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Ģ imenes atkalapvienos ana s 

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: 
- Personīga ierašanās, iesniedzot dokumentus, attiecas arī uz nepilngadīgiem bērniem.  
- 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.  
- Informācija par dokumentiem, kas attiecas uz ģimenes atkalapvienošanos ar nepilngadīgiem 

bērniem, saņemama katrā konkrētā gadījumā individuāli, rakstot uz e-pastu: 
info@riga.diplo.de 

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-
national.diplo.de/ 

☐ Papildu dati par kontaktiem un savu pārstāvi Veidlapa atrodama mūsu tīmekļa vietnē.  

2 Ceļojuma dokuments 

☐ Pase 
UN 
pases identifikācijas lapu divas kopijas, 
kurām apliecinājums nav nepieciešams. 

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. 
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Atkalapvienošanās ar laulāto/reģistrētu kopdzīves partneri 
5 Spēkā esošas laulības apliecinājums 

☐ Laulības apliecība ar „Apostille“1 un notariāli apstiprinātu tulkojumu  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

 

☐ 

Pieteikums sakarā ar laulības reģistrāciju: 
Vācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes rakstiska izziņa par laulības reģistrācijas 
pieteikuma pieņemšanu (oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

6 Atkalapvienošanās ar laulāto/saderināto/reģistrētu kopdzīves partneri Vācijā    

☐ Vācijā dzīvojošā laulātā/reģistrētā kopdzīves partnera divas pases kopijas    

☐ Aktuāla paplašinātā izziņa par 
laulātā/reģistrēta kopdzīves partnera 
deklarēto dzīvesvietu Vācijā (oriģināls ar 
divām kopijām, to apliecinājums nav 
nepieciešams) 

Izziņa derīga ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
tās izdošanas, tai jāsatur informāciju par 
ģimenes stāvokli   

 Atkalapvienošanās ar ārvalstnieku (kas nav ES dalībvalsts pilsonis):    

☐ Vācijas uzturēšanās atļaujas divas kopijas (bez apliecinājuma)  

☐ Paziņojumu par viņa/viņas darba algas izmaksu pagājušajos trijos mēnešos neapliecinātas 
kopijas (divos eksemplāros)   

☐ Pierādījumi par pietiekamu dzīvojamo platību (divas kopjas to apliecinājums nav 
nepieciešams). 

7 Apliecinājums par vienkāršām vācu valodas zināšanām 

 Atkalapvienošanās ar 
Vācijas pilsoni  

Atkalapvienošanās ar 
citas ES dalībvalsts 
pilsoni  

Atkalapvienošanās ar 
ārvalstnieku (bez ES 
dalībvalsts pilsonības)  

Patlaban tiek atzīti 
sertifikāti, kurus 
izdevuši: 
- Goethe-Institut e.V. 
- telc GmbH 
- ÖSD 
- TestDaF-Instituts 
e.V. 
- ECL 
Prüfungszentrum 
Informācija par 
izņēmumiem 
attiecībā uz vācu 
valodas zināšanām 
atrodama 
informatīvajā 
materiālā „Vācu 
valodas zināšanas 
laulāto 
atkalapvienošanās 
gadījumā.“  

☐ Apliecinājums par 
vienkāršām vācu 
valodas zināšanām 
(valodas sertifikāts 
A1, Start Deutsch 1) 
(oriģināls ar divām 
kopijām, to 
apliecinājums nav 
nepieciešams) 

Nav nepieciešams 
apliecināt valodas 
zināšanas  

Apliecinājums par 
vienkāršām vācu 
valodas zināšanām 
(valodas sertifikāts 
A1, Start Deutsch 1) 
(oriģināls ar divām 
kopijām, to 
apliecinājums nav 
nepieciešams) 

Atkalapvienošanās ar citiem ģimenes locekļiem  
5A Izcelšanās saiknes apliecinājums 

☐ Dokuments, kas apliecina izcelšanās saikni starp pieteicēju un Vācijā dzīvojošu personu ar 
„Apostille“1 un notariāli apstiprinātu tulkojumu  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

6A Kopīga mājsaimniecība ar Vācijā dzīvojošu ģimenes locekli 

☐ Personas, ar kuru tiek pieteikta atkalapvienošanās, divas pases kopijas (bez apliecinājuma, to 
apliecinājums nav nepieciešams).    

  

                                                           
1 „Apostille“ nepieciešama vienīgi tajā gadījumā, ja attiecīgais dokuments ir izdots valstī, kas NAV ES vai EEZ 
dalībvalsts 



☐ Aktuāla paplašinātā izziņa par personas, ar 
kuru tiek pieteikta atkalapvienošanās, 
deklarēto dzīvesvietu Vācijā (oriģināls ar 
divām kopijām, to apliecinājums nav 
nepieciešams) 

Izziņa derīga ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
tās izdošanas, tai jāsatur informāciju par 
ģimenes stāvokli   

 Atkalapvienošanās ar Vācijas pilsoni: 

☐ Pierādījumi saskaņā ar likuma „Aufenthaltsgesetz“ 36. panta 2. punkta pirmo teikumu, kas 
apliecina nepieciešamību pārvarēt īpaši grūtu situāciju.  

 Atkalapvienošanās ar kādu ES dalībvalsts pilsoni (kas nav Vācijas pilsonis): 

☐ Pierādījumi par nodrošinātu iztiku  Jums ir jāiesniedz pierādījumi tam, ka 
persona, ar kuru tiek pieteikta 
atkalapvienošanās, vismaz 6 mēnešus pirms 
Jūsu pārcelšanās ir nodrošinājusi Jums iztiku 
un nodrošinās to arī turpmāk. Jūs varat 
uzrādīt, piemēram, izdrukas par veiktajiem 
bankas pārskaitījumiem. 

 Atkalapvienošanās ar ārvalstnieku (kas nav ES dalībvalsts pilsonis): 

☐ Pierādījumi saskaņā ar „AufenthG“ 36. panta 2. punkta pirmo teikumu, kas apliecina 
nepieciešamību novērst īpaši grūtu situāciju.  

8 Apliecinājums par mājokļa esamību 

☐ Apliecinājums par mājokļa esamību Vācijā, uzrādot pilnu adresi (piem., īres līgums, viesnīcas 
rezervācija, ielūgums no personas, ar kuru tiek pieteikta atkalapvienošanās) 

9 Valsts nodeva par vīzas izsniegšanu 

☐ 75,00 € vai 37,50 € nepilngadīgām personām, maksāt ar kredītkarti (Master Card / Visa) vai 
skaidrā naudā 

 Tas neattiecas uz ES pilsoņu laulātajiem un bērniem, ja viņi iesniedz attiecīgus pierādījumus 
un ceļo kopā ar attiecīgo citas ES dalībvalsts pilsoni vai arī pārceļas pie viņa uz Vāciju.   

Vēstniecība patur sev tiesības individuālos gadījumos pieprasīt papildu dokumentus 
 

10 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 – ģimenes atkalapvienošanās ar Vācijas pilsoni: 
Aptuveni divi līdz pieci mēneši, atsevišķos gadījumos arī ātrāk vai ilgāk.  
 
Pieteikuma apstrādes ilgums – ģimenes atkalapvienošanās ar citas ES dalībvalsts pilsoni: 
Aptuveni divas līdz trīs nedēļas, atsevišķos gadījumos arī ātrāk vai ilgāk. 
 
Pieteikuma apstrādes ilgums – ģimenes atkalapvienošanās ar ārvalstniekiem (kas nav kādas ES 
dalībvalsts pilsoņi): 
Aptuveni trīs līdz seši mēneši, 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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