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Studijas Va cija  

Kas ir šī informatīvā materiāla auditorija? 

Informācija sagatavota studēt gribētājiem, studentiem un doktorantiem (disertācija/promocija),- arī 

tādos gadījumos, ja ir ieplānots pirmsstudiju vācu valodas sagatavošanas kurss. Tā attiecas arī uz 

personām, kas pieteikušās valodas kursiem Vācijā. 

1. Rūpīgi izlasiet visus norādījumus un iesniedzamo dokumentu sarakstu.  

2. Sagatavojiet iesniegšanai nepieciešamos dokumentus  

3. Izvēlieties pieņemšanas laiku kategorijā „National Visa (except Vander Elst and Working Holiday 

Visa)“ 

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-
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 vajadzīgs  

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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5a Studijas 

☐ Vācijas augstskolas izdota izziņa par studiju 
vietas piešķiršanu vai arī studiju pieteikuma 
iesniegšanas apstiprinājums.  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

Ja Jūs esat saņēmuši izziņu par studiju vietas 
piešķiršanu tikai pa e-pastu:  
Izziņas izdruka (divos eksemplāros)  
UN 
e-pasta izdruka, ar kuru izziņa tika atsūtīta 
(divos eksemplāros)  

 

☐ 

Nosacītas studiju vietas piešķiršanas 
gadījumā: 
Izziņa par nosacītu studiju vietas piešķiršanu  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

Ja Jūs esat saņēmuši izziņu par nosacītu 
studiju vietas piešķiršanu tikai pa e-pastu:  
Izziņas izdruka (divos eksemplāros)  
UN 
e-pasta izdruka, ar kuru izziņa tika atsūtīta 
(divos eksemplāros) ☐ Apliecinājums, ka iztrūkstošie 

priekšnoteikumi ir izpildīti (oriģināls ar divām 
kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

5b Pirmsstudiju vācu valodas sagatavošanas 
kurss 

 

☐ Izziņa par nosacītu studiju vietas piešķiršanu  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

Ja Jūs esat saņēmuši izziņu par nosacītu 
studiju vietas piešķiršanu tikai pa e-pastu:  
Izziņas izdruka (divos eksemplāros)  
UN 
e-pasta izdruka, ar kuru izziņa tika atsūtīta 
(divos eksemplāros) 

☐ Valodu skolas izziņa par uzņemšanu valodu 
kursos, (oriģināls ar divām kopijām, to 
apliecinājums nav nepieciešams) 

Izziņā jānorāda plānoto kursu nodarbību 

skaitu nedēļā (intensīvie valodu kursi ar 

vismaz 18 nodarbībām nedēļā) 

☐ Apstiprinājums par valodas kursu apmaksu  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

☐ Rakstiska motivācijas vēstule par plānoto valodas kursu un studijām vācu vai angļu valodā 
(divos eksemplāros)  

5c Apmaiņas studentiem (Erasmus) 

Ārvalstu studentiem, kuri jau studē kādā Latvijas augstskolā un kādā Vācijas augstskolā vēlas 
studēt ne ilgāk par 360 dienām, nav nepieciešama uzturēšanās atļauja, ja viņiem ir Vācijas iestādes 
„Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)“  izsniegta izziņa par tiesībām ieceļot un 
uzturēties studiju nolūkā īstermiņa mobilitātes ietvaros  (Direktīva 2016/801/EU).  
BAMF izsniedz šādu izziņu pēc vācu augstskolas pieprasījuma.  
Lai iegūtu tuvāku informāciju, lūdzam Jūs kontaktēties ar attiecīgo augstskolu. 
Ja augstskola nevar pieprasīt šādu izziņu, Jūs varat iesniegt pieteikumu vīzas izsniegšanai 
vēstniecībā. 

☐ Kādas Latvijas universitātes izziņa par studijām  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

☐ Kādas Vācijas universitātes izziņa par studiju vietas piešķiršanu 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

☐ Augstskolas izziņa par to, ka nav iespējams pieprasīt izziņu (oriģināls ar divām kopijām, to 
apliecinājums nav nepieciešams) 

5d Valodas kursi 

☐ Valodu skolas izziņa par uzņemšanu valodu 
kursos, (oriģināls ar divām kopijām, to 
apliecinājums nav nepieciešams) 

Izziņā jānorāda plānoto kursu nodarbību 
skaitu nedēļā (intensīvie valodu kursi ar 
vismaz 18 nodarbībām nedēļā) 

☐ Apstiprinājums par valodas kursu apmaksu  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

☐ Rakstiska motivācijas vēstule par plānoto valodas kursu ar izklāstu par tālākajiem plāniem pēc 
valodas kursu beigšanas vācu vai angļu valodā (divos eksemplāros) 



6 Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti 

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

7 Valodas zināšanas 

☐ Apliecinājums par mācību valodas zināšanām  
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

parasti sertifikāts par valodas prasmi 
(izņēmuma gadījumos var nebūt obligāts)  

8 Finansējums 
- vismaz 934 eiro mēnesī studentiem un doktorantiem 
- vismaz 947 eiro mēnesī studiju pretendentiem 

☐ Nepieciešamās summas iemaksa bloķētā 
kontā (Sperrkonto) Vācijā (izdruka divos 
eksemplāros)  
 

Informācija par bloķēta konta atvēršanu 
atrodama Vācijas Ārlietu ministrijas  mājas 
lapā. 
Arī tajā gadījumā, ja pirms studijām ir 
ieplānoti valodas kursi, ir nepieciešams 
iemaksāt 12 mēnešiem vajadzīgo summu. 

VAI 
Izziņa par stipendijas piešķiršanu 
(oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 

Izziņai jāsatur informācija par stipendijas 
izmaksas ilgumu, apjomu, izdevumiem, kuru 
segšanai tā paredzēta, un līdzekļu izcelsmi.  
Lūdzam ņemt vērā, ka, iespējams, arī šajā 
gadījumā būs nepieciešama bloķēta konta 
atvēršana. 
Ja Jūs esat saņēmuši izziņu par stipendijas 
piešķiršanu tikai pa e-pastu:  
Izziņas izdruka (divos eksemplāros)  
UN 
e-pasta izdruka, ar kuru izziņa tika atsūtīta 
(divos eksemplāros)  

VAI 
Vecāku (vajadzības gadījumā arī citu personu) 
parakstīta saistību deklarācija saskaņā ar 
Likuma par ārvalstnieku uzturēšanos, 
nodarbinātību un integrāciju Vācijas 
Federatīvās Republikas teritorijā 66.-
68. pantu. (oriģināls ar divām kopijām, to 
apliecinājums nav nepieciešams) 

Ar piezīmi „studiju nolūkā“ (iesp. arī „uz 
valodu kursiem un tiem sekojošām studijām“) 
un „pierādīta kredītspēja“. Lai noformētu 
saistību deklarāciju, vērsieties, lūdzu, 
kompetentajā Vācijas imigrācijas dienestā 
pēc dzīvesvietas. 
Vācijas vēstniecība Rīgā saistību deklarāciju 
var pieņemt tikai izņēmuma gadījumos.1 

9 Apliecinājums par naktsmītnes esamību 

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

10 Valsts nodeva par vīzas izsniegšanu 

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

11 Nepilngadīgām personām 

 Ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgs, un aizgādības tiesības ir abiem vecākiem: 

☐ Dzimšanas apliecība ar “Apostille”2 un notariāli apstiprinātu tulkojumu (oriģināls ar divām 
kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

☐notariāli apstiprināta abu personu piekrišana ceļojumam, kurām ir vecāku aizgādības 
tiesības, ar “Apostille” 1  un notariāli apstiprinātu tulkojumu (oriģināls ar divām kopijām, to 
apliecinājums nav nepieciešams) 
 

                                                           
1 Vācijas vēstniecība Rīgā saistību deklarāciju var pieņemt tikai tādā gadījumā, ja patiešām nepastāv nekāda cita 
iespēja apliecināt uzturēšanās izdevumu segšanas nodrošinājumu un var pieņemt, ka maksātspējas pārbaude 
noslēgsies ar pozitīvu rezultātu un Vācijā būs iespējama saistību deklarācijas izpilde. Personai, kura uzņemas 
saistības, Vācijā ir jābūt īpašumam, piemēram, vācu bankas kontam, lai varētu uzskatīt, ka persona, kura 
uzņemas saistība, ir uzskatāma par „pierādāmi“maksātspējīgu.   
2 „Apostille“ nepieciešama vienīgi tajā gadījumā, ja attiecīgais dokuments ir izdots valstī, kas NAV ES vai EEZ 
dalībvalsts. 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488


VAI 
notariāli apstiprināta viena vecāka piekrišana  
UN 
Tiesas lēmums par bērna izceļošanu bez otra vecāka piekrišanas  

Ja vecāku aprūpes tiesības ir tikai vienam vecākam: 

☐ Dzimšanas apliecība ar “Apostille” 2i  un notariāli apstiprinātu tulkojumu (oriģināls ar divām 
kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams) 

☐attiecīgā vecāka apliecinājums par piekrišanu ceļojumam ar notāra apliecinājumu ar 
“Apostille” 2 un notariāli apstiprinātu tulkojumu (oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums 
nav nepieciešams) 
UN 
izziņa par situāciju saistībā ar vecāku aprūpes tiesībām ar “Apostille” 2 un notariāli 
apstiprinātu tulkojumu (oriģināls ar divām kopijām, to apliecinājums nav nepieciešams), t.i. 
- otra vecāka miršanas apliecība  
VAI 
- Izziņa par tēva vārda reģistrāciju saskaņā ar mātes sniegtajiem datiem  
VAI 
- Tiesas lēmums par vecāku tiesību atņemšanu 
- Lēmums par vecāku aprūpes tiesību piešķiršanu 

Vēstniecība patur sev tiesības individuālos gadījumos pieprasīt papildu dokumentus  

12 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 6 līdz 8 nedēļas, atsevišķos gadījumos arī ātrāk vai ilgāk, īpaši 
vīzai, kas paredzēta dalībai valodas apmācības kursā.  
 
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. 

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

                                                           

https://riga.diplo.de/blob/2505592/dcf64012c4313c6cff4ffd9d12a76327/krankenversicherung-data.pdf

