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“Vander Elst” vī zas 

Kas ir šīs informācijas mērķauditorija? 

Darbinieki, kurus viņu uzņēmumi uz zināmu, ierobežotu laiku nosūta uz kādu citu ES dalībvalsti 

(piem., Vāciju), lai viņi tur sniegtu kādu pakalpojumu.    

1. Rūpīgi izlasiet visus norādījumus un iesniedzamo dokumentu sarakstu.  

2. Sagatavojiet iesniegšanai nepieciešamos dokumentus  

3. Izvēlieties pieņemšanas laiku kategorijā “Visa for a short-term assignment in Germany ("Vander 

Elst-Visa")” 

4. Lūdzam sakārtot dokumentus norādītajā kārtībā  

 

Saskaņā ar Eiropas tiesisko regulējumu pakalpojumu sniegšanas brīvības jomā uzņēmumiem, kuri ir 

reģistrēti kādā no ES dalībvalstīm (piem. Latvijā), ir tiesības nosūtīt trešo valstu pilsoņus uz citu ES 

dalībvalsti (piem. Vāciju) kāda pakalpojuma sniegšanai uz noteiktu laiku bez nepieciešamības 

nokārtot darba atļauju vai kādu citu ar nodarbinātību saistītu atļauju (t.s. aktīvā pakalpojumu 

sniegšanas brīvība). 

Tomēr šajā sakarā ir jāņem vērā sekojošais: 

Latvijas nepilsoņiem vai trešo valstu pilsoņiem, kuriem citā dalībvalstī (piem., Latvijā) ir piešķirtas 

uzturēšanās atļaujas, nosūtīšanas gadījumā t.s. “Vander Elst” vīza ir nepieciešama jebkurā gadījumā, 

neatkarīgi no pakalpojuma sniegšanas ilguma. 

No t.s. “Vander Elst” vīzas ir atbrīvoti darba ņēmēji, kuri ir Latvijas nepilsoņi vai trešo valstu pilsoņi un 

kuriem kādā citā ES dalībvalstī (šajā gadījumā – Latvijā) atbilstoši ES Direktīvas 2003/109/EK 

noteikumiem ir piešķirts ES pastāvīgā iedzīvotāja statuss un kuri šajā dalībvalstī (šajā gadījumā – 

Latvijā) reģistrēta uzņēmuma uzdevumā sniedz pakalpojumus Vācijā uz laika periodu, kas 

nepārsniedz 3 mēnešus 12 mēnešu periodā. Ja persona, kurai ir piešķirts ES pastāvīgā iedzīvotāja 

statuss, plāno sniegt pakalpojumu uz laika periodu, kas pārsniedz 3 mēnešus 12 mēnešu periodā, tad 

vīza tomēr ir nepieciešama un joprojām ir jāiesniedz pieteikums vīzas saņemšanai.  

Iepriekš minētajos gadījumos pirms ieceļošanas ir jānokārto vīzas saņemšanas procedūra. Tās 

rezultātā tiek izsniegta t.s. “Vander Elst” vīza, kas konkrēti dod tiesības strādāt Vācijā uz pakalpojuma 

sniegšanas laiku. 
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Uzskatāmībai: 

Darba ņēmēju, kurš ir trešās valsts pilsonis vai Latvijas nepilsonis, ir paredzēts nosūtīt uz Vāciju 

 

 

Ja Jūs neesat pārliecināts par konkrēto gadījumu, lūdzam Jūs vērsties vēstniecībā vai arī ņemt vērā 

informatīvā materiāla “Atbrīvojums no vīzas īstermiņa uzturēšanās Vācijā gadījumos” norādes. 

 

Tas principā neattiecas uz uzņēmuma iekšienē pieņemtiem lēmumiem par darbinieku nosūtīšanu, 

piem. uz uzņēmuma filiāli Vācijā. Darba ņēmējiem, kuri ir trešās valsts pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, 

šādos gadījumos pirms nosūtīšanas ir jāiesniedz dokumenti vīzas saņemšanai saskaņā ar 

Nodarbinātības noteikumu (Beschäftigungsverordnung) 10. pantu (starptautiskā personāla apmaiņa, 

ārvalstu projekti). 
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Lūdzam ņemt vērā: 
- Ņemot vērā lielo noslodzi un vienlīdzīgas attieksmes piemērošanu visiem pieteikumu 

iesniedzējiem, vīzu nodaļa var pieņemt apstrādei tikai tos pieteikumus, kuri noformēti 
saskaņā ar noteiktajām prasībām.  

- Nepilnīgi iesniegtu dokumentu gadījumā pieteikumus iespējams noraidīt.  
- Dokumentus, kuri pievienoti Jūsu vīzas pieteikumam, lai gan tas nav prasīts, sistēmā 

pievienot nav iespējams.  
- Visi vēstniecības dokumenti, informatīvie materiāli un iesnieguma veidlapas ir bezmaksas.  
- Visu informāciju par pieteikuma iesniegšanas procedūru Jūs atradīsiet vēstniecības mājas 

lapā. 
- Lūdzam neuzdot jautājumus par Jūsu dokumentu apstrādes procesa aktuālo stadiju. Šādi 

jautājumi vīzas izsniegšanas procedūru nepaātrina.  
 

Kādi dokumenti ir jāiesniedz? 

1 Pieteikums vīzas izsniegšanai 

☐ aizpildīts vācu vai angļu valodā Iesnieguma veidlapa bez maksas saņemama 
vēstniecības mājas lapā. Veidlapas elektroniskai 
aizpildīšanai ieteicam izmantot VIDEX sistēmu: 
https://videx-national.diplo.de/ 

☐ Papildu dati par kontaktiem un savu 
pārstāvi 

Veidlapa atrodama mūsu tīmekļa vietnē.  

2 Ceļojuma dokuments 

☐ Pase 
UN 
Visu pases lapu kopijas, kurās ir kāds 
ieraksts 

Pasē ir jābūt vismaz divām tukšām lapām, tā 
nedrīkst būt vecāka par 10 gadiem un pases 
derīgumam vismaz par 3 mēnešiem jāpārsniedz 
vīzas derīguma termiņš. 
Vīzas pieteikuma izskatīšanas laikā pase nav 
jāatstāj vēstniecībā. To nepieciešams uzrādīt tikai 
pie vīzas pieteikuma iesniegšanas un vēlāk pie 
vīzas izsniegšanas. 

3 Uzturēšanas atļauja 

☐ Derīga uzturēšanās atļauja Latvijā  
UN 
priekšpuses un aizmugures kopijas, to 
apliecinājums nav nepieciešams 

Uzturēšanās atļaujas derīguma termiņam jābūt 
pietiekošam, lai dotu iespēju pēc pakalpojuma 
sniegšanas no Vācijas atgriezties Latvijā.  

4 Pases fotogrāfija 

☐ aktuāla un biometriska pases fotogrāfija Sejai fotogrāfijā jāatbilst zināmām prasībām. 
Lūgums fotogrāfijas atstāt nepielīmētas. 

5 Dokumenti, kas apliecina nodarbinātību Latvijā 

☐ Darba līgums ar darba devēju Latvijā 
(kopija, apliecinājums nav nepieciešams) 

 Papildu vienošanās pie darba līguma  
(kopija, apliecinājums nav nepieciešams) 

To jābūt parakstījušiem darba devējam un 
darbiniekam un tajā ir jābūt norādītai šādai 
informācijai: 

 Plānotais pakalpojuma sniegšanas Vācijā 
sākuma un beigu datums  

 Pakalpojuma sniegšanas vieta Vācijā 
(precīza adrese) 

 Darbinieka Vācijā veicamo darba 
uzdevumu īss apraksts  

 Informācija par darbinieka nedēļas darba 
laiku nosūtījuma laikā  

 Informācija par stundas likmi nosūtījuma 
laikā (tai vismaz ir jāatbilst Vācijas 
minimālajai algai; no 01.10.2022: 12 € / 
stundā) 
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☐ Kravas automašīnu vadītājiem  
(kopija, apliecinājums nav nepieciešams) 

 Transporta līdzekļa vadītāja apliecība 
 Kvalifikācijas karte 
 Darba devēja Latvijas un ES licence  
 ES autovadītāja atestāts  

☐ Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
apliecinājums 

https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-
situacija/apakssituacija/p283/ProcesaApraksts 
 (Informācija par sociālās apdrošināšanas 
iemaksām un apdrošināšanas periodiem) 

☐ A1 ES izziņa par sociālās drošības normatīvajiem aktiem saskaņā ar regulām (EG) Nr. 883/2004 
un Nr. 987/2009 
(oriģināls ar kopiju, tās apliecinājums nav nepieciešams) 

6 Pakalpojuma sniegšana Vācijā 

☐ Darbuzņēmuma līgums starp Jūsu darba 
devēju un kādu Vācijas uzņēmumu  
 

Darbuzņēmuma līgumam jāsatur šāda 
informācija:  

 Plānotais pakalpojuma sniegšanas Vācijā 
sākuma un beigu datums  

 sniedzamā pakalpojuma apraksts 

☐ 
 

Ja pakalpojuma sniedzējs (Latvijas 
uzņēmums) darbojas kā [Vācijas 
uzņēmuma] apakšuzņēmējs: ir jāiesniedz 
attiecīgā darbuzņēmuma līguma 
līgumpartnera Vācijā 
apstiprinājums/piekrišana, atļaujot 
piesaistīt darbu izpildē apakšuzņēmēju.   
 

Piemērs: 
Piemērs: Uzņēmums A ar uzņēmumu B ir noslēdzis 
līgumu par pakalpojuma sniegšanu. Uzņēmums A 
slēdz līgumu ar Latvijas uzņēmumu, lai izpildītu ar 
uzņēmumu B noslēgto līgumu. Uzņēmums B 
apstiprina Latvijas uzņēmuma piesaisti darbu 
izpildē vai arī dod vispārēju piekrišanu 
apakšuzņēmēja piesaistei darbu izpildē. 
 

7 Apliecinājums par apmešanās vietu  

☐ Apliecinājums par apmešanās vietu Vācijā, ieskaitot pilnu adresi (piem., īres līgums, viesnīcas 
rezervācija, Vācijas uzņēmuma apstiprinājums par izmitināšanu)  

8 Veselības apdrošināšana 

☐ Veselības apdrošināšana – EVAK karte.   Eiropas veselības apdrošināšanas kartei         
(EVAK) jābūt derīgai uz visu nosūtījuma laiku. 

9 Valsts nodeva par vīzas izsniegšanu 

☐ 75,00 € , maksāt ar kredītkarti (Master Card / Visa) vai skaidrā naudā 

Vēstniecība patur sev tiesības individuālos gadījumos pieprasīt papildu dokumentus 

 
Pieteikuma apstrādes ilgums, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:: aptuveni viena līdz divas 
nedēļas, atsevišķos gadījumos arī ātrāk vai ilgāk.  
 
Ja vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu apstrādes laikā būtu nepieciešami papildu dokumenti 
vai arī būtu nepieciešams Jums uzdot vēl kādu jautājumu, vīzu daļa, protams, ar Jums sazināsies bez 
īpaša uzaicinājuma. 
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