
Kas
cenšas, tassasniedz!

Latvijas pilsonība
Brošūrā sniegta informācija par Latvijas pilsonības 
iegūšanu naturalizācijas kārtībā

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3

Rīga, Latvija, LV-1026

www.pmlp.gov.lv
pmlp@pmlp.gov.lv

tālr. 67209400

Konsultācijas:
pskn@pmlp.gov.lv

tālr. 67829844
tālr. 67219674
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EIROPAS SAVIENĪBA
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integrācijas fonds



vēlēt;

dibināt politiskās partijas;

pildīt diplomātisko un konsulāro 
dienestu;

piedalīties valsts ārējā un
iekšējā aizsardzībā;

pildīt valsts civildienesta 
ierēdņa, zvērināta advokāta, 
notāra, mērnieka u.c. amatus;

bez vīzas ceļot uz vairākām 
ārvalstīm;

iegūstot Latvijas pilsonību, 
persona vienlaikus iegūst arī 
Eiropas Savienības pilsonību.

Latvijas pilsoņa

PRIEKŠROCĪBAS

ne mazāk ka pēdējos 5 gadus persona pastāvīgi dzīvo Latvijā (citas 
valsts pilsoņiem 5 gadus ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā) 
un var to dokumentāri pierādīt;

persona zina valsts himnas tekstu, Latvijas vēstures un kultūras 
pamatus, un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumus;

persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu;

persona prot latviešu valodu;

ir legāls iztikas avots.

Par Latvijas pilsoni naturalizācijas kārtībā

VAR KĻŪT, JA

Vienlaikus ar personu, bez papildu valsts nodevas, var naturalizēties bērni līdz 15 gadu vecumam.

Latvijas pilsonībā neuzņem personas, kuras ir kriminālsodītas, saistītas ar terorismu, darbojas pretvalstiskā vai 
noziedzīgā organizācijā, nav nomaksājušas administratīvos sodus vai nav izpildījušas citas maksājuma saistības pret 
valsti, vai arī attiecas citi Pilsonības likuma 11.pantā minētie ierobežojumi. Vairāk par ierobežojumiem var uzzināt 
PMLP mājaslapā https://www.pmlp.gov.lv/lv/naturalizacija-1  

Lai uzsāktu naturalizācijas procesu, jāvēršas 
jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
(turpmāk tekstā PMLP) teritoriālajā nodaļā, 
jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments 
(pase vai personas apliecība)

UN JĀIESNIEDZ

iesniegums;

dokuments par pastāvīgu dzīvi Latvijā pēdējos piecus gadus 
(piemēram, izziņa no darba devēja par nodarbinātību, izziņa no 
VSAA, izziņa no izglītības iestādes, dokuments, kas pierāda, ka 
noteiktajā laikposmā veiktas saimnieciskās vai finansiālās 
darbības Latvijas teritorijā u.c.);

dokuments par legālu iztikas avotu (piemēram, izziņa no 
darbavietas, pensionāra apliecība, izziņa no Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras par pabalsta saņemšanu, izziņa no 
mācību iestādes par stipendijas saņemšanu u.c.);

1 fotogrāfija (3x4 cm);

valsts nodevas kvīts vai tā jānomaksā PMLP;

ja persona ir citas valsts pilsonis, jāiesniedz esošās pilsonības 
valsts izziņa ar tulkojumu par nesodāmību;

ja vienlaikus ar personu naturalizējas bērns vecumā līdz 15 gadiem, 
jāiesniedz dokuments, kas apliecina bērna pastāvīgo dzīvi Latvijā.



euro,
samazināta
valsts nodeva eiro.4,27Pamatnodeva eiro,28,46

• pensionāri;

• II un III grupas invalīdi;

• valsts akreditēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu 
klātienes izglītojamie;

• valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošie; 

•  trūcīgo ģimeņu locekļi vai atsevišķi dzīvojošas trūcīgās personas;

• Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki;

• to ģimeņu locekļi, kuriem ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni.

Samazinātu valsts nodevu maksā

Valsts nodevu nemaksā

Valsts nodevas samaksas rekvizīti:

• politiski represētās personas;

• I grupas invalīdi;

• bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;

• valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs uzņemtās personas.

Saņēmējs:
Reģistrācijas Nr.:
Konta Nr.:
Iemaksas mērķis:

Valsts kase TRELLV22
90000050138
LV19TREL1060140919600
Valsts nodeva par naturalizācijas 
iesnieguma iesniegšanu

par iesnieguma iesniegšanu
VALSTS NODEVA Pēc iesnieguma iesniegšanas 

divu mēnešu laikā jākārto

PĀRBAUDES
Rīga

Daugavpils

Liepāja

VentspilsPārbaudes var kārtot 
Rīgā, Daugavpilī, 
Liepājā un Ventspilī

Latviešu valodas prasmes pārbaudē 
tiek vērtēta

Nepieciešamais prasmju līmenis –
spēt saprast dzirdētos tekstus par 
sadzīves rakstura tēmām; lasīt un 
saprast dažādas tematikas tekstus; 
prast uzrakstīt vienkāršus tekstus; 
sarunāties par sadzīves tēmām. 

Katra valodas prasme tiek vērtēta 
atsevišķi.

Latvijas Republikas Satversmes 
pamatnoteikumu, valsts himnas 
teksta, Latvijas vēstures un kultūras 
pamatu zināšanas pārbaudē

Ja kāda no latviešu valodas prasmēm netiek 
nokārtota, tad atkārtoti to drīkst kārtot ne agrāk 
kā pēc trim mēnešiem, turklāt jākārto tikai tā 
prasme, kura netika nokārtota iepriekšējā reizē.

Ja netiek nokārtota minētā pārbaude, atkārtoti 
to drīkst kārtot ne agrāk kā pēc viena mēneša. 
Jākārto tikai tā pārbaudes daļa, kura netika 
nokārtota iepriekšējā reizē.

jānorunā vai jāuzraksta valsts 
himna;

jāatbild uz jautājumiem par 
Latvijas vēsturi un kultūru;

jāatbild uz jautājumiem par 
Latvijas Republikas Satversmes 
pamatnoteikumiem.

•

•

•

Katra daļa tiek vērtēta atsevišķi.

• klausīšanās;
• lasīšanas;
• rakstīšanas;
• runas prasme.

Izmēģini PMLP Elektronisko rīku, lai pārliecinātos par savām zināšanām
www.pmlp.gov.lv

€



• I grupas invalīdi, II grupas invalīdi ar progresējošu psihisku saslimšanu, II vai III 
grupas invalīdi ar kurlmēmumu vai abpusēju kurlumu, kā arī bērni, kuriem ir 
noteikta invaliditāte, ir atbrīvoti no pārbaudēm;

• II un III grupas invalīdi, kuriem nav labās (kreisās) rokas vai labās (kreisās) rokas 
plaukstas, ir atbrīvoti no latviešu valodas rakstu prasmes pārbaudes;

• II un III grupas redzes invalīdi ir atbrīvoti no latviešu valodas rakstu prasmes 
pārbaudes un zināšanu pārbaudes;

• II un III grupas runas invalīdi ir atbrīvoti no latviešu valodas runas prasmes 
pārbaudes;

• II un III grupas dzirdes invalīdi ir atbrīvoti no latviešu valodas klausīšanās un 
runas prasmes pārbaudes;

• II un III grupas invalīdi ar citām saslimšanām uz iesnieguma un Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinuma pamata var 
saņemt atvieglojumus ar PMLP priekšnieka lēmumu.

Latviešu valodas prasmes pārbaude nav jākārto, ja ne agrāk kā piecus 
gadus pirms tam, kad iesniegts iesniegums:

Latviešu valodas rakstu prasme nav jākārto, ja persona ir sasniegusi 
65 gadu vecumu.

No pārbaudēm atbrīvo, ja persona ieguvusi pamatizglītību latviešu 
valodā, apgūstot tajā vairāk nekā pusi pamatizglītības programmas.

• persona ieguvusi augstāko izglītību latviešu valodā;
• persona apliecinājusi latviešu valodas prasmi centralizētajā 

eksāmenā latviešu valodā, beidzot pamatskolu un iegūstot 
kopvērtējumu, kas nav mazāks par 50%, beidzot vidusskolu – 
iegūstot kopvērtējumu, kas nav mazāks par 20%.

ATVIEGLOJUMI/
ATBRĪVOJUMI

Personām ar īpašām vajadzībām
noteikti šādi atvieglojumi:

Pēc pārbaudes nokārtošanas PMLP izskatīs 
iesniegumu un, ja konstatēs, ka persona atbilst 
Pilsonības likuma nosacījumiem, to uzaicinās dot 
solījumu par uzticību Latvijas Republikai.

Ja persona ir citas valsts pilsonis, tai tiks nosūtīta 
vēstule par Latvijas pilsonības garantēšanu, pēc kā 
būs jāiesniedz dokuments par atteikšanos no esošās 
pilsonības.

Saskaņā ar Pilsonības likumu dubultā pilsonība var 
izveidoties ar NATO, Eiropas Savienības un Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm, kā arī 
Austrāliju, Jaunzēlandi un Brazīliju.

Lēmumu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā 
naturalizācijas kārtībā pieņem Ministru kabinets.

PMLP informē personu par uzņemšanu Latvijas 
pilsonībā un tai viena mēneša laikā jānoformē Latvijas 
pilsoņa personu apliecinošs dokuments jebkurā 
PMLP teritoriālajā nodaļā.

UZŅEMŠANA
PILSONĪBĀ


