
Informācija ārzemniekiem,  
kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Lihtenšteinas, 

Īslandes, Norvēģijas un Šveices valstspiederīgieRīgā, 2011

Zini savas tiesîbas, 
ierodoties

Latvijā!
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Ieceļošanas un uzturēšanās noteikumus Latvijas Republikā nosaka Imigrācijas likums. 

Likums un tā tulkojums angļu valodā pieejams  Latvijas Republikas oficiālā laikraksta 

„Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv

Latvijā bez vīzas vai uzturēšanās atļaujas var iebraukt Eiropas Savienības,  

Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices pilsoņi. Ja esat ārzemnieks un nedzīvojat šajās valstīs, 

Latvijā varat iebraukt un uzturēties līdz 90 dienām pusgada laikā, ja Jums vienlaikus ir: 

✔ derīgs ceļošanas dokuments,

✔ ceļošanas dokumentā ir derīga vīza.

Ja vēlaties uzturēties ilgāk kā 90 dienas pusgada laikā, Jums papildus jābūt:

✔ Latvijas Republikas vai citas Šengenas līguma dalībvalsts izsniegtai uzturēšanās atļaujai, 

Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļaujai  

vai Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujai, 

✔ derīgai veselības apdrošināšanas polisei, kas garantē ar veselības aprūpi saistīto 

izdevumu segšanu Latvijas Republikā, ieskaitot nogādāšanu atpakaļ ārzemnieka  

mītnes zemē viņa smagas slimības gadījumā,

✔ kā arī pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai uzturētos Latvijas Republikā  

un atgrieztos mītnes zemē vai izceļotu uz trešo valsti, kurā Jums ir tiesības ieceļot. 

U z m a n È b U !

Saņemot pirmreizējo termiņuzturēšanās atļauju vai termiņuzturēšanās atļauju  

pēc pārtraukuma ilgāka par 90 dienām, ārzemniekam jāiesniedz  

Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa, ka persona neslimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē.

	 vîzas
Vīza ir atzīme pasē, ka Jums ir atļauts iebraukt valstī, izbraukt no tās vai to šķērsot.  

Vīzu iebraukšanai Latvijā varat saņemt: Latvijas diplomātiskajās  

vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un Šengenas līguma valstu pārstāvniecībās.
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Buklets sagatavots ar 
Sorosa fonda – Latvija atbalstu

Buklets izdots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 
fonda 2009. gada programmas Kultūras ministrijas īstenotā projekta 
„Informatīvi pasākumi Latvijas sabiedrībai par imigrāciju un trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas atbalstam” (fonda projekta iesnieguma  
Nr. IF/2009/1.7/1) ietvaros.

Katru gadu Latvijā ierodas ap 2000 cilvēku no vairāk kā 70 dažādām valstīm. 

Tā kā Latvijas Republika ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tad Eiropas Savienības valstu pilsoņiem,  
kā arī Lihtenšteinas, Īslandes, Norvēģijas vai Šveices pilsoņiem (turpmāk – Savienības pilsoņi) ieceļošanas  
un uzturēšanās nosacījumi ir atviegloti, jo šo pilsoņu brīvas pārvietošanās tiesības nosaka Eiropas Savienības 
likumi.

Tiem, kas nav Savienības pilsoņi, ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi Latvijas Republikā ir atšķirīgi,  
un bieži vien tos saprast ir ļoti sarežģīti. 

Lai palīdzētu Jums orientēties dažādās dzīves jomās un sniegtu informāciju par atbildīgajām institūcijām, 
esam sagatavojuši nelielu ieskatu par nosacījumiem un Jūsu tiesībām svarīgākajās dzīves jomās – izglītībā, 
darbā, veselībā, mājokļa jautājumos un politiskajā līdzdalībā.

Katrā no sadaļām atradīsiet norādi par plašākas informācijas ieguves avotu. Tāpat pievērsiet uzmanību 
brīdinājumiem, kurus ievērojot, var izvairīties no neparedzamām un nepatīkamām situācijām.

Šī ir ļoti neliela daļa no informācijas, kas Jums varētu būt nepieciešama, uzsākot dzīvi Latvijā, bet ceram,  
ka šīs sākuma norādes Jums palīdzēs atrast nākamās. 

Izsakām pateicību 

•  autorei, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” valdes loceklei  
Vinetai Polatsidei, 

•  Sabiedriskās politikas centra Providus pētniecei Dacei Akulei,

•  IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta 
Vispārējās izglītības nodaļas vecākajai referentei Olitai Arklei, 

• Labklājības ministrijas Darba departamenta  
Darba tirgus politikas  nodaļas vadošajai referentei Lindai Paugai, 

•  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļas vadītājai  
Ilzei Briedei, 

•  teksta redaktorēm Ilzei Stobovai un Antrai Legzdiņai, 

•  biedrībai „Vieglās valodas aģentūra” 

un personiski 

•  Vitai Rogai un Inesei Bancevičai, 
•  tulkiem Ingunai Beķerei un Viktoram Makarovam.  

Dizains un makets: Marika Samardaka



U
z

t
U

r
‰

Í
a

n
å

s
	L

a
t

v
ij

å

U z m a n È b U !

Ja Jūs dzīvojat tālu no pārstāvniecības ārvalstīs (tālāk par 100 km) 

vai dzīvojat valstī, kurā nav Latvijas pārstāvniecības, Jūs varat iesniegt dokumentus 

pārstāvniecībā pa pastu. Elektroniski to var izdarīt arī cilvēks, kuru jūs pilnvarojat.

	 Pirms	dokumentu	iesniegßanas	sazinieties	ar	pårståvniecîbu		
	 un	informéjiet	par	to!	

Informāciju par  Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs meklējiet www.mfa.gov.lv

Atsevišķu trešo valstu pilsoņi Latvijā var ieceļot bez vīzas. 

Informācija par valstīm, kuru valstspiederīgie Latvijā var ieceļot bez vīzas, 

ir mājas lapā www.pmlp.gov.lv

	 Uzturéßanås	at¬aujas

Ārzemniekam var izsniegt: 

1) termiņuzturēšanās atļauju; 

2) pastāvīgās uzturēšanās atļauju. 

	 Uzturéßanås	at¬aujas	sañemßana	

Lai pieprasītu termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju,

Jums jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).

Varat vērsties arī Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās.

Lai noskaidrotu informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem, iesakām izmantot 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā sniegto informāciju.  

Informācija pieejama latviešu, krievu un angļu valodā.

Adrese: http://www.pmlp.gov.lv

Uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus drīkst iesniegt  

latviešu, angļu, franču, krievu vai vācu valodā.

Termiņuzturēšanās atļauja

Termiņuzturēšanās atļauja var tikt izsniegta uz laiku līdz pieciem gadiem.
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U z m a n È b U !

Termiņuzturēšanās atļauju, kuras derīguma termiņš ir ilgāks par vienu gadu,  

reģistrē katru gadu.

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

Patstāvīgās uzturēšanās atļauju Jūs varat pieprasīt, ja ar termiņuzturēšanās atļauju  

esat nodzīvojis Latvijā piecus gadus bez pārtraukuma. 

Pastāvīgās uzturēšanās atļauju reģistrē reizi piecos gados. 

Patstāvīgās uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss 

nodrošina daudz plašākas sociālās un ekonomiskās tiesības.

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja ir piemērota,  

ja Jūs vēlaties pamatā dzīvot un uzturēties Latvijā. 

Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss ir piemērots, 

ja Jūs plānojat dzīvot un strādāt vairākās ES dalībvalstīs.
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✔ Jums ir  viens vai vairāki nekustamie īpašumi ārpus Rīgas, 

Rīgas plānošanas reģiona vai republikas pilsētām, kuru kopējā darījuma vērtība ir  

ne mazāka par 50 000 latu, un darījums ir noticis laikā pēc 2010. gada 1. jūlija;

✔ esat veicis finanšu investīcijas Latvijas Republikas kredītiestādē 

ne mazāk kā 200 000 latu apmērā subordinētā kapitāla veidā, 

un darījums ir noticis laikā pēc 2010. gada 1. jūlija.

	 Darba	at¬aujas	pagarinåßana	
Ja Jums beidzas darba atļaujas termiņš, bet darba devējs vēlas turpināt  

darba attiecības ar  Jums, tad viņš iesniedz PMLP iesniegumu.  

Tajā tiek pamatota nepieciešamība Jūs atkārtoti nodarbināt. Tikai tad Jums izsniedz  

jaunu darba atļauju, apstiprinot jaunu izsaukumu. 

	 Paståvîgås	uzturéßanås	at¬auja	un	nodarbinåtîba
Ja jums ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, jums nav nepieciešama darba atļauja  

un Jūs varat strādāt pie jebkura darba devēja. 
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	 vîza	un	nodarbinåtîba
Jūsu iespējas Latvijas darba tirgū ir cieši saistītas ar Jūsu uzturēšanās atļaujas veidu. 

 termiñuzturéßanås	at¬auja	un	nodarbinåtîba
Darba vietu Latvijā Jūs varat iegūt, ja Jūs ir uzaicinājis darba devējs,  

kurš PMLP ir noformējis izsaukumu. Izsaukumu PMLP var apstiprināt tikai tad, ja Jums 

plānotā darba vieta ir izsludināta Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un mēneša laikā  

uz to nav pieteicies atbilstošas kvalifikācijas Latvijas iedzīvotājs vai ES pilsonis. 

Ja Jūs strādāsiet, pamatojoties uz uzņēmuma līgumu,  

brīvā darba vieta NVA nav jāpiesaka.

Lai varētu strādāt Latvijā, Jums ir nepieciešama darba atļauja. Darba atļauju izsniedz PMLP. 

Vairumā gadījumu darba atļauja  dod tiesības strādāt pie darba devēja, kurš Jūs ir 

uzaicinājis. Ja plānojat strādāt pie vairākiem darba devējiem, vairākos amatos, vai profesijās 

pie viena darba devēja, darba atļauja ir nepieciešama katram darba veidam.

Ja paliekat bez darba, tad Jūsu uzturēšanās atļauju un darba atļauju atceļ.  

Tad Jums Latvija ir jāpamet, jo Jūs nevarat kļūt par darba meklētāju.

Ja Jums Latvijā mainās darba devējs,  Jums ir jāsaņem jauna darba atļauja.

i z ˆ ‰ m U m i :
Jūs varat strādāt pie jebkura darba devēja, ja:

✔ esat ieradies Latvijā uz dzīvi pie laulātā, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis,  

vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmis ārzemnieks;

✔ esat Latvijā ieradies studēt akreditētā izglītības iestādē;

✔ Jums ir piešķirts Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statuss citā ES dalībvalstī, 

vai arī var strādāt Jūsu ģimenes loceklis, kas vienu gadu uzturējies Latvijā  

ar termiņuzturēšanās atļauju un vēlas tikt nodarbināts Latvijas Republikā;

✔ Jums pieder viens vai vairāki nekustamie īpašumi Rīgā, Rīgas plānošanas reģionā  

vai republikas pilsētās, un īpašumu kopējā darījuma vērtība ir ne mazāka par 100 000 latu;
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	 i z g L È t È b a

Ārzemniekiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā,  

ir tiesības uz izglītību. 

	 izglîtîbas	sistéma

Latvijas izglītības sistēmu veido: pirmsskolas izglītība, obligātā pamatizglītība,  

vispārējā vidējā izglītība un augstākā izglītība.

Pirmsskolas izglītība

Latvijā pirmsskolas izglītība ir bērniem no  piecu gadu vecuma.  

Pirmsskolas izglītību bērni apgūst līdz septiņu gadu vecumam.

Pirmsskolas programmas īsteno pirmsskolas izglītības iestādes,  

skolas un interešu izglītības iestādes. 

Programmu  apguvi  nodrošina gan pašvaldību, gan privātās izglītības iestādes. Pirmsskolas 

izglītība pašvaldību  izglītības iestādēs ir bez maksas, taču vecākiem ir jāmaksā par bērna 

ēdināšanu. Samaksu  par ēdināšanu nosaka iestādes dibinātājs. Dibinātājs nosaka kārtību, 

kādā  bērni tiek  uzņemti izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. 

Lai bērnu pieteiktu izglītības iestādē, vecākiem jāvēršas attiecīgajā pašvaldībā.

Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits Latvijas lielākajās pilsētās nav pietiekams.  

Tāpēc vecākiem ir jārēķinās ar ilgāku laiku, lai bērns uzsāktu pirmsskolas izglītību. 

Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē bērnu var pieteikt mājas lapā www.eriga.lv 

Privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs bērnus uzņem bez rindas. Tās ir par maksu, ko 

nosaka iestādes dibinātājs. Aptuvenā maksa mēnesī ir vidēji 250 LVL. 

Informācija par izglītības iestādēm ir Izglītības un zinātnes mājas lapā www.izm.gov.lv

Informācija par privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas  

Rīgā, pieejama mājas lapā www.privatapirmsskola.lv

Vispārējā pamatizglītība

Pamatizglītība Latvijā ir obligāta. Pamatizglītības programmas apguvi bērni uzsāk  

septiņu vai astoņu gadu vecumā. Pamatizglītības programmas apguves ilgums ir 9 gadi. 

Pamatizglītības programmas (arī profesionālās) var apgūt gan valsts, pašvaldību,  

gan privātās izglītības  iestādēs.  Privātajās izglītības iestādēs mācību maksu nosaka  

iestādes dibinātājs. Tā ir vidēji 800 – 900 LVL gadā.

Informāciju par vispārējās izglītības iestādēm Jūs varat atrast  

Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā www.izm.gov.lv

Informāciju par privātajām izglītības iestādēm Latvijā, kas īsteno  

pamatizglītības programmas, meklējiet mājas lapā www.privatskolas.lv/

Vidējā izglītība

Latvijā ir vispārējās vidējās un profesionālās izglītības programmas.

Vispārējās izglītības programmas īsteno vidusskolās vai ģimnāzijās. 

Profesionālās izglītības programmas paredz profesionālās kvalifikācijas ieguvi.  

Profesionālo izglītību var apgūt profesionālajās izglītības iestādēs. 

Vidējo izglītību Latvijā piedāvā gan valsts, gan privātās izglītības iestādes.  

Privātajās izglītības iestādēs mācību maksa vidēji ir 800 – 900 LVL gadā. 

Lai iestātos vidējās izglītības iestādē, skolēnam, iespējams, ir jākārto iestājpārbaudījumi. 

Informāciju par vispārējās izglītības iestādēm 

Jūs varat atrast Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā www.izm.gov.lv 

vai http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statistika-vispareja/6281.html

Augstākā izglītība

Augstāko izglītību Latvijā var iegūt gan valsts, gan privātajās augstskolās.  

Lai iestātos augstākās izglītības iestādē Latvijā, ir nepieciešams  

atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību. 

Atsevišķās studiju programmās ārvalstu vidējās izglītības atestāts/diploms  

ir jāiesniedz ekspertīzei. Ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs.

Sīkāku informāciju meklējiet www.aic.lv

Lai iestātos augstskolā, personai varētu būt jākārto iestājpārbaudījumi.

Latvijā ir akadēmiskās augstākās izglītības programmas un profesionālās  

augstākās izglītības programmas. 

 Latvijā esošās augstākās izglītības iestādes meklējiet www.aiknc.lv
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Mazākumtautību skolas 

Latvijā mazākumtautību izglītības programmas ir astoņās mazākumtautību valodās:  

krievu, poļu, ebreju, ukraiņu, igauņu, lietuviešu, romu un baltkrievu valodā. 

Pamatskolas skolās vai klasēs daļa mācību stundu notiek mazākumtautību valodā,  

daļa – latviešu valodā. Vidusskolā 60% mācību stundu notiek latviešu valodā,  

bet 40% – mazākumtautību valodā.

	 maksa	par	izglîtîbas	ieguvi	årzemniekiem

Ārzemniekiem maksa par pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi tiek noteikta  

un segta tādā pašā kārtībā kā Latvijas pilsonim vai nepilsonim.  

Par augstākās izglītības apguvi ārzemnieks maksā saskaņā ar noslēgto līgumu  

ar izglītības iestādi. Mācību maksa katrā augstskolā ir atšķirīga.

	 izglîtîbas	ieguves	valoda	

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. 

Lai Latvijā iegūtu diplomu par pamatizglītību vai vidējo izglītību, 

ir jāapgūst latviešu valoda un jākārto valsts valodas zināšanu pārbaudes eksāmens. 

Augstāko izglītību valsts augstskolās var iegūt  latviešu valodā un angļu valodā.  

Privātajās augstskolās izglītību var iegūt latviešu, angļu un krievu valodās. 

	 Latvießu	valodas	apguve

Latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ārzemniekiem nepiedāvā  

valsts apmaksātas programmas latviešu valodas apguvei. Latviešu valodu var apgūt 

privātos valodu mācību centros vai individuāli. 

Bezmaksas e-mācību līdzeklis pieejams 

http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/default.htm

Ārvalstu studentiem, kas ierodas studēt Latvijā, latviešu valodas kursus piedāvā  

izvēlētās mācību programmas ietvaros. 

	 v e s e L È b a s 	 a P r Ë P e

	 Paståvîgås	uzturéßanås	at¬auja	un	veselîbas	aprüpe

Patstāvīgās uzturēšanās atļauja dod tiesības uzturēties konkrētā valstī.  

Ja Jums ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, tad Jums ir tiesības saņemt  

valsts garantēto medicīnisko palīdzību. Tas nozīmē, ka palīdzība ir bezmaksas.

	 termiñuzturéßanås	at¬auja	un	veselîbas	aprüpe

Ja Jums ir termiņuzturēšanās atļauja, Jūs nevarat saņemt valsts garantēto  

medicīnisko palīdzību. Veselības aprūpes pakalpojumi Jums ir jāapmaksā pašam.  

Varat izmantot privāto veselības apdrošināšanu.

i z ˆ ‰ m U m i :	

Ukrainas pilsoņi un Krievijas pensionāri neatliekamo medicīnisko palīdzību var saņemt  

par brīvu. Tas ir noteikts starpvaldību līgumā.

Ja laulātie ir Latvijas pilsoņi un Latvijas nepilsoņi, tad var saņemt grūtnieču un dzemdību 

palīdzību. Tā ir bezmaksas arī tad, ja ir termiņuzturēšanās atļauja.

Latvijā valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt tikai noteiktās 

ārstniecības iestādēs. Tās ir iestādes, kuras noslēgušas līgumus ar Veselības obligātās 

apdrošināšanas valsts aģentūras nodaļām. 

	 veselîbas	aprüpes	sistéma	Latvijå

Ārsta apmeklējums

Veselības aprūpi sniedz ģimenes ārsti, pediatri, māsiņas, ārstu palīgi, vecmātes un zobārsti. 

Tie ir veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēji. 

Veselības aprūpe tiek sniegta Jūsu dzīvesvietā un ģimenes ārsta prakses vietā. Ģimenes 

ārsts kopā ar sertificētu māsu vai sertificētu ārsta palīgu nodrošina Jūsu veselības aprūpi.

Veselības aprūpe un termiņuzturēšanās atļauja

Ja Jums ir termiņuzturēšanās atļauja, par veselības aprūpes pakalpojumiem Jūs maksājat 

privāti. To var darīt arī Jūsu apdrošināšanas sabiedrība.

Jūs varat izvēlēties ģimenes ārstu un veselības aprūpes iestādi pēc brīvas gribas.  
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Tāpat arī Jūs varat bez ģimenes ārsta nosūtījuma vērsties pie ārsta speciālista.

U z m a n È b U !	

Ne visi ārsti Latvijā var sniegt konsultāciju vairākās svešvalodās. Pirms piesakāt vizīti  

pie ārsta, pārliecinieties, vai ārsts ar Jums var sarunāties Jums saprotamā valodā. 

Ja nepieciešama ārstēšanās slimnīcā

Latvijā ir pieejama specializēta ambulatorā un stacionārā veselības aprūpe.  

Tā ir aprūpe, kas orientēta uz neatliekamu, akūtu vai plānveida veselības aprūpi slimnīcās.

Tikai primārās aprūpes ārsts vai speciālists var nosūtīt pacientu uz slimnīcu  

plānveida ārstēšanai. Primārās aprūpes ārsts ir ārsts, kas veic pirmreizējo izmeklēšanu.  

Slimnīcā palīdzība un ārstēšana ir par maksu. Latvijā uzturēšanās slimnīcā maksā aptuveni 

25 – 45 latus par vienu diennakti. Šajā cenā ietilpst gultas vieta palātā, ēdināšana  

un medikamenti. Dažās slimnīcās šajā cenā ir iekļauti arī laboratorijas analīzes  

un izmeklējumi. Šajā cenā nav iekļauti ārstu speciālistu pakalpojumi un ārstniecība.

Ja pēc ārstēšanās slimnīcā jums nepieciešami rehabilitācijas pakalpojumi,  

tos varat saņemt specializētās ārstniecības iestādēs.  

Rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina vienas vai vairāku medicīnas nozaru speciālisti  

ar papildus kvalifikāciju.

	 neatliekamå	palîdzîba

Latvijā neatliekamo medicīnisko palīdzību var izsaukt, zvanot pa tālruni 03 vai 112!

Lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību, Jums var lūgt uzrādīt veselības 

apdrošināšanas polisi. 

U z m a n È b U !	

Polisi vienmēr nēsājiet līdzi!

	 veselîbas	apdroßinåßana

Ieceļojot Latvijas Republikā, Jums ir vajadzīga veselības apdrošināšanas polise.  

Tā garantēs ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu.  

Polise nav nepieciešama personām, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

	 s o c i å L å 	 D r o Í È b a

	 termiñuzturéßanås	at¬auja

Ja Jūs esat ārzemnieks ar termiņuzturēšanās atļauju, tad sociālā aizsardzības sistēma  

Jums ir pieejama tikai daļēji.

Ar termiņuzturēšanās atļauju Jūs varat saņemt atbalstu bezdarba gadījumā tikai tad,  

ja Jūs esat:  

✔ Latvijas pilsoņa, nepilsoņa un personas  

ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju laulātais draugs;

✔ persona, kurai termiņuzturēšanās atļauja ir izdota  

sakarā ar zinātniskās darbības veikšanu Latvijā;

✔ persona, kurai termiņuzturēšanās atļauja ir izdota  

sakarā ar cilvēku tirdzniecības upura statusa piešķiršanu Latvijā;

✔ persona, kurai termiņuzturēšanās atļauja ir izdota  

sakarā ar pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanu Latvijā;

✔ persona, kurai termiņuzturēšanās atļauja ir izdota  

sakarā ar alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijā, vai minētās personas ģimenes loceklis, 

kam ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā; 

✔ EK pastāvīgā iedzīvotāja laulātais, kuram ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā. 

Lai Jūs varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu, Jūsu kopējais apdrošināšanas stāžs  

nedrīkst būt mazāks par vienu gadu.

Bezdarba gadījumā ir jābūt veiktām obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām.  

Tām jābūt veiktām  ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo divpadsmit mēnešu periodā 

pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

	 Paståvîgås	uzturéßanås	at¬auja

Ja Jums ir  pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tad varat saņemt valsts apmaksāto  

sociālo palīdzību.

Patstāvīgās uzturēšanās atļauja garantē atbalstu bezdarba gadījumos. Tas nozīmē,  

ka Jūs varat kļūt par darba meklētāju un apmeklēt valsts apmaksātos pārkvalifikācijas kursus.
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 årzemniekiem	pieejamie	pabalsti	un	palîdzîba	

Darba ņēmējiem Latvijā ir pieejami šādi pabalsti: 

1) slimības pabalsts; 

2) maternitātes un paternitātes pabalsts; 

3) vecāku pabalsts;

3) apbedīšanas pabalsts; 

4) invaliditātes pabalsts; 

5) atlīdzība par nelaimes gadījumu darbā. 

Sīkāku informāciju par pieejamajiem pabalstiem un to apmēru varat uzzināt Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras mājas lapā www.vsaa.lv

	 m å j o k L i s

Ārzemniekiem mājokļa pieejamība ir atkarīga no situācijas nekustamā īpašuma īres  

un pārdošanas tirgū.

Mājokļa jautājumu var palīdzēt risināt arī darba devējs vai mācību iestādes administrācija,  

ja ieceļošanas iemesls ir darbs vai mācības.. 

	 nekustamå	îpaßuma	îre

Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā ir plašs. Jūs viegli varat atrast savām vajadzībām  

un iespējām piemērotu mājokli. Mājokļa izmaksas ir atkarīgas no tā platības, kvalitātes, 

aprīkojuma un atrašanās vietas. 

Īrētie dzīvokļi ne vienmēr ir mēbelēti un aprīkoti ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku. 

Izīrējot dzīvesvietu, jaunajam īrniekam īres maksa tiek prasīta divu mēnešu apmērā.  

Šī maksa nosedz pirmā mēneša īres maksu un garantijas maksu.  

Garantijas maksa īrniekam tiek atmaksāta brīdī, kad viņš pārtrauc īrēt dzīvokli.  

Dzīvoklis īpašniekam tiek nodots tādā pašā stāvoklī, kāds tas bija, īrniekam ievācoties.

U z m a n È b U !

Izvairieties no krāpšanas!  

Pirms maksājat personai vai firmai par mājokļa īri, veiciet šādas darbības:

✔ noslēdziet rakstisku vienošanos jeb īres līgumu;

✔ pirms līguma parakstīšanas rūpīgi to pārlasiet;

✔ precizējiet, vai līgumā norādītā summa par dzīvokļa īri ietver komunālos maksājumus;

✔ pievērsiet uzmanību, tam, kā var pārtraukt īres līgumu.

Latvijā dzīvokļa īpašnieku parasti brīdina 1 – 2 mēnešus pirms līguma pārtraukšanas.

	 valsts	atbalsts	måjok¬a	jautåjumå

Latvijā ārzemniekiem ar termiņuzturēšanās atļauju nav pieejama valsts garantētā  

sociālā palīdzība un pakalpojumi. Tas nozīmē, ka nav pieejams arī valsts atbalsts  

mājokļa nodrošināšanā.
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	 nekustamå	îpaßuma	iegåde	

Latvijā nav ierobežojumu ēkas vai dzīvokļa iegādei.  

Lai iegādātos zemi lauku vai pilsētas teritorijā, Jums vajag atļauju.  

Atļauju izsniedz pašvaldība, kurā īpašums atrodas.

Šobrīd ārzemnieki Latvijā nevar iegādāties šādus īpašumus:

✔ zemi pie robežas,

✔ zemi dažādu aizsargjoslu teritorijās, 

✔  lauksaimniecības un meža zemi. 

Darījumus ar nekustamo īpašumu var veikt tikai tad, ja zemes vai ēkas īpašuma tiesības 

ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā atrodama 

informācija par nekustamajiem īpašumiem. Tā ir publiski pieejama un ticama.  

Pieejamība zemesgrāmatas informācijai ir maksas pakalpojums.  

Precīzāku informāciju varat iegūt mājas lapā www.zemesgramata.lv

U z m a n È b U !

Iegādājoties nekustamo īpašumu, Jums būs nepieciešami vairāki pakalpojumi.  

Šie pakalpojumi būs par maksu, un tie ir šādi:

1) nekustamā īpašuma novērtēšana; 

2) valsts nodeva par īpašuma reģistrēšanu zemes grāmatā. 

Parasti šī nodeva ir 2% no īpašuma kadastrālās vērtības vai pārdošanas cenas augstākās 

summas. Kadastrs ir ar nodokļiem apliekamo objektu saraksts un novērtējums;

3) notāra pakalpojumi.

Bankas Latvijā izsniedz hipotekāro kredītu arī ārzemniekiem. 

Precīzāku informāciju par kredīta noformēšanas iespējām un nosacījumiem  

uzzināsiet banku filiālēs. 

	 U z ˆ ‰ m ‰ j D a r b È b a

Latvijā Jūs varat darboties kā individuālais komersants un pašnodarbināta persona.  

Tas ir noteikts Latvijas Imigrācijas likumā.

Tāpat Jūs varat darboties kā komercreģistrā reģistrētas personālsabiedrības biedrs.  

Jums ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību kā valdes loceklim, padomes loceklim, 

pilnvarniekam, administratoram un likvidatoram.

Jūs varat būt pilnvarots pārstāvēt ārvalstu komersantu un tā uzņēmumu darbībās,  

kas saistītas ar filiāli Latvijā.

1514



P
o

L
it

is
k

å
s

	L
ÈD

z
D

a
L

Èb
a

s
	i

e
s

P
‰

j
a

s

	 PoLitiskås	LÈDzDaLÈbas	 iesP‰jas

Trešo valstu valstspiederīgajiem ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju  

ir ierobežotas politiskās līdzdalības iespējas Latvijā. 

	 tas	nozîmé,	ka	jums	ir	ßådas	tiesîbas:	

✔  dibināt nevalstisku organizāciju vai iesaistīties jau esošās nevalstiskajās organizācijās.  

Lai dibinātu nevalstisko organizāciju, personai ir jābūt vismaz 18 gadu vecumā ar Latvijā 

deklarētu dzīves vietu. Lai dibinātu reliģisku organizāciju, tās dibinātāju vidū ir jābūt 

vismaz 20 Latvijas pilsoņiem. Par reliģisku organizāciju un nevalstisku organizāciju 

biedriem drīkst būt jebkura persona. Ja personai ir mazāk par 16 gadiem, var būt 

nepieciešama rakstiska vecāku vai aizbildņu piekrišana; 

✔  dibināt arodbiedrību vai būt par arodbiedrību biedru. Arodbiedrību reģistrē tad,  

ja tajā apvienojas ne mazāk par 50 personām vai ne mazāk par vienu ceturtdaļu  

no uzņēmumā vai iestādē strādājošajiem; 

✔  piedalīties protestos un piketos. Tikai personām ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām  

ir tiesības organizēt šādus pasākumus. Pasākumu organizators, vadītājs, vadītāja palīgs 

un kārtības uzturētājs nevar būt persona ar termiņuzturēšanās atļauju.

	 jums	nav	tiesîbu:

✔  vēlēt un kandidēt parlamenta vēlēšanās, jo šīs tiesības ir tikai Latvijas pilsoņiem;

✔  vēlēt un kandidēt pašvaldību vēlēšanās, jo šīs tiesības ir tikai Latvijas pilsoņiem  

un citu ES valstu pilsoņiem, kuri dzīvo Latvijā;

✔  būt politisko partiju biedram. Šādas tiesības ir Latvijas pilsoņiem,  

citu ES valstu pilsoņiem, kas dzīvo Latvijā, kā arī Latvijas nepilsoņiem.
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