
ŞENGEN VİZASI NƏDİR

BİRDƏFƏLİK VİZA

Səyahət üçün həqiqi sənəd

Doldurulmuş və imzalanmış viza anketi (vizas.pmlp.gov.lv)

Rəngli şəkil (35x45 mm), 6 aydan daha köhnə olmayan

Səyahət ərzində həqiqi olan tibbi sığorta polisinin surəti

Ödəniş zəmanəti və ya vizanın rəsmiləşdirilməsi üçün rüsumun ödənişini təsdiq 
edən sənəd

Səfərin məqsədini təsdiq edən sənədlər

Ölkədə qalma yerini təsdiq edən sənədlər və ya şəxsin ölkədə qalmasına görə 
ödənişi üçün maliyyə vəsaitinin kifayət qədər olduğunu təsdiq edən sənədlər

Şəxsin nəzərdə tutulmuş müddət üzrə yaşayış üçün, həm də onun vətəninə və ya 
yaşadığı ölkəyə qayıtması üçün vəsaitinin kifayət qədər olduğunu təsdiq edən 
sənədlər

Vizanın göstərilmiş etibarlılıq müddətinin sonuna qədər iştirak edən ölkənin 
ərazisini tərk etmək üçün şəxsin niyyətləri barədə məlumat

Bu, vizanın yuxarı hissəsində açıq şəkildə göstərilən "ŞENGEN ÖLKƏLƏRİ" sözləri 
ilə yapışdırılmış Şengen ərazisində etibarlı olan bir vizadır. Bu viza onun sahibinə 
istənilən 180 günlük müddət ərzində 90 günə qədər Şengen zonasında qalma 
hüququ verir.

Bir dəfəlik viza 15-gün ərzində giriş tarixini seçməyə imkan verir, amma vizada 
göstərilmiş icazə verilmiş qalma müddətinə təsir etmir. Bu səbəbdən səyahət edən 
ondan əmin olmalıdır ki, nəzərdə tutulmuş səyahət göstərilən müddətə daxil olur, 
həmçinin vizada yapışdırılmış göstərilmiş qalma müddətini ötmür. Səyahət edəndə 
səyahət ərzində həqiqi olan tibbi sığorta polisi olmalıdır.

Adınanın, soyadların yazılma qaydalarını;

Pasportun nömrəsini;

Girişlərin miqdarı səyahətin nəzərdə tutulmuş planına uyğunluğunu;

Qalmaq və qalma müddəti səyahət tarixinə (yalnız birdəfəlik viza üçün) uyğun 
gəlirmi?

ÇOXDƏFƏLİK VİZA

HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏR

Çoxdəfəlik vizasının sahibi vizanın istənilən müddətinin (maksimum müddəti 5 il olan 
viza üçün) 180 gün müddətində 90 günə qədər Şengen zonasına daxil ola və qala 
bilər. Səyahət edəndə hər bir səfər üçün etibarlı olan tibbi sığorta polisi olmalıdır.

Bir viza avtomatik olaraq Şengen zonasına daxil olmaq hüququ verir, və xarici 
sərhəddə olan viza sahibləri Şengen sərhəd məcəlləsinin 6-cı maddəsinə əsasən 
daxil olma şərtlərini təsdiq edən sənədləri təqdim etməlidirlər. Viza sahibləri Visa 
İnformasiya Sisteminə daxil edilmiş və məlumatları göndərən üzv ölkədə olan şəxsi 
məlumatlar haqqında arayışları almaq, həmçinin şəxsi məlumatlarda  olan 
qeyri-dəqiqlikləri düzəltməyi və ya qanunsuz olaraq işlənmiş şəxsi məlumatların 
silməsini tələb etmək hüququna malikdirlər.

QALMA MÜDDƏTİNİN ÖTMƏSİ
Fövqəladə hallar səbəbindən viza sahibinə qalma müddətini uzatmaq lazımdırsa, viza 
müddəti bitməmiş viza sahibi vizanın uzadılmasına ərizənin verilməsi üçün 
Vətəndaşlıq və Miqrasiya İdarəsinin ən yaxın filialına müraciət etməlidir 
(Dauqavpils, Yurmala, Liyepaya, Valmiyera və ya Ventspils, ya da, Riqadadırsa Riqa 
ş.-də 1-ci filiala).
Viza sahibi vizanın uzadılması üçün belə bir tələb etmədikdə və ya tələbi qəbul 
etmədikdə, ona cərimə tətbiq edilə bilər, o deportasiya edilə bilər və / və ya Şengen 
zonasına yenidən daxil olmasına qadağan edilmiş ola bilər.

Viza aldıqda, zəhmət olmasa, məlumatın
doğru olub-olmadığını yoxlayın:
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! Diqqət! Bir səhv aşkar edildikdə, dərhal viza verən təşkilatla əlaqə saxlayın.

VİZANIN ALINMASI ÜÇÜN LAZIM OLAN SƏNƏDLƏR 

Eiropas Savienības 
Iekšējās drošības fonds

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde

vizas.plmp.gov.lv
https://www.pmlp.gov.lv/en/home/contacts/pmlp-divisions/



