VĪZAS SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Derīgs ceļošanas dokuments

?

Vienotā vīza ir visā Šengenas zonā derīga ieceļošanas vīza, kas ir norādīts vīzas uzlīmes
augšpusē ar vārdiem “ŠENGENAS VALSTIS”. Vienotā vīza dod tās turētājam tiesības
uzturēties Šengenas zonā līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laika posmā.

Aizpildīta un parakstīta vīzas pieteikuma anketa (vizas.pmlp.gov.lv)
VISA

Krāsaina fotogrāfija (35x45mm), kas nav vecāka par 6 mēnešiem

VISA

Derīgas ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polises kopija

VIENREIZĒJĀS IECEĻOŠANAS VĪZA

Vienreizējās ieceļošanas vīza tiek izsniegta ar iespēju variēt ar ieceļošanas datumu 15 dienu
periodā, bet neietekmē vīzā noteikto atļauto uzturēšanās ilgumu. Šī iemesla dēļ ceļotājiem
ir jāpārliecinās, ka paredzētais ceļojums ietilpst norādītajā termiņā, kā arī nepārsniedz vīzas
uzlīmē norādīto uzturēšanās laiku. Ceļotājiem jābūt derīgai ceļojuma medicīniskās
apdrošināšanas polisei.

Maksājums vai dokuments, kas apliecina vīzas nodevas apmaksu
Dokumenti, kas pamato ieceļošanas mērķi
Ar uzturēšanos saistīti dokumenti vai dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējam ir
nepieciešamie finanšu līdzekļi uzturēšanās vietas apmaksai

VISA
VISA

Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicēja rīcībā ir pietiekami daudz iztikas līdzekļu gan
paredzētās uzturēšanās laikam, gan lai atgrieztos izcelsmes vai dzīvesvietas valstī

DAUDZKĀRTĒJĀS IECEĻOŠANAS VĪZA

Daudzkārtējās ieceļošanas vīzas turētājs var ieceļot un uzturēties Šengenas zonā līdz 90
dienām jebkurā 180 dienu laika posmā visā vīzas derīguma termiņā (ar maksimālo termiņu
līdz 5 gadiem). Ceļotājiem jābūt ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polisei, kas ir spēkā
katra ceļojuma laikā.

Informācija par pieteicēja nodomu atstāt dalībvalsts teritoriju pirms pieteiktās vīzas
derīguma termiņa beigām

Saņemot vīzu, lūdzu pārbaudiet, vai tajā esošā
informācija ir pareiza, tostarp:

KAS IR ŠENGENAS VĪZA

TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.
VĪZA/VISA

2.
3.

1.

Vārda, uzvārda pareizrakstība

2.

Pases numurs

3.

Vai ieceļošanas reižu skaits atbilst paredzētajam ceļošanas plānam

4.

Vai derīguma termiņš un uzturēšanās laiks atbilst paredzētajiem ceļojuma datumiem
(tikai vienreizējās ieceļošanas vīzām)

!

Ja tiek konstatēta kļūda, nekavējoties ir jāsazinās ar vīzas izsniedzējiestādi.

1.

Vienotā vīza nedod tiesības automātiski ieceļot Šengenas zonā, un vīzas turētājam pie
ārējās robežas ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina atbilstību ieceļošanas nosacījumiem
saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 6. pantu. Vīzas turētājam ir tiesības saņemt izziņu par
viņa personas datiem, kas ir iekļauti VIS, un dalībvalsti, kas iekļāvusi šos datus, kā arī
pieprasīt, ka tiek izlabotas neprecizitātes viņa personas datos vai arī tiek dzēsti prettiesiski
apstrādāti personas dati.

UZTURĒŠANĀS LAIKA PĀRSNIEGŠANA
Ja vīzas turētājam ārkārtas apstākļu dēļ nepieciešams pagarināt uzturēšanās ilgumu, pirms
vīzas termiņa beigām viņam ir jāsazinās ar tuvāko Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
filiāli (Daugavpilī, Jūrmalā, Liepājā, Valmierā, Ventspilī vai Rīgā (tikai Rīgas 1. nodaļā), lai
pieteiktos vīzas pagarinājumam.
Ja vīzas turētājs nepieprasa vai neiegūst šo pagarinājumu, viņam var tikt piemērots
administratīvais sods, viņš var tikt izraidīts un/vai viņam var tikt aizliegts atkārtoti ieceļot
Šengenas zonā.

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde

Eiropas Savienības
Iekšējās drošības fonds

