
 

 

(Uz uzņēmuma veidlapas, kur norādīti rekvizīti) 
 
01.07.2010. 
Rīga 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
 ...... nodaļai (kur iesniegs dokumentus) 

 
 

IESNIEGUMS 
 

SIA “...” (reģ. Nr., juridiskā adrese) lūdz noformēt izsaukumu 
termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai no .....(norādīt datumu) līdz ...... (norādīt 
datumu) (vai termiņuzturēšanās reģistrēšanai) Andrejam Petrovam, pamatojoties 
uz noslēgto darba (uzņēmuma) līgumu.  

 
Andrejs Petrovs tiks nodarbināts ..... (profesijas nosaukums un profesijas 

kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram1) amatā. Nodarbinātības nozares kods – .... 
(nozares kodu norādīt līdz otrajam līmenim atbilstoši NACE 2.red. saimniecisko 
darbību statistiskajai klasifikācijai2). 

 
Andreja Petrova nodarbināšana SIA „...” ir nepieciešama, lai ... (norādīt 

pamatojumu). 
 
Andreja Petrova izglītība - ... (norādīt izglītības līmeni un iegūto 

specialitāti). 
 
Darba izpildes vieta - ... (norādīt adresi). 
 
Darba laiks stundās nedēļā - ... (norādīt ne vairāk kā 40 stundas nedēļā). 
 
Darba samaksas apmērs mēnesī – ... . 
 
Apliecinām, ka SIA „ ...” ir reģistrēta kā nodokļu maksātājs un tai nav 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksājumu parādu.   
 
Kontaktpersona uzaicinātās personas ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas 

Republikā jautājumos – ......(vārds un uzvārds, p.k.), telefona numurs. (Norādīt 

                                                 
1 Profesiju klasifikators – Labklājības ministrijas mājas lapā: www.lm.gov.lv/text/80  
2 NACE 2.red. klasifikators – Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā: 
http://test.csb.gov.lv/csp/content/?cat=260&cc_cat=260&mode=arh&period=  



 

 

personu, kura pilnvarota iesniegt un parakstīt izsaukuma pieteikumu – vārds, 
uzvārds, personas kods, telefona numurs).  

 
Uzvārds Vārds Dzimums Dzimšanas datums, 

vieta 
Pilsonība Dzīvesvietas adrese 

mītnes zemē 
Petrov Andrei Vīrietis 18.08.1953., 

Krievija, Maskava 
Krievijas Krievija, Maskava, 

A. Koroļova 21/5-
568 

 
Andreja Petrova paredzamā uzturēšanās vieta Latvijā – viesnīca “Brigita” 

(adrese, tel. numurs).  
 
SIA “….” uzņemas atbildību par Andreja Petrova izbraukšanu no valsts 

noteiktā laikā, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina ar Andreja Petrova veselības 
aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistīto 
izdevumu segšanu. 

 
 

Pielikumā:  
1. A.Petrova kvalifikācijas atzīšanas apliecības kopija (ja profesija, kurā 

paredzēts nodarbināt ārzemnieku, ir reglamentēta) // izglītības dokumenta 
kopija (ja profesija, kurā paredzēts nodarbināt ārzemnieku, nav 
reglamentēta) uz ... lapām; 

2. darba (uzņēmuma) līguma kopija uz ... lapām; 
3. atļaujas (licences) kopija (ja paredzēts ārzemnieku nodarbināt darbā, kura 

veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence)) uz ... lapām. 
 

 
Direktors            V. Uzvārds 
 
 
 
A. Kalniņa,  
54777222 


