
Vēstniecība aicina pieteikties pasu un personas apliecību noformēšanai 

konsulārā izbraukuma laikā  

Edmontona, 19 oktobris 

 

Latvijas vēstniecība Kanādā aicina pieteikties pasu un personu apliecību 

noformēšanai.  

 

Pieteikšanās 

Apmeklētājus lūdzam pieteikties, sūtot pietiekumus uz vēstniecības e-pastu 

consulate.canada@mfa.gov.lv, obligāti norādot savu kontaktinformāciju 

(telefonu, e-pastu).  

Lai pieteiktos, iepriekš uz Latvijas vēstniecību Kanādā jānosūta šādi 

dokumenti: 

Latvijas pases kopija; 

Dokumenta, kas apliecina legālu uzturēšanos Kanādā (Kanādas pase, permanent 

resident card, Kanādas vīza u.c.), kopija; 

ja pasi pieprasa pirmo reizi - dzimšanas apliecības kopija un / vai apliecinājums 

par personas koda piešķiršanu. 

Minēto dokumentu oriģināli obligāti jāuzrāda, ierodoties uz pieteikuma 

noformēšanu.  

 

Bērni 

Bērniem līdz 15 gadu vecumam pasi pieprasa tas bērna vecāks, kas ir Latvijas 

pilsonis. 

Vecākam ir jāuzrāda sava pases kopija, kā arī dokumenta, kas apliecina legālu 

uzturēšanos Kanādā, kopija.  

No 15 gadu vecuma persona pati var pieteikties pases saņemšanai.  

Ja bērnam vēl nav piešķirts personas kods, jāsazinās iepriekš ar vēstniecību, 

lai bērnu reģistrētu par pilsoni.  

 

Cenrādis 

Lūdzam ņemt vērā, ka cenas var mainīties atbilstoši valūtas kursam.  

Pase – 140 CAD 

Pase un personas apliecība (ID karte) – 160 CAD 

Pase personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu vai ir pensijas vecumā – 

110 CAD 
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Pase un personas apliecība (ID karte) personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu 

vecumu vai ir pensijas vecumā – 130 CAD 

Pases nosūtīšana uz personas norādīto dzīvesvietu Kanādā – 25 CAD 

 

Svarīgi! 

Maksājuma veids – debetkarte vai kredītkarte.  

Pieteikuma noformēšanas ilgums - aptuveni 20 minūtes. 

Jaunā pase tiks izgatavota un nodota pases pieprasītājam vidēji 4-6 nedēļu 

laikā. Pases un personas apliecības tiek izgatavotas Rīgā un tiek nosūtītas uz 

vēstniecību ar diplomātisko pastu. 

Ja pase ir pazaudēta, jāiesniedz visi dokumenti un paziņojums par pases 

zudumu, kurā detalizēti jāapraksta pases nozaudēšanas laiks, vieta un apstākļi. Ja 

pase nozagta vai nolaupīta, tad jāiesniedz policijas izziņa. 

Ja ir pazaudēts personas kods, jāsazinās ar vēstniecību, lai noskaidrotu 

Iedzīvotāju reģistrā Jūsu personas kodu, pēc citiem Jūsu datiem (vārda, uzvārda, 

dzimšanas datuma, vietas).  

Ja ir mainījies uzvārds noslēdzot/šķirot laulību, jāsazinās ar vēstniecību, lai 

veiktu izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā un tikai tad var pieteikties pases saņemšanai.  

Jautājumu gadījumā, kā arī, ja ir nepieciešams saņemt kādu citu konsulāro 

pakalpojumu / konsultāciju no vēstniecības izbraukuma laikā lūdzam 

sazināties ar vēstniecību pa tālruni 613-238-6014 vai rakstot uz e-pastu: 

consulate.canada@mfa.gov.lv. 

Latvijas vēstniecība Kanādā patur tiesības atcelt vai pārcelt pasu izbraukumu 

tehnisku iemeslu dēļ vai gadījumos, kad netiek saņemts atbilstošs pietikumu 

skaits. 
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