
DOKUMENTI, KURI JĀSAGATAVO LOTERIJAS UZVARĒTĀJIEM  

 

ANKETA DS-260 

Angļu valodā tiešsaistes režīmā aizpildiet anketu DS-260 Online Immigrant Visa Application. Lai 

piekļūtu anketai, Jums būs jāievada savas vīzas lietas numurs. Atsevišķa anketa ir jāsagatavo par katru 

vīzas pieprasītāju. 

Pēc anketas aizpildīšanas, jums ir jāizdrukā un intervijas dienā jāiesniedz vēstniecībā anketas DS-

260 apstiprinājuma lapa. Apstiprinājuma lapai var piekļūt jebkurā laikā pēc anketas iesniegšanas, 

atkārtoti pieslēdzoties sistēmai. 

Papildu informācija par anketu un tās aizpildīšanu ir pieejama, nospiežot uz šīs saites. 

 

Svarīga informācija: 

 Ja jūsu ģimenes apstākļi ir mainījušies, kopš jūs reģistrējāties dalībai loterijā, jums ir jāiekļauj savi 

jaunie ģimenes locekļi savā vīzas lietā (piemēram, jūs apprecējāties, piedzima jūsu bērns, jūs 

adoptējāt bērnu, vai kļuvāt par bērna patēvu/pamāti). Jūsu ģimene var pieprasīt DV imigrācijas 

vīzas reizē ar jums.  DV imigrācijas vīzas kontekstā par ģimenes locekļiem ir uzskatāmi jūsu bērni, 

kas nav precējušies un nebija sasnieguši 21 gada vecumu dienā, kad reģistrējāties dalībai loterijā, 

kā arī jūsu laulātais draugs/draudzene. 

 Ja jums bija sieva/vīrs un/vai bērni, pirms jūs reģistrējāties dalībai loterijā, bet jūs viņus neiekļāvāt 

savā pieteikumā, tad jūsu lietu diskvalificēs vīzas intervijas dienā. Ne jums, ne jūsu ģimenes 

locekļiem vīzas neizdos. Papildu informāciju jūs varat atrast DV loterijas instrukcijās. 

 

PAPILDU DOKUMENTI 

Zemāk ir uzskaitīti dokumenti, kurus jums ir jāsagatavo iesniegšanai vēstniecībā vīzas intervijas dienā. 

Iesakām uzsākt dokumentu gatavošanu savlaicīgi. Lūdzam NESŪTĪT uzskaitītos dokumentus KCC. 

1. PASES: pasei jābūt derīgai, lai ceļotu uz ASV, un tās derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par 

sešiem mēnešiem pēc vīzas izdošanas datuma. Katrai personai neatkarīgi no vecuma ir jābūt savai 

pasei. 

2. DZIMŠANAS APLIECĪBAS: katra vīzas pieprasītāja dzimšanas apliecības oriģināls un tās 

notariāli apliecināta kopija. Ja vīzas pieprasītājs ir bijis adoptēts, tad ir jāiesniedz origināls 

tiesas sprieduma noraksts par adopcijas apstiprināšanu un tā notāra aptiprināta kopija.  

JA DZIMŠANAS APLIECĪBAS NAV: retos gadījumos dzimšanas apliecību nevar saņemt, jo 

attiecīgie dati ir iznīcināti vai valsts, kurā esiet dzimis, dzimšanas apliecību neizdod. Šādos 

gadījumos no attiecīgā civilreģistra nepieciešams saņemt izrakstu, kā arī sagatavot sekundārus 

dokumentus, kas apliecina personas dzimšanas datus. Jūs variet iesniegt kristīšanas apliecības 

oriģinālu un tās kopiju, ja kristīšana notika īsi pēc jūsu dzimšanas un uz apliecības ir norādīti dati 

par jūsu dzimšanas laiku un vietu, kā arī vecāku dati. Alternatīvi, tuvam radiniekam, vislabāk, 

mātei, ir jāsagatavo notariāli apliecināts dokuments, kurā norādīta vīzas pieprasītāja dzimšanas 

vieta un datums, abu vecāku vārdi, uzvārdi, kā arī mātes pirmslaulību uzvārds. 

3. LAULĪBAS APLIECĪBA UN/VAI DOKUMENTI PAR LAULĪBAS IZBEIGŠANU: laulības 

apliecība un tās notariāli apliecināta kopija, ja persona ir precējusies. Jāiesniedz ir arī 

http://travel.state.gov/content/visas/english/forms/online-immigrant-visa-forms.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/online-immigrant-visa-forms/ds-260-faqs.html


apliecinājums tam, ka iepriekšējās laulības, ja tādas ir bijušas, ir izbeigtas (dokumentu oriģināli un 

viena notariāli apliecināta kopija) - piemēram, bijušā dzīvesbiedra miršanas apliecība, 

dokumenti par laulības šķiršanu, vai tml. 

4. CITI DOKUMENTI, KAS APLIECINA VĀRDA, UZVĀRDA MAIŅU: Vīzu pieprasītājiem ir 

jāiesniedz papildu izziņas no arhīviem vai tiesām, ja ieprieš uzskaitītajos dokumentos nav 

atspoguļotas pilnīgi visas situācijas, kad ir notikusi viņu vārda, uzvārda maiņa. Piemēram, 

precoties jūs pieņēmāt dzīvesbiedra uzvārdu un vēlāk, laulību šķirot, atkal pieņēmāt savu sākotnējo 

uzvārdu - jums ir jāiesniedz izziņa no arhīva apliecinot uzvārda maiņas faktu, stājoties laulībā, ja šī 

informācija nav iekļauta lēmumā par laulības šķiršanu. 

5. FOTOGRĀFIJA: Visiem vīzu pieprasītājiem ir jāiesniedz viena (1) krāsaina fotogrāfija, kurā 

redzama vīzas pieprasītāja seja, uzņemtas uz balta vai gaiša vienmērīga fona. Fotogrāfijas izmērs – 

5 x 5 cm. Fotogrāfijai jābūt ne vecākai par 6 mēnešiem. Atbilstošu fotogrāfiju paraugus skat. 

šeit: travel.state.gov. 

6. IZZIŅAS PAR (NE)SODĀMĪBU: Vīzu pieprasītājiem, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir 

jāiesniedz izziņa par (ne)sodāmību: 

 no tās valsts attiecīgajām iestādēm, kurā viņi dzīvo vismaz pēdējos sešus mēnešus; 

 no visām valstīm, izņemot ASV, kur vīzas pieprasītājs dzīvojis vismaz vienu gadu pēc 16 

gadu vecuma sasniegšanas; 

 ja vīzas pieprasītājs bijis apcietināts/notiesāts kādā valstī, ir jāiesniedz arī šīs valsts izdota 

policijas izziņa, neskatoties uz to, cik ilgs laiks tajā pavadīts (izņemot ASV). 

Lai uzzinātu par izziņu par (ne)sodāmību saņemšanu noteiktā valstī, lūdzu iepazīstieties ar 

informāciju ASV Valsts departamenta interneta vietnē www.travel.state.gov.  

Izziņas ir derīgas 12 mēnešus pēc to izdošanas datuma. Izziņas no iepriekšējām dzīvesvietas 

valstīm nav jāatjauno, ja neesat tajās iebraucis pēc izziņas izdošanas datuma. 

7. DOKUMENTI, KAS APLIECINA NEPIECIEŠAMO IZGLĪTĪBAS LĪMENI VAI DARBA 

PIEREDZI: Galvenajam vīzas pieprasītājam (loterijas uzvarētājam) ir jāiesniedz notariāli 

apliecināts vidusskolas vai augstākas mācību iestādes izdots diploms, kas apliecina izglītības 

iegūšanu. Ja vīzas pieprasītājam nav vidusskolas vai augstāka līmeņa izglītība, ir jāiesniedz 

dokumenti, apliecinot, ka pēdējos piecos gados vismaz divi ir nostrādāti profesijā, kuras veikšanai 

ir nepieciešams vismaz divu gadu apmācības kurss vai iepriekšēja darba pieredze. Šī prasība 

attiecas tikai uz galveno vīzas pieprasītāju. Profesijas atbilstību loterijas prasībām pārbauda pēc 

ASV Darba lietu ministrijas datubāzes O*Net OnLine datiem. Papildu informācija ir 

pieejama imigrācijas vīzas loterijas instrukcijās. 

8. TIESU SPRIEDUMI: Vīzu pieprasītājiem, kas bijuši atzīti par vainīgiem nozieguma izdarīšanā, 

nepieciešams iesniegt notiesājošā sprieduma norakstu vai tā notariāli apliecinātu kopiju. Šie 

dokumenti jāiesniedz arī tad, ja sodāmība ir dzēsta vai persona ir amnestēta, attaisnota vai apžēlota. 

Tiesas spriedumiem ir obligāti jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums angļu valodā. 

9. IZZIŅA PAR MILITĀRO DIENESTU: Jāiesniedz jebkura militāra dokumenta, ja tāds ir 

pieejams, notariāli apliecināta kopija. Lai uzzinātu par iespējām saņemt izziņas par militāro 

dienestu noteiktā valstī, lūdzam iepazīstieties ar informāciju sekojošā tīmekļa vietnē 

http://travel.state.gov/. 
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10. DOKUMENTI PAR IZRAIDĪŠANU: Vīzu pieprasītājiem, kas pagātnē ir pieprasījuši pagarināt 

uzturēšanās termiņu ASV, mainīt savas uzturēšanās statusu vai bijuši izraidīti no ASV, ir 

jāiesniedz attiecīgi paskaidrojoši/apliecinoši dokumenti. 

11. DOKUMENTU ORIĢINĀLI: Papildus jums ir jāsagatavo uzrādīšanai visu civilstāvokļa 

dokumentu oriģināli. Tos jums atdos pēc vīzas intervijas. 

12. TULKOJUMI: Visiem dokumentiem, kuru oriģināli nav angļu vai latviešu valodā, ir jāpievieno 

notariāli apliecināts tulkojums angļu valodā. Izņēmums attiecas uz tiesas spriedumiem, kuriem 

visos gadījumos ir jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums angļu valodā, ja oriģināls ir jebkurā 

citā valodā. Visām anketām ir jābūt aizpildītām angļu valodā. 

13. OBLIGĀTĀS veselības pārbaudes rezultāti. 

 

NODEVA PAR VĪZAS PIEPRASĪŠANU 

Jums būs jāsamaksā nodeva par vīzas pieprasīšanu 330 USD apmērā par katru personu. 

To neatmaksā vīzas atteikuma gadījumā. Maksājums būs jāveic vēstniecībā vīzas intervijas dienā skaidrā 

naudā vai ar kredītkarti. To nav iespējams veikt nevienā citā laikā pirms vai pēc intervijas. 

 

https://lv.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/58/MEDICAL-EXAMINATION-IN-LATVIA-17FEB2018.pdf
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