VĪZAS NOFORMĒŠANA SEZONAS DARBINIEKAM
Darba devējs ir tiesīgs uzaicināt sezonas darbinieku nodarbinātībai uz laiku līdz sešiem mēnešiem.
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Nozares, kurās var nodarbināt sezonas darbiniekus, norādītas 2002.gada 25.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.272 “Noteikumi par sezonas rakstura darbiem”

Darba devējam:

Sezonas darbiniekam:

1.

Jāreģistrē brīva darba vieta Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā.

2.

Pēc 10 dienām no brīvas darba vietas reģistrēšanas jādodas uz jebkuru Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes teritoriālo nodaļu, lai apstiprinātu ielūgumu sezonas darbinieka uzaicināšanai:

Pēc ielūguma apstiprināšanas jādodas
uz Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro
pārstāvniecību, lai iesniegtu pieteikumu vīzas pieprasīšanai.

1.

jāiesniedz brīvas formas iesniegums, kurā norādīta informācija:
par uzaicināmo ārzemnieku;

https://likumi.lv/doc.php?id=64019

par paredzamo nodarbinātību;

Ja paredzamais nodarbināšanas laiks:
par nodokļu parāda neesamību;

apliecinājums, ka darba ņēmējam, vajadzības gadījumā, tiks nodrošināts mājoklis, maksa par to būs samērīga un netiks
automātiski ieturēta no darba samaksas.
jāuzrāda pilnvara un personu apliecinošs dokuments darba devēja pārstāvim, kurš iesniedz ielūguma pieteikumu;

pārsniedz 90 dienas – pieprasa ilgtermiņa vīzu
90

īsāks par 90 dienām – pieprasa vienoto vīzu
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2.

Jāiesniedz šādi dokumenti:

jāiesniedz darba līgums vai tā projekts;
Derīgs ceļošanas dokuments
darba līgumā norādītajai darba samaksai jāatbilst vidējās algas apmēram iepriekšējā kalendārajā gadā vai, ja sezonas
darbinieks tiek uzaicināts darbam lauksaimniecības, mežsaimniecības vai zivkopības nozarē – vidējai algai atbilstošajā nozarē;

Aizpildīta un parakstīta vīzas pieteikuma anketa

jāsamaksā valsts nodeva par katra sezonas darbinieka uzaicināšanu.
Krāsaina fotogrāf ja (35x45 mm) ne vecāka par 6 mēnešiem
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Parakstot ielūguma pieteikumu, darba devējs uzņemas atbildību par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību
vīzas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim, viņa izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams,
nodrošina ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu.

Derīga ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polises kopija

3.

Ielūgumu apstiprina piecu darba dienu laikā.

Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu
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Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde

Eiropas Savienības
Iekšējās drošības fonds

