INSTRUKCIJA K KATEGORIJAS VĪZU PIEPRASĪTĀJIEM
Ja par jums iesniegtā petīcija ir apstiprināta un jūs esat saņēmis(-usi) uzaicinājumu gatavot vīzas
pieprasījumu, jums ir jāizpilda sekojošas prasības, pirms varēs notikt jūsu vīzas intervija:
PIRMAIS SOLIS
Aizpildiet tiešsaistes režīmā Neimigrācijas vīzas elektronisko pieteikuma anketu DS-160 par katru vīzas
pieprasītāju un izdrukājiet DS-160 anketas apstiprinājuma lapu iesniegšanai vēstniecībā.
Elektroniskā anketa DS-160 ir pieejama šeit: https://ceac.state.gov/genniv/
Pirms pildīt anketu, lūdzam ļoti rūpīgi iepazīties ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par
elektronisko neimigrācijas vīzas pieteikuma anketu DS-160.
OTRAIS SOLIS
Sagatavojiet visus zemāk uzskaitītos dokumentus. Lūdzu,NEVIENU dokumentu nesūtiet uz vēstniecību.
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 tiesas sprieduma noraksts par
adopcijas apstiprināšanu un tā notariāli apliecināta 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 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. 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 https://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.
6. TIESU SPRIEDUMI: Vīzu pieprasītājiem, kas bijuši atzīti par vainīgiem nozieguma izdarīšanā,
nepieciešams iesniegt tiesas sprieduma norakstu vai tā notariāli apliecinātu kopiju. Šie dokumenti
jāiesniedz arī tad, ja sodāmība ir dzēsta vai persona ir amnestēta vai apžēlota. Tiesas spriedumiem ir
obligāti jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums angļu valodā.
7. 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 interneta vietnē https://travel.state.gov.
8. FOTOGRĀFIJA: Jums ir vismaz vienu reizi jāmēģina augšupielādētu fotogrāfiju, elektroniski
aizpildot vīzas pieteikumu DS-160. Fotogrāfijai ir jābūt uzņemtai nesen (ne vairāk kā 6 mēnešus pirms
vīzas intervijas). Nevar iesniegt fotogrāfijas, kuras ir vecākas. Digitālās fotogrāfijas specifikācijas, kā arī
prasībām atbilstošu fotogrāfiju paraugi ir atrodami interneta vietnē https://travel.state.gov.
Ja pēc viena mēģinājuma augšupielādēt fotogrāfiju, sistēma to noraida, sagatavojiet iesniegšanai 1 (vienu)
fotogrāfiju papīra formā. Tās izmēram ir jābūt 5 x 5 cm. Prasībām atbilstošu fotogrāfiju paraugi ir
atrodami interneta vietnē https://travel.state.gov. Attēlam jābūt asam un kvalitatīvi attīstītam. Nevar
iesniegt fotokabīnēs uzņemtās fotogrāfijas.
9. APLIECINĀJUMS PAR FINANŠU ATBALSTA PIEEJAMĪBU: K kategorijas vīzu pieprasītājiem
ir jāiesniedz apliecinājums, ka, ierodoties ASV, viņiem un viņu ģimenes locekļiem, nenāksies prasīt valsts
pabalstu ASV. Nospiežot uz saites, jūs varat iegūt informāciju par to, kas var kalpot kā pierādījumi
finansu atbalsta pieejamībai saskaņā ar likuma prasībām. Iesniedzot finansu garantijas apliecinājumu, ir
jāizmanto veidlapa I-134.
Svarīgi: Līgavas/līgavaiņa vīzu (K-1) pieprasītājiem visiem ir obligāti jāiesniedz veidlapa I-134 Affidavit
of Support, uz kuras pamata petīcijas iesniedzējs garantē finansu atbalstu vīzas pieprasītājam.
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 vīzu pieprasītājiem 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.

Papildus anketām ir jāsagatavo tikai viena visu uzskaitīto dokumentu kopija, tomēr iesakām sagatavot
divus dokumentu kopiju komplektus gadījumam, ja viens no tiem kādu iemeslu kļūst neizmantojams.
Ja jums ir radušies jautājumi sakarā ar informāciju šajā instrukcijā vai tai pievienotajos dokumentos,
lūdzu sazinieties ar mums pa e-pastu askconsular-riga@state.gov, detalizēti aprakstot radušos problēmu
un norādot savu kontakttālruni. Lūdzam sazināties ar mums pa tālruni tikai neatliekamu jautājumu
gadījumā.



Informācija par to, kā un kur Latvijā iegūt dažādus dokumentus, ir atrodama sekojošā interneta
vietnē: https://travel.state.gov.
Jūsu pienākums ir informēt vēstniecības Konsulāro nodaļu, ja maināt adresi vai mainās jūsu
ģimenes stāvoklis (piemēram, reģistrējat laulību, ja petīcijas iesniedzējs nomirst, ja piedzimst
bērni).

TREŠAIS SOLIS
Jebkuram K vīzas pieprasītājam ir jāveic veselības pārbaude pirms vīzas intervijas. Iesakām iepazīties ar
pārbaudes veikšanas prasībām (PDF -164 KB) jau šobrīd, lai varētu pārrunāt ar ārstu nepieciešamo
vakcināciju grafiku.
CETURTAIS SOLIS
Ja visas augstāk uzskaitītās prasības ir izpildītas, jums ir jāreģistrējas tīmekļa vietnē
www.ustraveldocs.com/lv , lai varētu apmaksāt nodevu par vīzas pieprasīšanu, kā arī pierakstīties uz
interviju. Zvanu centrs var jums palīdzēt, ja jums rodas jautājumi par vietnes www.ustraveldocs.com/lv
lietošanu.
SVARĪGI: Pirms vīzas intervijas nav iespējams zināt vai un kad jūs varēsiet saņemt vīzu. Pirms vīzas
saņemšanas, neiesakām iesniegt atlūgumu darba devējam, pārdod īpašumus un veikt citu sagatavošanos,
lai dotos uz ASV.

