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 Latvijas diplomātisko pārstāvniecību tīkls

 Goda konsulu tīkls

 Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas 
padome

 Valsts tēla padome

Sadarbības formāti



Labvēlīgas biznesa vides radīšana sekmīgai 
starpvalstu sadarbībai:

 dažāda līmeņa amatpersonu vizītes

 atbalsts biznesa kontaktu veidošanā

 Latvijas kā biznesam pievilcīgas valsts tēla 
popularizēšana

 konsultācijas par biznesa specifiku konkrētajā valstī

Atbalsts uzņēmējiem jaunu eksporta 
tirgu apguvē



Diplomātiskais un konsulārais 
dienests

38 vēstniecības – jaunākās no tām:
 Indijā (2014. gada janvāris)

 AAE (2014. gada septembris)

 Dienvidkorejā (2015. gada septembris)

6 pastāvīgās pārstāvniecības

1 ģenerālkonsulāts 

2 konsulāti

Kanceleja Kaļiņingradā

Goda konsuli – 48 pilnvaroti izsniegt atgriešanās 
apliecības



Latvijas pārstāvniecību tīkls ārvalstīs



Došanās ceļojumā

Pirms pērc biļeti, noskaidro:

1. Vai uz šo valsti ceļot ir droši?

www.mfa.gov.lv

Konsulārā informācija

Ceļošana

Ieteikumi un brīdinājumi ceļotājiem

http://www.mfa.gov.lv/


Došanās ceļojumā

Pirms pērc biļeti, noskaidro:

2. Vai ieceļošanai šajā valstī ir vajadzīga vīza 
vai īpaša atļauja?

 www.mfa.gov.lv Konsulārā informācija 
Ceļošana  Valstu un teritoriju saraksts, uz 
kurām var doties bez vīzas vai iepriekš 
saņemot ieceļošanas atļauju

 ja vajag vīzu – attiecīgās valsts pārstāvniecībā

 Konsulārā departamenta informatīvais 
tālrunis: 8000 5905

http://www.mfa.gov.lv/


Došanās ceļojumā

1. Pase vai personas apliecība

2. Reģistrācija Konsulārajā reģistrā

3. Apdrošināšana

4. Mobilā aplikācija «Ceļo droši»



Nelaime ceļojuma laikā

JA PAZŪD PASE / eID

Valstī ir Latvijas pārstāvniecība
 izsniedz atgriešanās apliecību

 derīga, lai atgrieztos Latvijā, vienu reizi šķērsojot 
Latvijas robežu

 2 fotogrāfijas, 15 EUR

Valstī nav Latvijas pārstāvniecības, bet ir Goda
konsuls, kas pilnvarots izsniegt atgriešanās
apliecības

 izsniedz atgriešanās apliecību

 derīga, lai atgrieztos Latvijā, vienu reizi šķērsojot 
Latvijas robežu

 izsniegšana atkarīga no Goda konsula pieejamības



Nelaime ceļojuma laikā

JA PAZŪD PASE / eID

Valstī nav Latvijas pārstāvniecības / Goda konsula
 jāvēršas citas ES dalībvalsts pārstāvniecībā

 izsniedz Emergency Travel Document

 derīga, lai atgrieztos Latvijā, vienu reizi šķērsojot 
Latvijas robežu

 2 fotogrāfijas; cena un izsniegšanas laiks atkarīgs no 
pārstāvniecības

Atgriežoties Latvijā, atgriešanās apliecība un
Emergency Travel Document jānodod PMLP un
jānoformē jauna pase / eID



Nelaime ceļojuma laikā

JA ESAT PALICIS BEZ NAUDAS

Ja ir pase
 Naudas pārskaitījums Western Union (Latvijas 

pasts), MoneyGram (DNB, PrivatBank)

Ja nav pases
 +371 26337711 vai tuvākā Latvijas pārstāvniecība

 Tuvinieki/radinieki  Konsulārais departaments 
Jūs



Nelaime ceļojuma laikā

Tiesības:
 lūgt sazināties ar Latvijas pārstāvniecību

 pieprasīt advokātu un tulku

Latvijas pārstāvniecība:
 ar ĀM un Valsts policijas starpniecību informēs 

radiniekus/tuviniekus

 pārstāvēs Jūsu tiesības, sazinoties ar vietējām 
tiesībsargājošām iestādēm

 nevar iejaukties ārvalsts iestāžu darbībā

 nevar panākt labākus apcietinājuma apstākļus nekā 
vietējiem iedzīvotājiem

JA ESAT AIZTURĒTS



Nelaime ceļojuma laikā

 zvanīt: +371 26337711

 rakstīt: palidziba@mfa.gov.lv

 neatrisinās visu uzreiz, bet informēs par turpmāko rīcību

 ceļojuma apdrošināšanas kompānija

 Latvijas pārstāvniecība palīdzēs formalitāšu kārtošanā 
(dokumentu izprasīšana, repatriācijas izmaksu 
noskaidrošana, utt.)

JA IR NOTICIS NELAIMES GADĪJUMS



Paldies par uzmanību!

Tālrunis: 8000 5905 / 67 016 364

24h ārkārtas sit.: +371 26337711 

E-pasts: palidziba@mfa.gov.lv

mailto:palidziba@mfa.gov.lv

