Ārzemnieku
nodarbināšana
Latvijā
Ilze Briede,
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes
Migrācijas nodaļas vadītāja

2015.-2017.gadā piešķirto
tiesību uz nodarbinātību skaits
(ar vīzām un uzturēšanās atļaujām)
6000
5101
5000
4108
4000
3124
3000
2000

2587
1684

Ar vakanci
Bez vakances

1899

1000
8000
0
2015

2016

2017

7000
6000
5000
Vīrieši

4000

Sievietes

3000
2000
1000
0
2015

2016

2017
2

Tiesības uz nodarbinātību 01.01.2018. pa
nozarēm - kopskaits 5446

60 PĀRĒJĀS; 1088; 20%
INFORMĀCIJAS
PAKALPOJUMI ; 105; 2%
NEMETĀLISKO MINERĀLU
IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA ; 110;
2%

SAUSZEMES TRANSPORTS UN
CAURUĻVADU TRANSPORTS ;
2275; 42%

IEKĀRTU UN IERĪČU REMONTS UN
UZSTĀDĪŠANA ; 144; 3%
VAIRUMTIRDZNIECĪBA,
IZŅEMOT AUTOMOBIĻUS UN
MOTOCIKLUS ; 168; 3%
INŽENIERBŪVNIECĪBA ; 195; 4%

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI ; 235;
4%
CITU TRANSPORTLĪDZEKĻU
RAŽOŠANA ; 280; 5%
ĒKU BŪVNIECĪBA ; 296; 5%

DATORPROGRAMMĒŠANA,
KONSULTĒŠANA UN SAISTĪTAS
DARBĪBAS ; 550; 10%
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Viesstrādnieku kategorijas
•

Ārzemnieki
ar
derīgām
pastāvīgās
uzturēšanās
atļaujām un termiņuzturēšanās atļaujām, kurās
iekļauta norāde “Tiesības strādāt bez ierobežojumiem”

•

Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas
zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi

•

Trešo valstu pilsoņi
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Nodarbināšanas pamats
•

Ja uzturēšanās Latvijā nepārsniedz 14 dienas – bez
tiesību uz nodarbinātību saņemšanas

•

Ja uzturēšanās nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā –
uz vīzas pamata

•

Ja uzturēšanās pārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā –
uz termiņuzturēšanās atļaujas pamata
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Vakances pieteikšana
•
•
•

30
dienas
pirms
ārzemnieka
uzaicināšanas
Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē jābūt reģistrētai
atbilstošai brīvai darba vietai.
Kā
reģistrēt
vakanci
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=60
Kad nevajag reģistrēt vakanci:
- uzņēmuma līgums;
- kravas automobiļa vadītāja nodarbināšana uz vīzas
pamata;
- kravas automobiļa vadītāja nodarbināšana uz
uzturēšanās atļaujas pamata, ja viņam pirms tam
bijušas piešķirtas tiesības uz nodarbinātību uz vīzas
pamata;
- pakalpojumu saņemšana no citā ES dalībvalstī
reģistrēta uzņēmuma.
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Vakances pieteikšana
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Ielūgumi un izsaukumi
Ielūgums un izsaukums ir
dokuments, kurā uzaicinātājs
uzņemas Imigrācijas likumā
noteiktās saistības attiecībā
uz ārzemnieku, kuru viņš
uzaicinājis uzturēties Latvijas
Republikā.
Ielūgums tiek piemērots vīzas
pieprasīšanas gadījumos, bet
izsaukums
–
pieprasot
uzturēšanās atļauju.

8

Uzaicinātājs uzņemas atbildību par uzaicinātā
ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa
atbilstību
vīzas
pieprasīšanai
iesniegtajos
dokumentos
norādītajam
mērķim,
par
viņa
izbraukšanu no valsts noteiktā laikā, kā arī, ja
nepieciešams, nodrošina ar ārzemnieka veselības
aprūpi,
uzturēšanos
Latvijas
Republikā
un
atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu.
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Ielūgumu/izsaukumu noformēšanas
procedūra nodarbinātības gadījumā

Juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, iesniedzot pieprasījumu, uzrāda
personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
•
•
•

iesniegumu;
ārzemnieka kvalifikāciju un/vai izglītību apliecinošus dokumentus –
autovadītāja apliecības kopija (nepieciešams nokopēt arī informāciju par
to, kādām automobiļu kategorijām tiesības piešķirtas);
darba vai uzņēmuma līguma vai tā projekta kopiju (darba samaksai jābūt
paredzētai vismaz 926 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas).

Veic valsts nodevas maksājumu.

Vīzas nodarbinātības nolūkā izsniedz tikai Latvijas Republikas konsulārās
un diplomātiskās pārstāvniecības.
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Lēmumu par ielūguma apstiprināšanu pieņem:
•
•
•

5 darbdienu laikā;
10 darbdienu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama
papildu pārbaude;
saskaņā
ar Administratīvā
procesa
likumu
ielūguma
izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem.

Apstiprināts ielūgums ir derīgs 6 mēnešus vai līdz konkrētam
datumam, ja ieceļošanas un uzturēšanās mērķa laiks ir precīzi
noteikts.
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Uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas
procedūra

Ārzemnieks Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā
pārstāvniecībā uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu un iesniedz:
-Anketu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
-Fotogrāfiju;
-Izziņu par nesodāmību (ja ārzemnieks ir no valsts, kuras
pilsoņiem, ieceļojot LV, nepieciešama vīza);
-Dokumentu par paredzamo dzīves vietu Latvijā.
Saņemot uzturēšanās atļauju, būs nepieciešams:
-LV izsniegta izziņa par to, ka neslimo ar tuberkulozi;
-Veselības apdrošināšanas polise.
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Izmaksas
Ielūguma/izsaukuma apstiprināšana:
-10 EUR par pieteikumu + 5 EUR par katru pieteikumā iekļauto
personu + par nodarbinātības tiesību piešķiršanu – 55 EUR = 69
EUR
Uzturēšanās atļaujas pieteikums:
30 dienu laikā – 100 EUR;
10 darba dienu laikā – 200 EUR;
5 darba dienu laikā – 400 EUR.

Ilgtermiņa vīzas noformēšana vēstniecībā (ja nepieciešams):
61.18 EUR.
Uzturēšanās atļaujas eID kartes noformēšana:
10 darba dienu laikā – 14.23 EUR;
2 darba dienu laikā – 28.46 EUR.
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No iesniegumiem Pārvaldei ☺
-Maniem vecākiem ir vīza no 17.jūnijs līdz 31.jūlijs, tie izkrauti Rīgā
22.jūnijā.
-Robežsardze man jautā, kā mans vīrs uzturas LV un ar ko nodarbojas?
Atbildu, ka uzturas brīnišķīgi un ir pensionārs.
-Lūdzu piedošanu par uzrakstīto murgu, bet diemžēl tie ir reāli notikumi.
-No darba līguma: “Ja darbinieks pašapmierināti aiziet no darba bez
iesnieguma par darba līgumu pārtraukšanas...”
-Es piekrītu patvaļīgi un pilnā samaņā precēties ar Gaļinu Afanasjevu.
-SIA “ZIB” lūdz noformēt ielūgumu A.Silovas bērnam V.Silovai sakarā ar
mammas pavedināšanu.
-Es, Karīna Lapa, lūdzu atvērt ieeju Latvijā manam vīram Vladimiram
Košeļevam.
-Lūdzu izskatīt manu pieteikumu uz uzturēšanās atļauju Gulbenes PMLP
nodaļā, tāpēc ka šeit ir atsaucīgākie un skaistākie darbinieki, un šeit dzīvo
mana sieva.
- Прошу увести мою бывшую супругу в Россию, ибо устал от
скандальной и глупой бабы.

Čiekurkalna 1. līnija 1/3
Rīga, LV 1026
Latvia
tel. (+371) 672 19648
www.pmlp.gov.lv

15

