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Profesionā liem āutovādī tā jiem  

Kas ir šīs informācijas mērķauditorija? 
Personas, kuras Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā tiek pieņemtas darbā kā profesionāli 
autovadītāji kravu pārvadājumiem vai arī autobusa vadītāji pasažieru pārvadājumiem. 

Ja Jūs kā profesionāls autovadītājs, kas nodarbināts pie ārvalstu darba devēja, iebrauciet Vācijas 
Federatīvās Republikas teritorijā, vienīgi lai veiktu transporta pārvadājumus (uz laiku līdz 90 dienām 
12 mēnešu laika posmā), tad šis informatīvais materiāls uz Jums neattiecas. 

Šis regulējums neattiecas uz nodarbinātības veidiem, kam ir nepieciešama vienīgi B kategorijas 

autovadītaja apliecība un, iespējams, atļauja pasažieru pārvadāšanas veikšanai. Minētajos gadījumos 

vīzu var izsniegt, ja ir izpildīti priekšnoteikumi, kas attiecas uz darba ņēmējiem bez augstas 

kvalifikācijas. Plašāka informācija atrodama informatīvajā materiālā „Darba uzsākšana (izņemot ES 

Zilo karti)“. 

1. Rūpīgi izlasiet visus norādījumus un iesniedzamo dokumentu sarakstu.  

2. Sagatavojiet iesniegšanai nepieciešamos dokumentus  

3. Izvēlieties pieņemšanas laiku kategorijā „Nationale Visa (izņemot Vander Elst/ Working Holiday)“ 

4. Lūdzam sakārtot dokumentus norādītajā kārtībā  

 

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 

☐ Divos eksemplāros, aizpildīts vācu vai angļu 
valodā 

Iesnieguma veidlapa bez maksas saņemama 
vēstniecības mājas lapā. Veidlapas 
elektroniskai aizpildīšanai ieteicam izmantot 
VIDEX sistēmu: 
https://videx.diplo.de//videx/visum-
erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt 

☐ Papildu dati par kontaktiem un savu pārstāvi Veidlapa atrodama mūsu tīmekļa vietnē.  
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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 desmit gadiem. 
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 divos eksemplāros, to apliecinājums nav nepieciešams 

4 Pases fotogrāfijas 

☐ divas aktuālas, identiskas un biometriskās 
pases fotogrāfijas 

Fotogrāfijai jāatbilst zināmām prasībām. 
Lūgums fotogrāfijas atstāt nepielīmētas. 

5a Personām a r  ES- vai EEZ izdotu vadītāja apliecību u n  sākotnējo profesionālā autovadītāja 
kvalifikāciju   

☐ Parakstīts darba līgums 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

Līgumam/ piedāvājumam jāsatur šāda 
informācija par plānoto darbu: 

 Nodarbinātības ilgums 
 Darba vieta 
 Darba alga un 
 Darba laiks 

VAI 
Konkrētas darba vietas piedāvājums  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

☐ ES- vai EEZ izdota vadītāja apliecība ar ierakstu par profesionālo kategoriju (kods 95) 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 
VAI 
Transportlīdzekļa vadītāja atestātu saskaņā ar ES regulas Nr. 1072/2009 5. panta 1. daļu ar 
notariāli vai biroja apstiprinātu vai zvērināta tulkotāja tulkojumu  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 
VAI 
Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas apliecinājums no kādas ES dalībvalsts vai EEZ 
līgumvalsts 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

5b Personām ar ES- vai EEZ izdotas vadītāja apliecību un b e z  sākotnējās profesionālā 
autovadītāja kvalifikācijas 

☐ Parakstīts darba līgums 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

Līgumam/ piedāvājumam jāsatur šāda 
informācija par plānoto darbu: 

 Nodarbinātības ilgums 
 Darba vieta 
 Darba alga un 
 Darba laiks 

Darba līgumā jāiestrādā nosacījums par 
obligātu (paātrinātu) pamatkvalifikācijas 
iegūšanas pasākuma apmeklējumu. Darba 
apstākļi jāveido tā, lai kvalifikāciju būtu 
iespējams iegūt 15 mēnešu laikā. 

VAI 
Konkrētas darba vietas piedāvājums  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

☐ ES- vai EEZ izdota vadītāja apliecība 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

☐  Apraksts par to, kā paredzēts iegūt 
pamatkvalifikāciju 

Apliecinājums par pieteikšanos kursos Vācijā 

☐ Atzīts vācu valodas sertifikāts par B1 līmeni 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

Patlaban tiek atzīti šādu iestāžu sertifikāti: 
- Goethe-Institut e.V. 
- telc GmbH 
- ÖSD 
- TestDaF-Instituts e.V. 
- ECL Prüfungszentrum 



5c Personām b e z  ES- vai EEZ izdotas vadītāja apliecības, bet a r  ES- vai EEZ sākotnējo 
profesionālā autovadītāja kvalifikāciju 

☐ Parakstīts darba līgums 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 
____________________________________ 
 
VAI 
Konkrētas darba vietas piedāvājums  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

Līgumam/ piedāvājumam jāsatur šāda 
informācija par plānoto darbu: 

 Nodarbinātības ilgums 
 Darba vieta 
 Darba alga un 
 Darba laiks 

Darba līgumā ir jāuzliek par pienākumu 
pārreģistrēt vadītāja apliecību. 
Līgumā ir jāparedz tādi darba nosacījumi, lai 
15 mēnešu laikā būtu iespējams iegūt 
attiecīgo vadītāja apliecību. Bez tam darba 
līgumā jāiekļauj nodoms nodrošināt citāda 
veida darba pienākumus, ja vadītāja apliecības 
pārreģistrācija netiktu panākta 6 mēnešu 
laikā. 

☐ Informācija par to, kā paredzēts iegūt    
Vācijas transporta līdzekļa vadītāja apliecību1 

piem., noslēdzot līgumu ar kādu Vācijas 
autoskolu 

☐ ES- vai EEZ izdota vadītāja apliecība ar ierakstu par profesionālo kategoriju (kods 95) 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 
VAI 
Transportlīdzekļa vadītāja atestātu saskaņā ar ES regulas Nr. 1072/2009 5. panta 1. daļu ar 
notariāli vai biroja apstiprinātu vai zvērināta tulkotāja tulkojumu  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 
VAI 
Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas apliecinājums no kādas ES dalībvalsts vai EEZ 
līgumvalsts 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

☐ Ārvalsts transporta līdzekļa vadītāja apliecība 
ar tulkojumu 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 
 

Ar oficiālu notariāli vai biroja apstiprinātu vai 
zvērināta tulkotāja tulkojumu. Plašāku 
informāciju Jūs varat gūt Vācijas digitālo lietu 
un satiksmes ministrijas (Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr) tīmekļa vietnē 
publicētajā informatīvajā materiālā. 

5d Personām b e z  ES- vai EEZ izdotas vadītāja apliecības un sākotnējās profesionālā 
autovadītāja kvalifikācijas 

☐ Parakstīts darba līgums 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

Līgumam/ piedāvājumam jāsatur šāda 
informācija par plānoto darbu: 

 Nodarbinātības ilgums 
 Darba vieta 
 Darba alga un 
 Darba laiks 

Personām, kuras vēl nav izgājušas (paātrinātu) 
sākotnējās profesionāla autovadītāja 
kvalifikācijas apmācību, tas ir jāizdara Vācijā 
viņu pirmo 15 mēnešu uzturēšanās laikā. 
Tādēļ darba līgumā ir jāuzliek par pienākumu 
piedalīties (paātrinātās) apmācībās, kas dod 
iespēju saņemt ES vai EEZ izdotu vadītāja 
apliecību un sākotnēju profesionāla 
autovadītāja kvalifikāciju. 
Līgumā ir jāparedz tādi darba nosacījumi, lai 
pirmajos 15 mēnešos būtu iespējams iegūt 

VAI 
Konkrētas darba vietas piedāvājums  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

                                                           
1 Trešo valstu piederīgajiem, kam ir Noteikumu par vadītāja apliecībām 11. pielikumā minētā trešajā valstī 
izdota vadītāja apliecība, līgums par apmācībām autoskolā nav jāiesniedz. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-staaten.pdf


attiecīgo vadītāja apliecību un kvalifikāciju. 
Parasti tas nozīmē nepilnu darba laiku. 

☐ Konkrētas darba vietas piedāvājums  
pēc kvalifikācijas celšanas apmācības 
iziešanas. 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

Tai ir jābūt profesionāla autovadītāja darba 
vietai kravu pārvadājumiem vai profesionāla 
autobusa vadītāja darba vietai pasažieru 
pārvadājumiem pie tā paša darba devēja.   

☐ Plānotas kvalifikācijas celšanas apmācības 
apliecinājums (oriģināls ar divām kopijām, to 
apliecinājums nav nepieciešams) 

Iesniedzams kā: 
 Apstiprinājums par pieteikšanos 

apmācības kursam Vācijā 
(Pamatkvalifikācijas iegūšana)       

 līgums par apmācību ar kādu 
autoskolu Vācijā (Vācijas transporta 
līdzekļa vadītāja apliecības iegūšana)2 

☐ Dzīvesvietas valstī izdota profesionāla 
autovadītāja apliecība (oriģināls ar divām 
kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

Ar oficiālu notariāli vai biroja apstiprinātu vai 
zvērināta tulkotāja tulkojumu. Plašāka 
informācija Vācijas Digitālo lietu un satiksmes 
ministrijas (Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr) tīmekļa vietnes informatīvajā 
materiālā. 

☐ Atzīts vācu valodas sertifikāts par B1 līmeni  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

Patlaban tiek atzīti šādu iestāžu sertifikāti: 
- Goethe-Institut e.V. 
- telc GmbH 
- ÖSD 
- TestDaF-Instituts e.V. 
- ECL Prüfungszentrum 

6 Veidlapa „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“ 

☐ Vācijas nodarbinātības dienesta 
„Bundesagentur für Arbeit“ veidlapa 
„Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“  
(divas kopijas bez apliecinājuma) 

Aizpilda Jūsu nākamais darba devējs. Veidlapa 
atrodama mūsu tīmekļa vietnē. 

7 Profesionālā pieredze 

☐ Pilnīga biogrāfija tabulas formā vācu vai angļu valodā (divos eksemplāros) 

8 Apliecinājums par naktsmītnes esamību 

☐ Apliecinājums par naktsmītnes esamību Vācijā, uzrādot pilnu adresi (piem., īres līgums, 
viesnīcas rezervācija, ielūgums) 

9 Personām vecumā virs 45 gadiem 

☐ Minimālā gada alga 48.180,- € bruto vai arī 
dokuments par atbilstīgu vecuma 
nodrošinājumu (oriģināls ar divām kopijām, 
to apliecinājums nav nepieciešams) 

Par apliecinājumu papildu vecuma 
nodrošinājumam tiek atzītas, piemēram, 
līdzšinējie pensiju uzkrājumi Jūsu mītnes zemē 
vai citās valstīs, privātā pensiju vai dzīvības 
apdrošināšana, vai arī nekustamais īpašums 
vai arī vēl kāds cits īpašums. 

10 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 

11 Vīzas izsniegšanas gadījumā: 

☐ Ceļojumu apdrošināšana vai EVAK karte ar derīguma termiņu vēl vismaz 3 mēnešus pēc 
ieceļošanas Vācijā. Plašāka informācija atrodama mūsu tīmekļa vietnē. 

 
Pieteikuma apstrādes ilgums: aptuveni trīs līdz piecas nedēļas, atsevišķos gadījumos arī ātrāk vai 
ilgāk.  
 

                                                           
2 Trešo valstu piederīgajiem, kam ir Noteikumu par vadītāja apliecībām 11. pielikumā minētā trešajā valstī 
izdota vadītāja apliecība, līgums par apmācībām autoskolā nav jāiesniedz. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-staaten.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/auslaendische-fahrerlaubnisse-merkblatt-ausserhalb-eu-und-ewr-staaten.pdf
https://riga.diplo.de/blob/2505592/dcf64012c4313c6cff4ffd9d12a76327/krankenversicherung-data.pdf


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. 
 


