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Informācija ir sagatavota Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas Granta līguma Nr.IF/2011/2./7 ietvaros
par projekta „Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija" aktualizēšana, sagatavošana un ieviešana" īstenošanu. Finansējums piešķirts no Eiropas
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%). Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds. 
Informācija:  www.sif.lv



 latvia

Ja esat ārzemnieks un neesat Eiropas Savienības pilsonis, 
Latvijā varat  iebraukt un uzturēties līdz 90 dienām 
pusgada laikā, ja Jums vienlaikus: ir derīgs ceļošanas
dokuments (pase), ceļošanas dokumentā ir derīga vīza.
                     

VISA

Ierodoties Latvijā ar mērķi uzturēties ilgāk nekā 90 dienas pusgada laikā, 
ārzemnieks sākotnēji var saņemt

 TERMIŅUZTURĒŠANĀS ATĻAUJU

Lai pieprasītu termiņuzturēšanās
atļauju, Jums jāvēršas Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).
Varat vērsties arī Latvijas Republikas 
diplomātiskajās vai konsulārajās
pārstāvniecībās.

TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGO IECEĻOŠANAS, UZTURĒŠANĀS
 UN PILSONĪBAS IEGŪŠANAS NOSACĪJUMI LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Termiņ-
uzturēšanās

 atļauja

Ja ārzemnieks ierodas Latvijā
kā pašnodarbināta persona, 
termiņuzturēšanās atļauju
izsniedz uz laiku, kas nepār-
sniedz vienu gadu.

Ja ārzemnieks ierodas Latvijā
uz darba līguma vai uzņēmuma
līguma pamata vai pamatojoties
uz citu civiltiesisku līgumu (tajā
skaitā – kā komercsabiedrības 
pārvaldes vai izpildinstitūcijas 
loceklis), termiņuzturēšanās 
atļauju izsniedz ne ilgāk kā uz 
pieciem gadiem. 
Darba līguma gadījumā, tiklīdz 
tiek pārtraukta nodarbinātība, 
beidzas arī uzturēšanās tiesības
Latvijā.

Ja termiņuzturēšanās atļauju
izsniedz sakarā ar zinātnisko
sadarbību, tad to izsniedz uz
laiku, kāds minēts zinātniskās
sadarbības plānā, bet ne ilgāk
kā uz pieciem gadiem.

Termiņuzturēšanās atļaujas derīguma           termiņš ir atkarīgs no ierašanās mērķa

Ja termiņuzturēšanās atļauju
izsniedz ārzemnieka ģime-
nes locekļiem, to izsniedz uz 
ārzemniekam izsniegtās 
uzturēšanās atļaujas laiku.

Ja esat ieradies Latvijā uz dzīvi
pie laulātā, kas ir Latvijas pilso-
nis vai Latvijas nepilsonis, 
termiņuzsturēšanās atļauju
izsniedz uz vienu gadu.

          Termiņuzturēšanās atļauja, 
          kuras derīguma termiņš
ir ilgāks par vienu gadu, katru
gadu ir jāreģistrē Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldē!

          Iebraucot Latvijā, ārzem-
          niekam noteiktā laikā ir 
personīgi jāierodas Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldē, 
lai tur  saņemtu uzturēšanās 
atļauju.

Atsevišķu trešo valstu pilsoņi Latvijā
var ieceļot bez vīzas. Informācija par
valstīm, kuru valstspiederīgie Latvijā 
var ieceļot bez vīzas, ir atrodama
mājas lapā www.pmlp.gov.lv.
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TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGIE LATVIJĀ

                     TREŠO VALSTU VALSTPIEDERĪGIE
                     (turpmāk tekstā “ārzemnieki”) ir per-
                  sonas, kurām nav nevienas Eiropas 
                  Savienības dalībvalsts pilsonības vai
Eiropas Ekonomikas zonas  valstu un Šveices 
Konfederācijas pilsonības. Šī grupa ietver gan 
personas,  kas ir dzimušas valstī, kas atrodas 
ārpus ES, gan personas, kas ir dzimušas ES, bet
kurām nav ES dalībvalsts pilsonības.
 

KATRU GADU LATVIJĀ
IERODAS CILVĒKI NO

 VAIRĀK NEKĀ 70
DAŽĀDĀM VALSTĪM

Persona, kurai piešķirts
alternatīvais statuss,
var saņemt termiņ-
uzturēšanās atļauju. 

2012. gadā Latvijā
bija reģistrēti 189
patvēruma meklētāji.
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Eiropas Kopienas 
pastāvīgā iedzīvotāja 
statuss ārzemniekam
ir piemērots, ja viņš 
plāno dzīvot un strādāt 
vairākās ES dalībvalstīs.

jāiesniedz nepieciešamie
dokumenti un jāparaksta 
solījums par uzticību 
Latvijas Republikai

jāsamaksā valsts nodeva

jānokārto latviešu valodas
prasmes un Latvijas Republikas
Satversmes pamatnoteikumu, 
valsts himnas teksta un Latvijas
vēstures zināšanu pārbaude

PILSONĪBAS IEGŪŠANAS PROCESSNaturalizācijas kārtībā
Latvijas pilsonībā uzņemto personu skaits
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Ja ārzemnieks ir nepārtraukti nodzīvojis Latvijā piecus gadus ar termiņuzturēšanās atļauju,
 viņam ir tiesības saņemt Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijā vai

PASTĀVĪGĀS UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU

Uzturoties Latvijā piecus gadus ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai saņemot  Eiropas Kopienas
pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijā, ārzemnieks var naturalizēties un saņemt

LATVIJAS PILSONĪBU

Pastāvīgā uzturēšanās atļauja ir 
piemērota, ja ārzemnieks pamatā 
vēlas dzīvot un uzturēties Latvijā.
Pastāvīgās uzturēšanās atļaujai var
pieteikties trīs mēnešus pirms
termiņuzturēšanās atļaujas beigām.

TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGIE LATVIJĀ

Pastāvīgās
uzturēšanās

 atļauja

Ja termiņuzturēšanās atļauju
izsniedz sakarā ar mācībām
akreditētā izglītības iestādē, 
tad to izsniedz uz mācību laiku,
bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. 

Ja ārzemnieks Latvijā ir veicis
ieguldījumu kapitālsabiedrības
pamatkapitālā ne mazāk kā 
25 000 latu un kopā valsts un
pašvaldības budžetā saimnieciskā
gada laikā kapitālsabiedrība 
nodokļos samaksā ne mazāk kā
20 000 latu, tad termiņuzturēšanās
atļauja tiek izsniegta uz laiku, kas 
nepārsniedz piecus gadus.* 
.  

Ja ārzemnieks Latvijā ir veicis
ieguldījumu nekustamā īpa-
šumā Rīgā, Rīgas plānošanas
reģionā vai republikas pilsētās,
kuru kopējais darījums ir ne
mazāks par 100 000 latu, vai
vienā vai vairākos nekustamos
īpašumos ārpus Rīgas, Rīgas 
plānošanas reģiona vai repub-
likas pilsētām, kuru kopējā 
darījuma summa ir ne mazāka
kā 50 000 latu, tad termiņuztu-
rēšanās atļauja tiek izsniegta uz
         laiku, kas nepārsniedz 
        piecus gadus.* 

Ja ārzemnieks ir veicis finanšu
investīcijas Latvijas Republikas
kredītiestādē ne mazāk kā 
200 000 latu apmērā kredīties-
tādes subordinētā kapitāla veidā
un ja šis darījums nav mazāks
par pieciem gadiem un to nav
tiesību izbeigt pirms noguldī-
juma atmaksas termiņa, termiņ-
uzturēšanās atļauja tiek izsniegta
uz laiku, kas nepārsniedz piecus
gadus.* 

BANKA

* Šis nosacījums attiecas uz ieguldīju-
miem, kas veikti pēc 2010.  gada 1.  jūlija.  

Valūtas kurss 
atrodams Latvijas
Bankas mājaslapā 
www.bank.lv 

Persona, kurai piešķirts
bēgļa statuss, var saņemt 
pastāvīgās uzturēšanās
atļauju. 

EIROPAS SAVIENĪBA

PASE
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INVESTĪCIJAS NEKUSTAMAIS

ĪPAŠUMS
INVESTĪJAS
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 VAR 
PALĪDZĒT

NACIONĀLAIS
INTEGRĀCIJAS

CENTRS

ir valsts iestāde, kura ir atbildīga par migrācijas
politiku un tās īstenošanu. PMLP ir atbildīga
par visa veida uzturēšanās un
migrācijas dokumentu
izsniegšanu LR. NODARBINĀTĪBAS 

VALSTS AĢENTŪRA

atbildīga par nodarbinātības 
veicināšanu, pārkvalifikāciju un
bezdarba mazināšanas politiku 
un tās īstenošanu LR, t.sk., 
studentu nodarbinātību.

                                                        amatpersonas
                                              institūts, kas rūpējas
                                        par to, lai Latvijā tiktu
                                 ievērotas cilvēktiesības, 
                             t.sk., konsultācijas un
                     situāciju izskaidrošana, 
               nepieciešamības gadījumā
           iejaukšanās un cilvēktiesību
      interešu aizstāvība individuālos
 gadījumos.

juriskonsulta 
konsultācija

PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU
PĀRVALDE (PMLP)

TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGIE LATVIJĀ

ĀRZEMNIEKA PORTRETS

2012. gada sākumā Latvijā ar 
dažādā veida atļaujām uzturējās 

cilvēki

Ārzemnieku skaits ar 
pastāvīgās uzturēšanās
atļaujām

Ārzemnieku skaits ar 
termiņuzturēšanās
atļaujām

Ārzemnieku vidū 

Galvenie ieceļošanas iemesli

 

47,2% sievietes
52,8%

NOZARES, KURĀS GALVENOKĀRT STRĀDĀ IECEĻOJUŠIE ĀRZEMNIEKI: 

vīrieši

Ārzemnieku vecuma struktūra

ir vecumā
no 20 līdz 60 
gadiem

ir bērni un 
jaunieši 
vecumā  
līdz 19 
gadiem 

55,7%
29,1%

ir  vecumā virs 60 gadiem15,2%

darbs studijas

Apstrādes rūpniecība Transports un uzglabāšana Izmitināšana un ēdināšana

                            (77 % no tiem
 ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošie 
citu valstu pilsoņi)

49 423

40 057 
9366

ģimenes 
saites

sociālā darbinieka
konsultācijas

latviešu valodas
kursi

kvalifikācijas celšanas vai 
pārkvalifikācijas  kursi

Abc  а б в

informācija

      BIEDRĪBA  “PATVĒRUMS
                  ”DROŠĀ MĀJA””

 trešo valstu 
valstpiederīgajiem 
sniedz nepieciešamo 
informāciju par valsts,
pašvaldību un privātā
sektora pakalpojumu
saņemšanu Latvijā.

PAKALPOJUMI

              sniedz atbalstu un konsultācijas 
                      (juridiskas, sociālās, atbalstošas)
                             legālajiem imigrantiem, t.sk.,
                                      patvēruma meklētājiem, 
                                            bēgļiem un personām,  
                                                 kurām piešķirts 
                                                         alternatīvais 
                                                                 statuss.

   w
ww.pa

tve
rum

s-d
m.lv

www.integration.lv

www.pm
lp.gov.lv 

www.nva.gov.lv 

88% 
                       bija NVS valstu pilsonība

                                   LATVIJAS CILVĒKTIESĪBU CENTRS
                       nodarbojas ar integrācijas, diskriminācijas un naida 
                                           noziegumu novēršanas, patvēruma, 
                                                                migrācijas un pamatbrīvību
                                                                                    jautājumiem,  t.sk., 
                                                                                                    konsultācijas
                                                                                                                 un atbalsts.

 w
ww

.ci
lve

kt
ies

ib
as

.or
g.

lv

www.tiesibsargs.lv 

cilvēktiesību
aizsardzība

  NVO PORTĀLS
LATVIJĀ

                                              iespēja vienkāršā un 
                                               saprotamā veidā ātri 
                                                un ērti atrast informāciju
                                                   par nevalstiskajām organi-
                                                     zācijām, par iespējām
                                                      iesaistīties šo organizāciju darbībā,
                                                        to aktualitātēm un īstenotajiem 
                                                           projektiem, kā arī praktisku un 
                                                            noderīgu informāciju trešo valstu
                                                               valstspiederīgajiem, ierodoties
                                                                un dzīvojot Latvijā.

    www.ngolatvia.lv

Abc а б в

Nev
als

tis
kā

s o
rg

.
Valsts iestādes

TIESĪBSARGS

e-platform
a
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Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra www.vsaa.lv – iestāde, 
kura atbildīga par valsts piešķirtiem pabalstiem un palīdzību.

Uzņēmējdarbības ABC pieejams: www.liaa.gov.lv

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Pastāvīgās
uzturēšanās

 atļauja

TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGIE LATVIJĀ

Termiņ-
uzturēšanās

 atļauja

Sociālā
drošība

Pilsoniskās
līdzdalības

iespējas

Ja Jums ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, tad
Jums ir tiesības saņemt valsts garantēto medicīnisko
palīdzību. Tas nozīmē, ka palīdzība ir bezmaksas.

Ja Jums ir termiņuzturēšanās atļauja, Jūs nevarat
saņemt valsts garantēto medicīnisko palīdzību. Vese-
lības aprūpes pakalpojumi Jums ir jāapmaksā pašam. 
Varat izmantot privāto veselības apdrošināšanu.

Darbs un tā
atrašana

Izglītība

Darba vietu Latvijā Jūs varat iegūt, ja Jūs ir uzaicinājis
darba devējs, kurš PMLP ir noformējis izsaukumu. 
Lai varētu strādāt Latvijā, Jums ir nepieciešama darba
atļauja. Darba atļauju izsniedz PMLP.  Vairumā gadī-
jumu darba atļauja dod tiesības strādāt pie darba
devēja, kurš Jūs ir uzaicinājis. Ja paliekat bez darba, 
tad Jūsu uzturēšanās atļauju un darba atļauju atceļ, 
tad Jums Latvija ir jāpamet. Ja Jums Latvijā mainās
darba devējs, Jums ir jāsaņem jauna darba atļauja. 

Ja jums ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā,
jums nav nepieciešama darba atļauja un Jūs varat
strādāt pie jebkura darba devēja. 
Ja paliekat bez darba, varat vērsties Nodarbinātības
valsts aģentūrā, patstāvīgi meklēt citu darba devēju
vai uzsākt uzņēmējdarbību. 

Ja jums ir termiņuzturēšanās atļauja, Jūs nevariet 
pretendēt uz pašvaldības izmaksātajiem sociālajiem
pabalstiem un daļu no valsts izmaksātajiem sociāla-
jiem pabalstiem.

Ja Jums ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tad varat
saņemt valsts apmaksāto sociālo palīdzību. Patstāvī-
gās uzturēšanās atļauja garantē atbalstu bezdarba
gadījumos. Tas nozīmē, ka Jūs varat kļūt par darba
meklētāju un apmeklēt valsts apmaksātos pārkvalifi-
kācijas kursus. Citi pieejamie sociālie pabalsti: vecāku
pabalsts; maternitātes un paternitātes pabalsts.

Veselības 
aprūpe

Ārzemniekiem ar termiņuzturēšanas atļauju ir  iero-
bežotas politiskās līdzdalības iespējas Latvijā.
Tas nozīmē, ka Jums ir tiesības:
   dibināt nevalstisku organizāciju vai iesaistīties jau
   esošās nevalstiskajās organizācijās
   dibināt arodbiedrību vai būt par arodbiedrību biedru
   piedalīties protestos un piketos

Personām ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām ir 
šādas tiesības:
   dibināt nevalstisku organizāciju vai iesaistīties jau
   esošās nevalstiskajās organizācijās
   dibināt arodbiedrību vai būt par arodbiedrību biedru
   organizēt protestus un piketus

Jūsu bērnam ir tiesības uz izglītību. Ārzemniekiem
maksa par pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi 
tiek noteikta un segta tādā pašā kārtībā kā Latvijas pil-
sonim vai nepilsonim.  

Ja jums ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā,
jums nav nepieciešama darba atļauja un Jūs varat
strādāt pie jebkura darba devēj devē devē a.
Ja paliekat bez darba, varat vērsties Nodarbinātības
valsts aģentūrā, patstāvīgi meklēvv t citu darba devēju
vai uzsākt uzņēmējdarbību.

Uzturoties Latvijā, Jums viena mēneša laikā ir 
jādeklarē sava dzīvesvieta tajā pašvaldībā, 
kurā jūs dzīvojat. Dzīvesvietas deklarācija ir 
neieciešama, lai jūs būtu  sasniedzams tiesis-
kajās attiecībās ar valsti un pašvaldību, t.i., lai
valsts un pašvaldības institūcijas uz deklarēto
adresi jums varētu nosūtīt korespondenci vai
paziņot nepieciešamo informāciju.

Nacionālais veselības dienests www.vmnvd.gov.lv – informācija
par veselības pakalpojumu saņemšanas kārtību un kvalitāti LR.  

Ja jums ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tad jūsu 
bērnam ir tiesības uz izglītību. Valsts un pašvaldību
izglītības iestādēs izglītību iegūst latviešu valodā. Citā
valodā izglītību var iegūt privātās izglītības iestādēs, 
kā arī valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, ja tajās
tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas.
 

Akadēmiskās informācijas centrs www.aic.lv – izglītības pielīdzi-
nāšanas procesa nodrošināšana.
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