
faksu 202 323 2860 un obligāti ir jānorāda sava kontaktinformācija (telefons un e-pasts).

Kādi dokumenti ir jāiesniedz, ja:

III
-

ir beztermiņa pase, izsniegta deviņdesmitajos gados?;
ir ceļošanai derīga pase, kuras termiņš nav notecējis?;
ir ceļošanai derīga pase, kuras termiņš ir notecējis?

Visos šajos gadījumos ir jāiesniedz vieni un tie paši dokumenti, kas minēti augstāk (vecā
pase, dokumenta, kas apliecina legālu uzturēšanos ASV kopija, aizpildīts iesniegums).
IV

Kas jāiesniedz, ja ir personas kods, bet pase nekad nav izņemta?

Šādā gadījumā ir jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija, dokumenta, kas apliecina legālu
uzturēšanos ASV kopija, aizpildīts iesniegums.
V Vai dubultpilsoņi var pieprasīt dubultpilsonību saviem bērniem?
Jā, ja bērni vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu.
VI
Kādi dokumenti ir jāiesniedz, ja deviņdesmitajos gados izdotā pase un/vai
personas kods ir pazaudēts?
1. Jāiesniedz visi tie paši dokumenti, tikai nozaudētās pases vietā jāiesniedz paziņojums par
pases zudumu, kurā detalizēti jāapraksta pases nozaudēšanas laiks, vieta un apstākļi. Ja
pase nozagta vai nolaupīta, tad jāiesniedz policijas izziņa.
2. Jāsazinās ar vēstniecību, kura atradīs iedzīvotāju reģistrā Jūsu personas kodu, pēc citiem
Jūsu datiem (vārda, uzvārda, dzimšanas datuma, vietas);
3.Pases nozaudēšanas gadījumā, valsts nodeva par pases izgatavošanu ir lielāka.
VII Vai ir iespējams pieteikties pases saņemšanai, ja ir mainījies uzvārds
noslēdzot/šķirot laulību. Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai mainītu uzvārdu Latvijas
pasē?
Vispirms ir jāveic izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā un tikai tad var pieteikties pases saņemšanai.
Lai veiktu izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā jāiesniedz noteiktas formas iesniegums, laulības
apliecības oriģināls (apliecināts ar Apostilli) vai arī tiesas spriedums par laulības šķiršanu (ar
Apostilli), kā arī abu laulāto pasu kopijas. Šo dokumentu kopijas tiek nosūtītas uz Latviju, kur
tiek veiktas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā un tikai pēc izmaiņu veikšanas ir iespējams
pieteikties pases saņemšanai.

VIII

Cik ilgi aizņems biometrijas datu nodošana?

Aptuveni 20 minūtes.
IX
Cik ilgi aizņems pases izgatavošana un kā tā tiks nogādāta pases personai,
kura mainīja/saņēma jaunu pasi?

Jaunā pase tiks izgatavota un nodota pases pieprasītājam vidēji 6 nedēļu laikā (plus/mīnus 2
nedēļas atkarībā no diplomātiskā pasta sūtīšanas datumiem). Pase pēc īpašnieka lūguma un
par papildus samaksu (20 USD) tiks nogādāta ar FedEx kurjerpastu uz pases īpašnieka
dzīvesvietu.

