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Ikvienam imigrācijas vīzas pieprasītājam neatkarīgi no vecuma, ieskaitot personas, 

kas pieprasa "K" kategorijas vīzu, pirms vīzu intervijas jāveic medicīniskā 

pārbaude un jāuzrāda veselības apskates rezultāti ASV vēstniecības Konsulārajā 

nodaļā. Medicīnisko apskati un laboratorijas pārbaudes imigrācijas nolūkos veic 

vēstniecības apstiprināts ārsts. Latvijā ir viens terapeits, kas ir pilnvarots veikt 

medicīniskās pārbaudes ASV imigrācijas vīzu pieprasītājiem: 

 

Līvija Caune-Kažociņa, Dr. med. 

Elizabetes iela 2 (1. stāvs) 

Rīga, Latvija, LV-1010 

Tel. +371-6732 1980 vai +371-2913 9115 

Fakss: +371-6732 1981 

E-pasts: drcaune2@latnet.lv   

 

Medicīniskās pārbaudes dokumentācija, ko veicis cits ārsts vai klīnika, netiek 

pieņemta. 

 

Vizītes pieteikšana: vīzu pieprasītājiem personiski jāsazinās ar minēto speciālistu, 

lai pieteiktos vīzītē un noskaidrotu veselības apskates prasības. 

 

Nodevas par veselības apskati un pārbaudēm Latvijā: 

Personām, kas jaunākas par 15 gadiem, minētā nodeva nepārsniegs 142 eiro par 

personu. 

Papildu samaksa tiks pieprasīta par atsevišķām vakcīnām un to injicēšanu, krūšu 

kurvja rentgenogrāfiju un radiologa konsultāciju, kā arī krēpu analīzēm, ko veic 

nepieciešamības gadījumā. 

 

Apskates rezultātu iesniegšana: ārsts jums nodos apskates rezultātus aizzīmogotā 

aploksnē. Šī aploksne jāiesniedz vēstniecībā kopā ar citiem dokumentiem vīzas 

intervijas dienā.  

UZMANĪBU: minēto aploksni drīkst atvērt tikai vēstniecības darbinieks. 

 

Pārbaudes rezultātu derīgums: Rezultāti ir derīgi iesniegšanai vēstniecībā sešu 

mēnešu laikā. Atsevišķos gadījumos ārsts var ierobežot rezultātu derīgumu līdz trīs 

mēnešiem. Vīzas apstiprināšanas gadījumā vīzas derīguma termiņš sakritīs ar 

veselības pārbaudes derīguma termiņu. 
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Vakcinācijas prasības: ASV imigrācijas likumā noteikts, ka imigrācijas vīzas 

pieprasītājiem jāiegūst zemāk uzskaitītās vakcīnas. Ārsta izsniegtā izziņa par 

vakcīnām tiek iekļauta medicīnas apskates rezultātu dokumentācijā. 

 

Neimigrācijas "K" kategorijas vīzu pieprasītājiem vakcinācijas veikt nav obligāta 

prasība. Neskatoties uz to, ASV Valsts departaments stingri iesaka "K" vīzu 

pieprasītājiem izpildīt vakcinācijas prasību līdz iebraukšanai ASV, jo prasība 

pilnībā izpildīt vakcinācijas programmu būs spēkā, iegūstot ASV imigranta statusu. 

Vēstniecības apstiprinātajam ārstam, kas veic veselības pārbaudes, jāpārliecinās 

par to, lai vīzu pieprasītāji izpildītu vakcinācijas prasības, kā arī par to, vai kādas 

vai vairāku vakcīnu saņemšana ir medicīniski neatbilstoša, jo vairākām vakcīnām 

ir noteiktas vadlīnijas, kas atkarīgas no vīzas pieprasītāja vecuma. Šobrīd tiek 

pieprasītās šādas vakcīnas: 

 

(1) Epidēmiskais parotīts (cūciņas); 

(2) Masalas; 

(3) Masaliņas; 

(4) Poliomielīts; 

(5) Tetānuss; 

(6) Difterija; 

(7) Garais klepus; 

(8) Pfeifera nūjiņas B tipa infekcija; 

(9) Rota vīruss; 

(10) A hepatīts; 

(11) B hepatīts; 

(12) Meningokoku infekcija; 

(13) Vējbakas; 

(14) Pneimokoku infekcija; 

(15) Gripa. 

 

Lai atvieglotu vēstniecības apstiprinātā ārsta darbu un izvairītos no laikietilpīgas 

dokumentu sagatavošanas, visi vīzu pieprasītāji ir lūgti veselības apskates laikā 

uzrādīt datus par iepriekš veiktajām vakcinācijām. Vīzu pieprasītājiem ieteicams 

sazināties ar savu ģimenes ārstu vai terapeitu, lai saņemtu savas potēšanas vēstures 

kopiju, ja tāda ir pieejama. Ja jums nav potēšanas vēstures dokumentācijas, ārsts 

noteiks, kuras vakcīnas jums ir nepieciešams, lai izpildītu prasības. Vienīgi 

vēstniecības apstiprinātais ārsts var noteikt, kuras no minētajām vakcīnām jums ir 

medicīniski atbilstošas, ņemot vērā jūsu vecumu, slimības vēsturi un šī brīža 

veselības stāvokli. 

 


