(Uz uzņēmuma veidlapas, kur norādīti rekvizīti)

06.05.2012.
Rīga
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
...... nodaļai (kurā iesniegs dokumentus)
IESNIEGUMS
SIA „...” (reģ. Nr., juridiskā adrese) lūdz noformēt izsaukumu
termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai no .....(norādīt datumu) līdz ......
(norādīt datumu) vai termiņuzturēšanās reģistrēšanai Andrejam Petrovam,
pamatojoties uz noslēgto darba (uzņēmuma) līgumu.
Andrejs Petrovs tiks nodarbināts ..... (profesijas nosaukums un
profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram) amatā. Nodarbinātības
nozares kods – .... (nozares kodu norādīt līdz otrajam līmenim atbilstoši
NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai).
Andreja Petrova nodarbināšana SIA „...” ir nepieciešama, lai ...
(norādīt pamatojumu).
Andreja Petrova izglītība - ... (norādīt izglītības līmeni un iegūto
specialitāti).
Darba izpildes vieta (vietas) - ... (norādīt adresi/ adreses).
Darba laiks stundās nedēļā - ... (šo informāciju nenorāda, apstiprinot
izsaukumu komercreģistrā reģistrētam valdes vai padomes loceklim,
prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības
biedram, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura
pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas
saistītas ar filiāli.)
Darba samaksas apmērs mēnesī – ... .
Andreja Petrova paredzamā uzturēšanās vieta Latvijā - viesnīca
„Brigita” (adrese, tālruņa. numurs).
SIA „...” apliecina, ka ir reģistrējusies kā nodokļu maksātājs un veicis
nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā. (ja
juridiskajai personai nav nodokļu maksājumu parādu).
(Ja juridiskajai personai ir nodokļu maksājumu parādi) SIA „...” ir
reģistrējusies kā nodokļu maksātājs un attiecīgo maksājumu termiņi ir
pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un uzaicinātājs veic maksājumus saskaņā ar nodokļu
administrācijas lēmumu (samaksas grafiku).

SIA „…” apliecina, ka uzņemas atbildību par ārzemnieka izbraukšanu
no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina ar ārzemnieka
veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē
saistīto izdevumu segšanu.
Kontaktpersona uzaicinātās personas ieceļošanas un uzturēšanās
Latvijas Republikā jautājumos- ......(vārds un uzvārds, personas kods,
tālruņa numurs).
Pilnvarota persona iesniegt un parakstīt izsaukuma pieteikumu–.......
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs).

Uzvārds

Petrov

Vārds

Dzimums

Andrei

vīrietis

Dzimšanas
datums, vieta
18.08.1953.,
Krievija,
Maskava

Pilsonība

Dzīvesvietas
adrese
ārzemēs
Krievijas Krievija,
Federācija Maskava,
A.Koroļova
iela 21/5568

Pielikumā:
1. A. Petrova kvalifikācijas atzīšanas apliecības kopija (ja profesija, kurā
paredzēts nodarbināt ārzemnieku, ir reglamentēta) // izglītības
dokumenta kopija (ja profesija, kurā paredzēts nodarbināt
ārzemnieku, nav reglamentēta) uz ... lapām;
2. darba (uzņēmuma) līguma kopija uz ... lapām;
3. atļaujas (licences) kopija (ja paredzēts ārzemnieku nodarbināt darbā,
kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence)) uz ... lapām.
4. Latvijas vai ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprināts dokuments,
kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja
un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu
budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti)
nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas
lēmumu (samaksas grafiku) uz .... lapām (ja paredzēts fizisku personu
nodarbināt uz uzņēmuma līguma pamata)

Direktors
Pavadvēstuli sagatavoja
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

vārds, uzvārds

