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Ā rstu hospitā cijās 

Kas ir šīs informācijas mērķauditorija? 

 Ārsti, kuri Vācijā vēlētos, piemēram, hospitēt kādā slimnīcā, lai, iespējams, sagatavotos 

medicīnas eksāmenam vācu valodā vai arī darbam Vācijas teritorijā. 

 

Atšķirībā no prakses hospitācijas nav uzskatāmas par darba attiecībām, tām ir raksturīga 

zināšanu un pieredzes apkopošana kādā darbības jomā bez konkrēta laika un satura 

noteikšanas un bez juridiskas vai faktiskas integrācijas uzņēmumā. 

Hospitāciju laikā persona nedrīkst veikt ārsta profesionālo darbību. Bez tam ārsta 

profesionālās darbības veikšana (par tādu uzskatāmas arī tādas ikdienas manipulācijas kā 

asins paraugu noņemšana, brūču apstrāde, asistēšana operāciju laikā vai arī pacientu 

izmeklēšana), ja personai nav speciālās atļaujas vai aprobācijas, ir sodāma.   

 

Informācija par prakses laiku atrodama atsevišķā informatīvajā materiālā. Ārsta prakses 

veikšanai ir nepieciešama speciāla profesionālā atļauja. 

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. 
- Lai izmantotu „Anabin“ datu bāzi, Jūs atradīsiet atsevišķi sagatavotu informatīvo materiālu 

„Par datu bāzes Anabin izmantošanu“, kurā ir apkopota detalizēta informācija par to, kā 
meklēt nepieciešamo informāciju saistībā ar Jūsu augstāko izglītību. 

- 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.  
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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. 

5 Hospitācijas līgums 

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

Līgumam jāsatur šāda informācija par plānoto 
darbību: 

 Darbības sākums un ilgums 
 Hospitācijas vieta 
 Iespējamie pakalpojumi (iesp. kabatas 

nauda vai attiecīgi uzturs)  
 Darba laiks 

Bez tam līguma tekstā it īpaši būtu jābūt 
izslēgtai ārsta profesionālo darbību veikšanas 
iespējai vai arī attiecīgi īsi aprakstītam 
hospitācijas saturam. 

 

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

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

6 Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti 

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

☐ Augstskolas diploma ar notariāli apliecinātu tulkojumu (oriģināls ar divām kopijām, to 
apliecinājums nav nepieciešams) 

 

☐ 

UN 
Apliecinājums par Jūsu akadēmiskā grāda 
atbilstību (divos eksemplāros) 
Divi izraksti datu bāzes „Anabin“ 
(www.anabin.kmk.org): 
Izraksts par Jūsu augstskolu, kam ir jābūt 
novērtētai ar „H+“, 
UN 
Izraksts attiecība uz Jūsu iegūto konkrēto 
augstākās izglītības kvalifikāciju, kam ir jābūt 
vai nu „atbilstošai“ vai līdzvērtīgai.“  
 

Datu bāzē „Anabin“ Jūsu profesionālajai 
kvalifikācijai nav obligāti jābūt iekļautai tieši 
pie Jūsu augstskolas, bet tai ir jābūt saistītai ar 
augstskolu, kas ir novērtēta ar „H+“  tajā 
valstī, kurā Jūs ieguvāt kvalifikāciju.   
Ja Jūsu konkrētā profesionālā kvalifikācija vai 
arī Jūsu augstskola nav atrodama „Anabin“, 
vai arī Jūsu augstskola nav novērtēta ar „H+“, 
vai arī Jūsu konkrētā profesionālā kvalifikācija 
nav novērtējama kā „atbilstoša“ vai 
„līdzvērtīga“, tad: 
Jūs varat ierosināt savas profesionālās 
kvalifikācijas vai augstskolas iekļaušanu 
„Anabin“ datu bāzē, piesakoties diplomu 
izvērtēšanas procedūrai Ārvalstu izglītības 
sistēmu izvērtēšanas centrā (ZAB). (plašāka 
informācija: www.kmk.org/zab.html) 

 

☐ 

VAI 
Izziņa par Jūsu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (divos eksemplāros) 
Ārvalstu izglītības sistēmu izvērtēšanas centra (ZAB) atzinums par diplomu izvērtēšanas 
procedūras rezultātiem (Anerkennungsbescheid), informācija atrodama šeit: 
www.kmk.org/zab.html 
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7 Valodas zināšanu apliecinājums 

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

Patlaban tiek atzīti sekojošo piedāvātāju 
sertifikāti: 

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

8. Finansējums 
- vismaz 939 eiro mēnesī (iesk. līgumā noteiktos pakalpojumus) 
- apliecinājums visam uzturēšanās laikam 

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

Informācija par bloķēta konta atvēršanu 
atrodama Vācijas Ārlietu ministrijas mājas          
lapā. 

 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 „hospitāciju nolūkā“ un „pierādīta 
kredītspēja“.  
Lūdzam vērsties pēc dzīvesvietas 
kompetentajā Vācijas imigrācijas dienestā. 
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 

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 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.   
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