
 

Deutsche Botschaft Riga 

Raina Bulvaris 13, LV-1050 Riga 

Tel: +371 67 08 51 00 

www.riga.diplo.de 

E-Mail: visa@riga.diplo.de 

Uz: 11.2022 

Prakse 

Kas ir šīs informācijas mērķauditorija? 

Personas, kuras vēlas iziet šāda veida praksi: 

 Praksi, kas saistīta ar studiju priekšmetu vai arī gatavošanos studijām 

 Praksi, ko atbalsta ES (piem., ERASMUS+) 

 Ārstu (arī medicīnas studentu) praksi 

 Visa pārējā veida prakses  

 

Prakse dod iespēju gūt iespaidu par attiecīgās profesijas ikdienu. Tā noder vai nu gatavojoties 

profesijas izvēlei vai arī, lai iegūtu profesionālo pieredzi.  

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-
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. 
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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. 

5 Prakses līgums 

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

Līgumam jāsatur šāda informācija par plānotās 
prakses veidu: 

 Prakses sākums un ilgums 
 Darba vieta 
 Darba algas apmērs (par praksi ir 

obligāti jāmaksā vismaz minimālā 
alga!)  

 Darba laiks 
Ja prakses saturs neizriet no darba līguma, tad 
jāiesniedz arī atsevišķs prakses plāns. 
 

 

6 Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti 

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

 

☐ 

Jūsu profesionālo kvalifikāciju apliecinoši 
dokumenti, piem., augstskolas diploms, 
profesionālās darbības veikšanas atļauja 
ārstu prakses gadījumā, profesionālās 
izglītības diploms, vidējās izglītības atestāts, 
izziņa par studiju laiku ar notariāli 
apliecinātu tulkojumu (oriģināls ar divām 
kopijām, to apliecinājums nav 
nepieciešams). 
 

Angļu valodā izdotiem diplomiem tulkojums 
vācu valodā nav nepieciešams. 

7 Valodas zināšanu apliecinājums (tikai ārstu (arī medicīnas studentu) prakses gadījumā) 

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

-Izņemot pamatotus izņēmuma gadījumus 
(piem., privāta klīnika ar angļu kā darba 
valodu vai arī nepastāvot kontaktam ar 
pacientiem). Praksi nodrošinošajai iestāde 
izņēmums ir jāapstiprina.  
-Patlaban tiek atzīti sekojošo piedāvātāju 
sertifikāti: 

- Goethe-Institut e.V. 
- Telc GmbH 
- ÖSD 
- Test-DaF-Instituts e.V. 
- ELC Prüfungszentrum  

8 Federālās darba aģentūras apstiprinājums par saskaņošanu (tikai ar studiju priekšmetu 
saistītas prakses gadījumā) 

☐  Federālās darba aģentūras (BA) 
apstiprinājums par saskaņošanu 
(oriģināls ar divām kopijām, to 
apliecinājums nav nepieciešams) 

Saskaņošanas procedūra izriet no informatīvā 
materiāla „ Merkblatt der BA.“ 
Ārvalstu studentiem, kas vēlas iziet praksi zu 
laiku līdz 90 dienām 12 mēnešu laika posmā 
un kuriem ir spēkā esoša uzturēšanās atļauja 
Latvijā, gan ir nepieciešama saskaņošana ar 
BA, bet ne Vācijas vīza.  

  

https://intranet.sp.europa.aa.bund.de/sites/rk-kompendium/Materialsammlung/BA__Praktikum.pdf


9 Finansējums (vismaz 939 eiro mēnesī bruto/ 752 EUR neto) 
 

☐ Praktikanta alga                                      Praktikantiem principiāli ir jāsaņem obligātā 
minimāla alga. Izņēmumus var piemērot 
vienīgi šādos gadījumos: 

- Obligāta prakse, kas noteikta 
profesionālās izglītības vai arī 
augstākās izglītības mācību 
programmu ietvaros 

- Prakse uz laiku līdz 3 mēnešiem, 
pirms profesionālās izglītības vai 
studiju uzsākšanas. 

 VAI 
Stipendija/pašu līdzekļi 
(apliecinājums divos eksemplāros) 

Kā pašu līdzekļu apliecinājums tiek atzīts 
vienīgi Jūsu personīgā bankas konta izraksts, 
un tikai tādā gadījumā, ja konts atvērts kādā 
Vācijas vai Latvijas bankā. 

 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 „prakses nolūkā“ un „pierādīta 
kredītspēja“.  
Lūdzam vērsties pēc dzīvesvietas 
kompetentajā Vācijas imigrācijas dienestā. 
Vācijas vēstniecība Rīgā saistību deklarāciju 
var pieņemt tikai izņēmuma gadījumos.1 
 

10 Apliecinājums par naktsmītnes esamību 

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

11 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 

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 12 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. 
 

                                                           
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.   

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

