Uz 2018. gada maiju

Informācija par dokumentu apriti starp Vācijas Federatīvo Republiku un
Latvijas Republiku

Personām, kuras vēlas Vācijā iesniegt citā valstī izdotu publisko dokumentu - vai arī otrādi pirms tam jānoskaidro, kas nepieciešams, lai dokumenti tiktu atzīti citā valstī. Šajā
informatīvajā materiālā ir sagatavots pārskats par Latvijas un Vācijas dokumentu aprites
procedūru.
Latvija un Vācija abas ir 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko
dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalstis. Divpusējā dokumentu apritē
izmantojamo dokumentu īstuma apliecināšanai principiāli vairs nav nepieciešama
legalizācija, bet gan pietiek ar vienkāršotu procedūru - to īstums ir jāapliecina ar
apliecinājumu "Apostille".
Latvija ar 2010. gada 28. oktobra likumu ir noteikusi, ka tā no 24.11.2010. vairs nepieprasīs
dokumentu īstuma apliecinājumu ar "Apostille", ja tie izdoti Vācijā vai arī kādā citā ES vai
EEZ dalībvalstī, kā arī Šveicē. Vācija parasti tomēr pieprasa, lai Latvijas Republikas iestādēs
izdoti dokumenti būtu apliecināti ar “Apostille”.
Latvijas Republikas iestādēs izdotu dokumentu īstumu ar apliecinājumu “Apostille”
var saņemt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā nodaļā:
Elizabetes iela 57
Rīga, LV 1050
Tel. 00371 67 01 63 64
Fakss: 00371 67 82 82 74
Darba laiks: Pirmdiena 09.00 – 18.00
Otrdiena – piektdiena 09.00 – 15.00
Dokumentu īstuma apliecināšanai vajadzīgas divas darba dienas, bet steidzamības kārtā,
maksājot palielinātu valsts nodevu, to var izdarīt arī 2 stundu laikā.
Atsevišķos gadījumos ir nepieciešama iepriekšēja dokumentu īstuma apliecināšana,
īpaši tad, ja dokuments tiek izdots atkārtoti. Ja Jūs vēlaties, to var pieteikt arī Latvijas Ārlietu

ministrijas Konsulārajā nodaļā. Lai paātrinātu dokumentu apstrādi, arī Jūs varat iesniegt
pieteikumu dokumentu īstuma iepriekšējai apliecināšanai. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar
Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulāro nodaļu, lai noskaidrotu, vai Jūsu dokumentiem ir
nepieciešama iepriekšēja apliecināšana un kur to iespējams izdarīt.

Atbildība
Minētā informācija sagatavota saskaņā ar vēstniecības pieredzi un tās rīcībā esošo
informāciju par situāciju materiāla sagatavošanas laikā. Tomēr vēstniecība neuzņemas
atbildību par informācijas pilnīgumu un pareizību.

