
Legalizācijas un Apostille formalitātes 
atcelšana 

Eiropas Savienībā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija regula (ES) Nr. 2016/1191 par 
iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažādu publisko 

dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) 
Nr. 1024/2012



Legalizācija un apostille

• 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencija par 
ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības 
atcelšanu

117 līgumslēdzējas valstis (tostarp visas ES 
dalībvalstis)

• Konvencija par dokumentu legalizācijas atcelšanu 
Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā

Konvencijai pievienojusies Latvija, Beļģija, 
Dānija, Francija, Igaunija, Īrija, Kipra un Itālija

• Dokumentu legalizācijas likums (3. panta otrā 
daļa).

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. 
jūlija regula (ES) Nr. 2016/1191 par iedzīvotāju 
brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot 
dažādu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības 
Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) 
Nr. 1024/2012
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https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=1987011
https://likumi.lv/ta/id/155411#p3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R1191


Regula (ES) Nr. 2016/1191

• Piemēro kopš 2019. gada 16. februāra

• Visās ES dalībvalstīs

• Ierobežota materiālā piemērošanas joma

Atbrīvojums no legalizācijas un apostille
formalitātes piemērojams tikai tiem 
dokumentiem un to apliecinātajām kopijām, 
ko izdevušas kādas dalībvalsts publiskās 
iestādes un kas iesniegti citas dalībvalsts 
publiskām iestādēm. 
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Regula (ES) Nr. 2016/1191

Atbrīvojums no legalizācijas vai Apostille piemērojams tikai 
dokumentiem, kuros konstatēts viens vai vairāki no turpmāk 
minētajiem faktiem:

– Dzimšanas fakts
– Miršanas fakts
– Fakts, ka persona ir dzīva
– Vārds un uzvārds
– Laulība, spēja doties laulībā un ģimenes stāvoklis
– Laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana 

par neesošu
– Reģistrētas partnerattiecības, spēja stāties reģistrētās 

partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss
– Reģistrēto partnerattiecību izbeigšana, reģistrēto 

partneru atšķiršana vai reģistrēto partnerattiecību 
atzīšana par neesošām

– Vecāku statuss vai adopcija
– Domicils un/vai uzturēšanās vieta
– Valstspiederība
– Sodāmības neesamība
– Kandidēšana vai balsošana Eiropas Parlamenta vēlēšanās 

vai citas dalībvalsts pašvaldību vēlēšanās
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Regula (ES) Nr. 2016/1191

• Atbrīvojums no legalizācijas un līdzīgas 
formalitātes (Apostille)

• Formalitāšu vienkāršošana saistībā ar 
apliecinātām kopijām

• Formalitāšu vienkāršošana saistībā ar 
tulkojumiem

DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPAS

• Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI)
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Regulas (ES) Nr. 2016/1191 
daudzvalodu standarta veidlapas

• Dzimšanas fakts

• Miršanas fakts

• Fakts, ka persona 
ir dzīva

• Laulība, spēja 
doties laulībā un 
ģimenes stāvoklis

• Reģistrētas 
partnerattiecības

• Domicils un/vai 
uzturēšanās 
vieta

• Sodāmības 
neesamība

https://beta.e-justice.europa.eu/ ; https://beta.e-justice.europa.eu/35981/LV/public_documents_forms

https://beta.e-justice.europa.eu/551/LV/public_documents
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https://beta.e-justice.europa.eu/
https://beta.e-justice.europa.eu/35981/LV/public_documents_forms
https://beta.e-justice.europa.eu/551/LV/public_documents
daudzvalodu veidlapa_dzīvesvieta.pdf


Iekšējā tirgus informācijas sistēma 
(IMI)

Gadījumā, ja dalībvalsts iestādei, 
kurā uzrāda citā ES dalībvalstī izdotu 
publisko dokumentu vai tā 
apliecinātu kopiju, ir pamatotas 
šaubas par šā publiskā dokumenta 
vai tā apliecinātās kopijas 
autentiskumu, iestāde var

• pārbaudīt IMI repozitorijā 
pieejamo dokumentu paraugus 
un, ja šaubas netiek kliedētas, 

• ar IMI starpniecību iesniegt 
informācijas pieprasījumu 
attiecīgajai ārvalsts iestādei.

ES dalībvalstu publisko dokumentu paraugi –

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/repositories/commonly-used-public-documents/index_en.htm

IMI – https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/repositories/commonly-used-public-documents/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/


Centrālās iestādes – Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija 

2019. gada 19. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 124 «Noteikumi par Latvijas 
centrālajām iestādēm un sadarbību saistībā ar publisko dokumentu uzrādīšanas prasību 

vienkāršošanu Eiropas Savienībā»

Daudzvalodu veidlapu aizpildīšana 

TM Dzimtsarakstu departaments Kristīne Hibnere kristine.hibnere@tm.gov.lv

Reģistrēšanās IMI sistēmā 

TM Starptautiskās sadarbības departaments Kristīne Langiša 
Kristine.Langisa@tm.gov.lv

https://likumi.lv/ta/id/305717-noteikumi-par-latvijas-centralajam-iestadem-un-sadarbibu-saistiba-ar-publisko-dokumentu-uzradisanas-prasibu-vienkarsosanu
mailto:kristine.hibnere@tm.gov.lv
mailto:Kristine.Langisa@tm.gov.lv

