
 
 

 

INSTRUKCIJAS 2017.GADA DV IMIGRĀCIJAS  

VĪZU PROGRAMMAI (DV-2017) 
 

Vispārīgi par programmu 

 

ASV Valsts departaments ik gadu organizē ASV imigrācijas vīzu loteriju saskaņā ar ASV kongresa 

atļauju un likumu “Par imigrāciju un naturalizāciju” (turpmāk tekstā – imigrācijas likums).  Šī 

likuma 203. pants paredz vīzu izdošanu personām, kuras ir dzimušas valstīs, no kurām imigrācijas uz 

ASV rādītāji ir zemi, un kuras ir laimējušas DV imigrācijas vīzu (turpmāk tekstā – DV vīzas) 

loterijā.  2017. finanšu gadā būs pieejamas 50,000 DV vīzas.  Reģistrēšanās dalībai programmā ir 

bez maksas.   

 

Loterijas uzvarētājiem ir jāatbilst vienkāršām, bet stingrām prasībām, lai varētu kvalificēties un 

saņemt DV vīzas.  Loterijas uzvarētāji tiek izvēlēti pēc nejaušības principa ar datora palīdzību.  DV 

vīzas tiek sadalītas starp sešiem ģeogrāfiskiem reģioniem, katrai valstij iedalot ne vairāk kā septiņu 

procentus pārskata gadā pieejamo vīzu.   

 

DV-2017 loterijā nedrīkst piedalīties personas, kas dzimušas zemāk uzskaitītajās valstīs, jo pēdējo 

piecu gadu laikā no šīm valstīm uz ASV ir emigrējuši vairāk nekā 50,000 cilvēku: 

 

Apvienotajā Karalistē (izņemot Ziemeļīriju) un tās pārvaldītajās teritorijās, Bangladešā, 

Brazīlijā, Dienvidkorejā, Dominikānas Republikā, Ekvadorā, Filipīnās, Haiti, Indijā, 

Jamaikā, Kanādā, Kolumbijā, Ķīnā (izņemot iedzīvotājus, kas dzimuši Ķīnai piederošajās 

salās), Meksikā, Nigērijā, Pakistānā, Peru, Salvadorā un Vjetnamā. 

 

Loterijā drīkst piedalīties personas, kas ir dzimušas Honkongā, Makao un Taivānā. 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, dalībvalstu sarakstā izmaiņu nav.  

 

Prasības, lai piedalītos  

 

Prasība #1: Personai, kas vēlas piedalīties loterijā, jābūt dzimušai vienā no valstīm, kas ir iekļautas 

sarakstā „Valstis, kuras drīkst piedalīties DV-2017 imigrācijas vīzu programmā” šo instrukciju 

beigās.   

 

Ja jūs esat dzimis valstī, kurā dzimušajiem nav tiesības piedalīties loterijā, ir divi citi veidi kā Jums 

var būt iespēja kvalificēties dalībai loterijā.   

 

 Vai jūsu dzīvesbiedrs(-e) ir dzimis(-usi) valstī, kurā dzimušie drīkst piedalīties loterijā? Ja 

atbilde ir „jā”, tad jūs pieteikumā drīkstat norādīt savas sievas/vīra dzimšanas vietu, taču šādā 

gadījumā abām personām ir jābūt norādītām loterijas pieteikumā, jāsaņem DV vīzas un 

jāiebrauc ASV vienlaicīgi. 

 

 Vai jūs piedzimāt valstī, kurā dzimušie piedalīties loterijā nedrīkst, bet neviens no jūsu 

vecākiem nav dzimis šajā valstī un jūsu dzimšanas laikā nebija apmeties tur uz pastāvīgu 
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dzīvi? Ja atbilde ir „jā”, tad jūs varat norādīt kā savu dzimšanas vietu valsti, kurā ir dzimis 

viens no jūsu vecākiem, ja šī valsts ir iekļauta DV-2017 programmas noteikumu sarakstā.  

Papildu informāciju atradīsiet šo instrukciju sadaļā „Biežāk uzdotie jautājumi”. 

 

Prasība #2: Papildus, lai izpildītu DV programmas prasības par izglītību vai darba pieredzi, Jums ir 

jābūt vienam no sekojošā: 

 

 vidējai vai vidējai profesionālai izglītībai, t.i., jābūt pabeigtam 12 gadus ilgam pamata un 

vidējās izglītības kursam,  

 

VAI 

 

 pēdējo piecu gadu laikā iegūts vismaz divus gadu darba stāžs profesijā, kuras veikšanai 

nepieciešama vismaz divus gadus ilga apmācība vai darba pieredze.  Lai noteiktu, vai darba 

pieredze atbilst loterijas nosacījumiem, tiks izmantota ASV Darba lietu ministrijas tiešsaistes 

datu bāze O*Net OnLine (http://online.onetcenter.org/). 

 

Papildu informācija par prasībām attiecībā uz darba pieredzi ir pieejama šo instrukciju sadaļā 

„Biežāk uzdotie jautājumi”. 

 

Nereģistrējieties dalībai DV programmā, ja jūsu darba pieredze vai izglītība neatbilst šīm prasībām. 

 

 

Reģistrācijas periods 

 

Pieteikumi DV-2017 imigrācijas vīzu programmai ir jāiesniedz elektroniski mājas lapā 

www.dvlottery.state.gov laikā no ceturtdienas, 2015.gada 1.oktobra plkst. 12.00 dienā (austrumu 

zonas laiks, GMT-4) līdz otrdienai, 2015.gada 3. novembrim plkst. 12.00 dienā (austrumu zonas 

laiks, GMT-4).  Loterijas dalībniekiem nav ieteicams gaidīt līdz pēdējai reģistrācijas nedēļai, lai 

iesniegtu savu pieteikumu.  Lielais pieprasījums šajā laikā var kavēt reģistrēšanās interneta vietnes 

darbību.  Pieteikumus nebūs iespējams iesniegt papīra formā vai pēc noteiktā termiņa.  Likums 

nosaka, ka viena persona var iesniegt tikai vienu pieteikumu dalībai programmā.  ASV Valsts 

departaments izmanto īpašas tehnoloģijas un citus līdzekļus, lai identificētu personas, kas iesniedz 

vienlaicīgi vairākus pieteikumus.  Ja jūs iesniegsiet vairāk kā vienu pieteikumu, tos visus 

diskvalificēs. 

 

Elektroniskās pieteikuma anketas aizpildīšana dalībai DV-2017 programmā 

 

Aizpildiet un iesniedziet elektronisko DV vīzas pieteikuma anketu (saukta arī par E-DV pieteikuma 

anketa vai anketa DS-5501) tiešsaistes režīmā interneta vietnē www.dvlottery.state.gov.  Nepilnīgi 

aizpildītus pieteikumus diskvalificēs.  Reģistrēšanās dalībai DV programmā ir bez maksas. 

   

Iesakām pieteikumu aizpildīt un iesniegt personīgi, neizmantojot „vīzu konsultantu”, „vīzu aģentu” 

vai citu trešo personu pakalpojumus.  Gadījumā, ja izlemjat izmantot kāda palīdzību, Jums vajadzētu 

atrasties ar šo personu kopā anketas aizpildīšanas laikā, un paturēt sev apstiprinājuma lapu ar savu 

unikālo apstiprinājuma numuru.  Tas ir ļoti būtiski, ka saglabājat sev apstiprinājuma lapu ar savu 

unikālo apstiprinājuma numuru.  Bez šīs informācijas jūs nevarēsiet atkārtoti piekļūt DV 

programmas sistēmai, lai uzzinātu sava pieteikuma statusu.  Esiet ļoti uzmanīgi, ja kāds piedāvā 

glabāt šo informāciju jūsu vietā.  Jums arī jāpārliecinās, ka varēsiet saņemt e-pasta ziņojumus pasta 

kastītē, kas norādīta jūsu pieteikuma anketā. Papildu informācija par krāpšanām saistībā ar DV 

programmu ir pieejama šo instrukciju sadaļā „Biežāk uzdotie jautājumi”. 

http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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Pēc sekmīgas elektroniskās pieteikuma formas aizpildīšanas un iesūtīšanas, uz ekrāna parādīsies 

paziņojums, kurā būs norādīts jūsu vārds, uzvārds un unikāls pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma 

numurs.  Izdrukājiet un saglabājiet šo paziņojumu.  Sākot ar 2016.gada 3.maiju, jūs varēsiet 

pārbaudīt sava pieteikuma statusu interneta vietnē www.dvlottery.state.gov sadaļā Entrant Status 

Check, ierakstot savu apstiprinājuma numuru un personas datus atbilstošajos lauciņos.  Sava 

iesnieguma statusa pārbaudīšana norādītajā interneta vietnē sadaļā Entrant Status Check būs 

vienīgais veids, lai uzzinātu par laimestu DV-2017 loterijā, iegūtu norādījumus par tālāku rīcību, kā 

arī lai saņemtu paziņojumu par nozīmēto vīzas intervijas datumu.  Lūdzu iepazīstieties ar atbildēm uz 

biežāk uzdotajiem jautājumiem, lai iegūtu papildu informāciju par loterijas norisi. 

 

Jums ir jānorāda sekojoša informācija, aizpildot E-DV anketu: 

 

1. Vārds – uzvārds, vārds, otrais vārds (ja ir).  Vārds ir jāieraksta tieši tā kā pasē ar latīņu 

burtiem, bez mīkstinājuma zīmēm; 

2. Dzimums – vīrietis vai sieviete; 

3. Dzimšanas datums – diena, mēnesis, gads; 

4. Pilsēta/ciems, kurā piedzimāt; 

5. Valsts, kurā piedzimāt – jānorāda valsts nosaukums, kas pašlaik tiek lietots dalībnieka 

dzimšanas vietas apzīmēšanai (piemēram, Latvija, nevis PSRS); 

6. Valsts, no kuras kvalificējaties DV programmai (country of eligibility) – parasti šeit norāda 

valsti, kurā programmas dalībnieks piedzima (ja tā ir valsts, kurā dzimušie var piedalīties).  

Jūsu tiesības piedalīties programmā neizriet no jūsu pašreizējās dzīves vietas.  Ja piedzimāt 

valstī, kurā dzimušām personām nav atļauta dalība DV programmā, pārskatiet informāciju 

sadaļā „Biežāk uzdotie jautājumi”, lai noskaidrotu, kādas vēl Jums ir iespējas kvalificēties tai; 

7. Dalībnieka fotogrāfija – pieteikumā norādīto personu - sava, dzīvesbiedra(-es) un bērnu, ja 

tādi ir, pēdējo sešu mēnešu laikā uzņemtas fotogrāfijas.   Lasiet informāciju par fotogrāfijas 

kompozīciju un tehniskajām prasībām sadaļā „Digitālas fotogrāfijas iesniegšana”.  Prasība 

neattiecas uz datiem par dzīvesbiedru(-i) vai bērniem, kuri jau ir ASV pilsoņi vai pastāvīgie 

iedzīvotāji, tomēr gadījumā, ja fotogrāfijas iesniegsiet, tam nebūs negatīvas sekas. 

Fotogrāfijas, kurās ir redzamas vairākas personas, nepieņems.  Jums ir jāiesniedz atsevišķā 

fotogrāfija par katru pieteikumā norādīto personu.  Jūsu pieteikumu var diskvalificēt vai 

atteikt vīzas izdošanu, ja iesniegtā fotogrāfija nebūs uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā, būs 

jebkādā veidā apstrādāta, lai mainītu izskatu, vai neatbildīs prasībām, kas ir aprakstītas šajās 

instrukcijās.  Papildu informāciju skat. sadaļā „Digitālas fotogrāfijas iesniegšana”; 

8. Pasta adrese – kā aprūpē atrodaties/pie kā dzīvojat (in care of), 

 mājas adrese, 

 pilsēta/ciems, 

 rajons, 

 pasta indekss, 

 valsts; 

 

9. Valsts, kurā šobrīd dzīvojat; 

10. Telefons (nav jānorāda obligāti); 

11. E-pasta adrese – norādiet tādu e-pasta adresi, kura Jums ir personīgi pieejama.  Ja būsiet 

laimējis(-usi) loterijā un, sekojot norādījumiem E-DV sistēmā, atbildējis(-usi) uz paziņojumu, 

http://www.dvlottery.state.gov/


 4 

Valsts departaments informēs jūs elektroniski uz šo e-pasta adresi, kad E-DV sistēmā būs 

ievietota informācija par Jums nozīmēto intervijas dienu un laiku.  Valsts departaments nekad 

nesūtīs Jums e-pasta vēstuli ar paziņojumu par laimestu DV loterijā. Lūdzu iepazīstieties ar 

atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, lai iegūtu papildu informāciju par loterijas 

norisi; 

12. Augstākais izglītības līmenis, kuru esat apguvis(-usi) līdz šim brīdim: (1) tikai pamatskolas 

izglītība, (2) apmeklēta vidusskola, nav diploma, (3) diploms par vidējo izglītību, (4) 

profesionālā izglītība, (5) apmeklēti daži kursi universitātē, (6) universitātes diploms 

(bakalaura), (7) apmeklēti daži universitātes kursi pēc bakalaura izglītības, (8) maģistra grāds, 

(9) mācības doktorantūrā, (10) doktora grāds. Skat. sadaļu „Biežāk uzdotie jautājumi”, lai 

iegūtu papildu informāciju par prasībām attiecībā uz izglītību; 

13. Ģimenes stāvoklis – neprecēts, precēts un mans dzīvesbiedrs NAV ASV pilsonis vai ASV 

pastāvīgais iedzīvotājs,  precēts un mans dzīvesbiedrs ir ASV pilsonis vai ASV pastāvīgais 

iedzīvotājs, šķīries, atraitnis, dzīvo atsevišķi ar tiesas lēmumu. Norādiet vīra/sievas vārdu, 

uzvārdu, dzimšanas datumu, dzimumu, dzimšanas vietu (pilsēta/ciems un valsts), kā arī 

pievienojiet viņa(-s) fotogrāfiju, kas atbilst tādām pašām tehniskajām prasībām, kā jūsu 

fotogrāfija. 

Ja pieteikumā nebūs norādīta informācija par vīru/sievu, jūsu pieteikumu diskvalificēs un 

visas pieprasītās vīzas intervijas dienā atteiks. Jums ir pieteikumā jānorāda informācija par 

sievu/vīru pat tad, ja plānojat šķirties un iespējams jūsu laulība jau būs šķirta, pirms jūs 

varēsiet pieprasīt DV vīzu. Reģistrējot dalību DV programmā, nav obligāti jāsniedz 

informācija par dzīvesbiedriem, ja viņi ir ASV pastāvīgie iedzīvotāji vai ASV pilsoņi, jo 

viņiem DV vīzas nebūs nepieciešamas, tomēr gadījumā, ja informācija būs sniegta, tam nebūs 

negatīvas sekas.  Papildu informācija ir pieejama sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi”; 

14. Bērnu skaits – norādiet vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzimumu, dzimšanas vietu 

(pilsēta, ciems un valsts), visiem dzīvajiem bērniem, kas nav sasnieguši 21 gada vecumu un 

nav precējušies, neatkarīgi no tā bērni dzīvo kopā ar Jums un plāno emigrēt uz ASV vai nē.  

Iesniedziet katra bērna fotogrāfiju, kas atbilst tādām pašām tehniskajām prasībām kā jūsējā 

fotogrāfija. 

Pārliecinieties, ka jūs norādiet informāciju par visiem saviem dzīvajiem: 

 

 bioloģiskajiem bērniem, 

 juridiski adoptētajiem bērniem un  

 pabērni, ja viņi ir neprecēti un jaunāki par 21 gadu anketas iesniegšanas dienā.  

Informācija par bērniem jāsniedz pat tad, ja esat šķīries(-usies) no otra bērnu vecāka, 

nedzīvojat  kopā ar bērniem un viņi neplāno emigrēt uz ASV kopā ar Jums.   

 

Precēti bērni un bērni, kas vecāki par 21 gadu, nevar saņemt DV vīzas, tomēr var būt 

izņēmumi saskaņā ar ASV Bērna statusa aizsardzības likumu (Child Status Protection Act).   

Ja jūs iesniedzat savu pieteikumu dalībai loterijā pirms bērns ir sasniedzis 21 gada vecumu, 

bet viņam aprit 21 pirms vīzas saņemšanas, bērnam var būt saglabātas bērna, kas jaunāks par 

21 gadu, tiesības vīzas saņemšanas nolūkos.  

Bērni, kuri ir ASV pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, DV vīzas saņemt nevar, tāpēc neatkarīgi 

no tā vai savā pieteikumā iekļausiet informāciju par viņiem vai nē, tam nebūs nekādu 

negatīvu seku.  Ja tomēr informāciju par viņiem sniegsiet, tam nebūs negatīvas sekas.  

Ja ziņas nebūs sniegtas par visiem bērniem, kuri var būt iespēja kvalificēties DV vīzām, 

loterijas dalībnieku diskvalificēs un intervijas dienā atteiks visas ar pieteikumu saistītās vīzas. 
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Skat. sadaļu „Biežāk uzdotie jautājumi”, lai iegūtu papildu informāciju par ģimenes 

locekļiem.    

Skat. sadaļu „Biežāk uzdotie jautājumi”, lai iegūtu papildu informāciju par to kā aizpildīt DV-2017 

programmas elektronisko pieteikuma anketu. 

 

Tiesības pieprasīt DV vīzas 

 

Loterijas uzvarētājus izlozes kārtībā nosaka dators no visiem pareizi aizpildītajiem un iesniegtajiem 

pieteikumiem, ņemot vērā katram reģionam un valstij atvēlēto vīzu skaitu.  Visi DV-2017 loterijas 

dalībnieki varēs uzzināt vai viņi ir vai nav laimējuši, izmantojot savu DV-2017 loterijas pieteikuma 

anketas apstiprinājuma numuru,  pārbaudot to E-DV sistēmā sadaļā Entrant Status Check. Entrant 

Status Check  būs pieejams no 2016.  gada 3. maija līdz vismaz 2017.gada 30. septembrim E-DV 

sistēmā www.dvlottery.state.gov 

 

Loterijas uzvarētājiem sistēmā būs pieejams paziņojums ar papildu informāciju par tālāko rīcību, kā 

arī izmaksām, kādas radīsies saistībā ar ASV imigrācijas vīzas saņemšanu.   Sava iesnieguma statusa 

pārbaudīšana norādītajā mājas lapā būs VIENĪGAIS veids, lai uzzinātu par laimestu DV-2017 

loterijā.  ASV Valsts departaments nesūtīs  paziņojumus ne pasta, ne e-pasta vēstuļu veidā.  ASV 

vēstniecībās un konsulātos informācija par loterijas rezultātiem nebūs pieejama.  Personas, kuras 

loterijā nebūs uzvarējušas, arī par to varēs pārliecināties, VIENĪGI pārbaudot sava iesnieguma 

statusu Entrant Status Check sistēmā.  Iesakām informāciju par sava iesnieguma statusu  Entrant 

Status Check sistēm pārbaudīt pašiem un nepaļauties uz trešo personu palīdzību šajā jautājumā.  

 

Lai saņemtu DV imigrācijas vīzu, loterijas uzvarētājiem būs jāatbilst visām prasībām, kas ir definētas 

ar imigrāciju saistītajos ASV likumos.  Nepieciešamība rūpīgi pārbaudīt atbilstību likuma normām 

var ievērojami pagarināt laiku, kurā ir iespējams pieņemt lēmumu par DV imigrācijas vīzas izdošanu 

personām no tādām valstīm, kas, piemēram, ir uzskatāmas kā terorismu atbalstošas. 

 

DV-2017 loterijā laimējušiem un viņu ģimenes locekļiem imigrācijas vīzas izdos līdz 2017.  gada 30.  

septembra pusnaktij.  Nekādi izņēmuma gadījumi nav iespējami, lai izdotu DV vīzas vai apstiprinātu 

statusa maiņu loterijas uzvarētājiem, kuri atrodas ASV, pēc šī datuma.  Arī loterijas uzvarētāju 

ģimenes locekļi nevarēs saņemt vīzas pēc ši datuma, lai pievienotos loterijas uzvarētājiem ASV, kuri 

būs palikuši tur pēc statusa maiņas apstiprinājuma saņemšanas. Skat. sadaļu „Biežāk uzdotie 

jautājumi”, lai iegūtu papildu informāciju par to, kas un kā var saņemt DV vīzas. 
 

Instrukcijas digitālās fotogrāfijas iesniegšanai 

 

Failu var veidot, gan uzņemot jaunu fotogrāfiju ar digitālo fotoaparātu, gan ieskenējot fotogrāfiju, 

kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā.  Fotogrāfiju failiem ir jāatbilst noteiktām kompozīcijas un 

tehniskajām prasībām.  Pirms anketas iesniegšanas, pārbaudiet fotogrāfijas atbilstību prasībām, 

izmantojot E-DV mājas lapā pieejamo fotogrāfiju pārbaudīšanas (photo validation) saiti.  Tur jūs 

atradīsiet arī prasībām atbilstošu un neatbilstošu fotogrāfiju paraugus, kā arī tehniskus ieteikumus par 

fotogrāfijas kompozīciju. 

 

Jāiesniedz ir krāsainas fotogrāfijas, kas ir uzņemtas 24-bitu krāsu režīmā.  Ja izmantojat skeneri, 

uzstādījumiem ir jāatbilst True Color vai 24-bitu krāsu režīmam.  Papildu prasības skenētajām 

fotogrāfijām ir aprakstītas zemāk. 

 

 

 

 

http://www.dvlottery.state.gov/
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Kompozīcijas prasības: 

 

 Attēlā redzamā persona: 

o attēlā redzamās personas sejai jābūt tieši pavērstai pret kameru; 

o galva nedrīkst būt pacelta, noliekta vai pagriezta; 

o sejai fotogrāfijā ir jāaizņem aptuveni 50-69% no kopējā personas attēla, mērot no augstākā 

punkta galvas augšdaļā (kopā ar matiem) līdz zoda zemākajam punktam.  Acu augstumam, 

mērot no attēla apakšējās daļas, ir jābūt 56-69% no kopējā attēla garuma. 

 

Digitālā fotoattēla kompozīcijas šablons 

 
Apskaties dažādus atbilstošu un neatbilstošu fotogrāfiju paraugus arī šeit: Prasības par 

fotogrāfijām. 

 

 Gaišs fons 

o Fotogrāfijai ir jābūt uzņemtai uz gaiša, neitrāla fona.   

 

 Asums 

o Attēlam ir jābūt skaidram.   

 

 Bez aksesuāriem 

o Fotogrāfijā redzamai personai nedrīkst būt uzliktas saulesbrilles vai citi aksesuāri, kas 

aizsedz daļu sejas. 

 

 Bez galvassegas vai cepures 

o Ja fotogrāfijā redzamajai personai ir galvassega vai cepure, fotogrāfiju pieņems tikai 

tādā gadījumā, ja tā jāvalkā reliģiska rakstura iemeslu dēļ, taču arī šādā gadījumā 

galvassega vai cepure nedrīkst aizsegt seju pat daļēji.  Nav pieļaujamas cilts piederību 

apliecinošas vai cita veida galvassegas, kuras valkāšana nav noteikta reliģisku iemeslu 

dēļ.  Fotogrāfijas pilnā militārajā, aviolīnijas vai līdzīgā uniformā ar 

galvassegām/cepurēm nepieņems. 

 

Tehniskās prasības 

 

 Jaunas digitālas fotogrāfijas uzņemšana.  Ja uzņemat jaunu digitālu fotogrāfiju, tai ir 

jāatbilst sekojošām tehniskajām prasībām: 

  

Faila formāts: Fotogrāfija jāsaglabā JPEG (Joint Photographic Experts 

Group)  formātā. 

Faila lielums: Maksimālais fotogrāfijas faila lielums ir 240 kilobaitu (240 

kB). 

http://travel.state.gov/content/visas/english/general/photos/photo-page.html
http://travel.state.gov/content/visas/english/general/photos/photo-page.html
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Izšķirtspēja un 

izmērs: 

Minimālais lielums ir 600 pikseļu augstumā un 600 pikseļu 

platumā līdz 1200 pikseļiem augstumā un 1200 pikseļiem 

platumā.  Pikseļu lielumam ir jāatbilst kvadrāta principam 

(augstums = platums). 

Krāsu režīms: Jāiesniedz ir krāsainas fotogrāfijas  (24-biti pikselī). 24-bitu 

melnbaltas fotogrāfijas un fotogrāfijas, kas uzņemtas 8-bitu 

krāsu režīmā, nepieņems. 

 

 Fotogrāfiju skenēšana.  Skenēt drīkst tikai tādas fotogrāfijas, kas ir uzņemtas saskaņā ar 

augstāk minētajām prasībām.  Veicot skenēšanu ir jāievēro sekojošas tehniskās prasības: 

 

Skenera 

izšķirtspēja: 

Jāskenē ar izšķirtspēju vismaz 300 dpi (punkti/collā). 

Faila formāts: Fotogrāfija jāsaglabā JPEG (Joint Photographic Experts 

Group) formātā. 

Faila lielums: Maksimālais fotogrāfijas faila lielums ir 240 kilobaitu (240 

KB). 

Izšķirtspēja: No 600 pikseļiem augstumā un 600 pikseļiem platumā līdz 

1200 pikseļiem augstumā līdz 1200 pikseļiem platumā. 

Krāsu režīms: 24 bitu krāsaina fotogrāfija (Svarīgi: Melnbaltas vai vienas 

krāsu gammas fotogrāfijas nepieņems) 

 

 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI 

 

TIESĪBAS PIEDALĪTIES 

 

1. Ko nozīmē jēdzieni ”valstī dzimušais” (native) un „attiecināmība” (chargeability)?  

 

Valstī dzimušie ir personas, kas tur ir piedzimušas, neatkarīgi no tā, kur šobrīd ir viņu dzīvesvieta un 

kāda ir viņu pašreizējā pilsonība.  Par valstī dzimušām var uzskatīt arī tādas personas, kam ir tiesības 

attiecināt šo valsti kā savu dzimšanas vietu saskaņā ar  ASV likuma „Par imigrāciju un 

naturalizāciju” 202(b).pantu, neatkarīgi no tā, ka faktiskā dzimšanas vieta bija cita valsts. 

 

Ņemot vērā, ka pastāv skaitliski ierobežojumi imigrācijai no katras konkrētas valsts un reģiona, 

ikviena persona tiek attiecināta uz kādu konkrētu valsti.  Jūsu attiecināmība apzīmē to, kuras valsts 

skaitliskie ierobežojumi uz jums attieksies. Valsts, kurā esat dzimis/usi, parasti arī atbildīs valstij, kas 

kvalificējas dalībai loterijā. Tomēr jums būs iespēja kvalificēties, izvēloties jūsu sievas/vīra 

dzimšanas valsti, kā arī valsti, kurā dzimuši jūsu vecāki, ja pats/i esat dzimusi valstī,  kurā nav 

dzimis neviens no jūsu vecākiem un jūsu dzimšanas laikā nebija tās pastāvīgais iedzīvotājs. Tādējādi 

šīs ir vienīgās trīs iespējas, kā izvēlēties attiecināmību (chargeability), lai kvalificētos dalībai loterijā. 

 

Ja norādīsiet valsti, kas neatbilst attiecināmības kritērijiem (tādu, kuras attiecināmību ar 

dokumentiem nevarēsiet pamatot), jūsu pieteikumu var diskvalificēt.    
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2. Vai es varu iesniegt pieteikumu pat, ja neesmu dzimis(-usi) valstī, kas nav kvalificējošos 

valstu sarakstā?  

 

Pastāv divas situācijas, kad jūs drīkstat piedalīties loterijā un saņemt vīzu arī tad, ja piedzimāt valstī,  

kuras iedzīvotāji nevar piedalīties DV programmā.  Pirmkārt, ja jūsu vīrs/sieva ir dzimis(-usi) 

kvalificējošā valstī, jūs pieteikumā drīkstat to norādīt kā savu dzimšanas vietu.  Dalībnieks šādā 

gadījumā imigrācijas vīzu varēs saņemt tikai tad, ja viņa(-s) dzīvesbiedrs(-e) arī atbilst likumā 

noteiktajām prasībām un saņem vīzu.  Pēc imigrācijas vīzu saņemšanas laulātajiem ASV jāiebrauc 

vienlaicīgi.  Līdzīgā veidā jūsu nepilngadīgajiem bērniem var norādīt vecāku dzimšanas vietu, kā 

valsti no kuras viņi kvalificējas vīzām. 

 

Otrkārt, jūs par savu dzimšanas vietu varat uzrādīt valsti, kurā dzimuši jūsu vecāki vai viens no 

viņiem pie nosacījuma, ka valstī kurā piedzimāt jūs, neviens no jūsu vecākiem nav dzimis un jūsu 

dzimšanas laikā nebija tās pastāvīgais iedzīvotājs.  Tiek uzskatīts, ka cilvēki nav valsts pastāvīgie 

iedzīvotāji, ja viņi nav valstī dzimuši vai naturalizējušies likumā noteiktajā kārtībā, kā arī ja viņi 

uzturas šajā valstī uz laiku kā tūristi vai biznesa nolūkos, vai tur noteiktu laiku dzīvo darba devēja vai 

valdības uzdevumā.   

 

Ja, saskaņā ar iepriekš aprakstīto, kvalificēšanās nolūkos izmantosiet citu valsti, nevis to, kurā 

piedzimāt, jums ir jāsniedz sīkāks skaidrojums, atbildot uz E-DV pieteikuma anketas 6.jautājumu.  

 

Ja norādīsiet nepareizu vai neatbilstošu valsti (tādu, kuras attiecināmību ar dokumentiem nevarēsiet 

pamatot), jūsu pieteikumu var diskvalificēt. 

 

3. Kāpēc DV vīzu loterijā nedrīkst piedalīties personas, kas dzimušas noteiktās valstīs? 

 

Imigrācijas vīzu loterijas mērķis ir piedāvāt imigrēšanas iespēju cilvēkiem, kuri dzimuši valstīs, no 

kurām emigrācijas līmenis uz ASV nav bijis augsts.  Saskaņā ar ASV likumu, šī veida imigrācijas 

vīzu nevar saņemt personas, kas dzimušas valstīs ar augstu emigrācijas līmeni uz ASV.  Pie šīm 

valstīm pieskaitāmas tādas, no kurām pēdējo piecu gadu laikā uz ASV pārcēlušies dzīvot vairāk nekā 

50,000 cilvēku uz darba vai ģimenes apvienošanas imigrācijas vīzu pamata.  Lai noteiktu, kurām 

valstīm nav atļauts piedalīties imigrācijas vīzu loterijā, Pilsonības un Imigrācijas lietu pārvalde 

(Citizenship and Immigration Service jeb USCIS) katru gadu apkopo statistiku par to, cik cilvēku 

ASV imigrējuši ar darba un ģimenes vīzām.  Tad iegūtie dati tiek pievienoti tiem, kas iegūti pēdējo 

piecu gadu laikā.  Tā kā katru gadu šis skaitlis tiek aprēķināts no jauna, valstis, kuras nedrīkst 

piedalīties imigrācijas vīzu loterijā, katru gadu var mainīties.   

 

4. Cik DV-2017 vīzas izdos katrā reģionā un valstī dzimušiem? 

 

Saskaņā ar likumā “Par imigrāciju un naturalizāciju” 203(c) pantā norādītajiem aprēķinu principiem, 

USCIS katru gadu aprēķina, cik vīzu var saņemt katrs ģeogrāfiskais reģions.  Šī informācija tiek 

publiskota pēc tam, kad USCIS ir pabeidzis aprēķinus.  Kopējo izdodamo vīzu skaitu noteiks tas, cik 

vīzas ir paredzētas konkrētajam reģionam, cik konkrētajā valstī dzimušie cilvēki ir reģistrējušies 

loterijai, kā arī cik personas no loterijas uzvarētājiem kvalificēsies vīzas saņemšanai. Ne vairāk kā 

septiņi procenti no visām vīzām var būt izdotas vienā valstī dzimušām personām. 
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5. Kādas ir prasības attiecībā uz izglītību vai darba pieredzi? 

 

Saskaņā ar ASV imigrācijas likumu, katram loterijas dalībniekam jābūt vismaz vidējai vai vidējai 

speciālai izglītībai, vai arī pēdējo piecu gadu laikā divus gadus jābūt strādājušam darbu, kura 

veikšanai nepieciešama vismaz divus gadus ilga iepriekšēja pieredze vai apmācība.  Jēdziens “vidēja 

vai vidēja speciāla izglītība” nozīmē, ka jūs esat apguvis divpadsmit gadus ilgu mācību kursu ASV, 

tādejādi iegūstot gan pamata, gan vidējo izglītību, vai šiem standartiem līdzvērtīgu izglītību citā 

valstī.  Tikai atbilstošā mācību iestādē iegūta izglītība atbilst loterijas noteikumiem.  Pašmācības vai 

tālmācības ceļā iegūta izglītība un zināšanas apliecinoši sertifikāti, piemēram, G.E.D.  sertifikāts, 

neatbilst prasībām.  Dokumenti, kas apliecina iegūto izglītību vai darba pieredze jums būs jāuzrāda 

konsulam vīzas intervijas laikā. 

 

Ja jūsu izglītība vai darba pieredze neatbildīs iepriekš aprakstītajam, vīzu intervijas laikā jūsu 

pieteikumu var diskvalificēt, un nedz jums, nedz jūsu ģimenes locekļiem vīzas neizdos.    

 

6. Kādas profesijas atbilst loterijas prasībām? 

 

Nosakot jūsu darba pieredzes atbilstību loterijas noteikumiem, tiek izmantota informācija ASV 

Nodarbinātības dienesta internetā pieejamajai datu bāzē O*Net OnLine.  Tajā darba pieredze tiek 

sadalīta piecās kategorijās (job zones).  Lai gan uzskaitītas ir daudz un dažādas profesijas, tikai dažas 

no tām atbilst DV imigrācijas vīzu loterijas prasībām.  Lai kvalificētos loterijai, balstoties uz darba 

pieredzi, pēdējo piecu gadu laikā Jums ir jābūt iegūtai divu gadu darba pieredzei 4.  vai 5.  

kategorijai atbilstošā profesijā ar SVP (klasifikācijas sistēma Specific Vocational Preparation) 

reitingu 7.0 un augstāk. 

 

Ja jūsu izglītība vai darba pieredze neatbildīs iepriekš aprakstītajam, vīzu intervijas laikā jūsu 

pieteikumu var diskvalificēt, un nedz jums, nedz jūsu ģimenes locekļiem vīzas neizdos.    

 

7. Kā var sameklēt profesijas, kuru pārstāvji kvalificējas loterijai, ASV Nodarbinātības 

dienesta tiešsaistes datu bāzē O*Net OnLine? 

 

Kad jums ir atvērta datu bāzē O*Net OnLine, rīkojieties sekojoši: 

 nospiediet „Find Occupations” 

 izvēlieties interesējošo profesiju grupu „Job Family” un nospiediet „GO”.   

 izvēlieties konkrētu profesiju.   

 kad atveras pieprasītā lapa, sameklējiet daļu „Job Zone”, lai uzzinātu, kāda ir attiecīgās 

profesijas kategorija (skat.  „Job Zone Title”) un SVP (Specific Vocational Preparation) 

reitings.  Papildus informācija ir pieejama sekojošā mājas lapā: Diversity Visa – List of 

Occupations.   

 

Piemēram, izvēlieties profesiju avioinženieri (Aerospace Engineers), nospiediet „GO”.  

Kopsavilkuma lapas apakšējā daļā jūs redzēsiet, ka profesijas kategorija ir 4 (Job Zone 4) un SVP 

reitings ir 7.0 un lielāks, bet mazāks par 8.0 (SVP Range 7.0 <8.0). Tātad šajā piemērā norādītā 

profesija atbilst DV programmas prasībām.  

 

Papildus informācija ir pieejama sekojošā mājas lapā: Diversity Visa – List of Occupations.   

 

 

 

 

 

http://online.onetcenter.org/
http://www.onetonline.org/help/online/svp
http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
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8. No cik gadu vecuma drīkst piedalīties DV imigrācijas vīzu loterijā? 

 

Šī programma neparedz vecuma ierobežojumus, taču, tā kā loterijas dalībniekiem ir jābūt vismaz 

vidējai izglītībai vai noteiktai darba pieredzei, automātiski tiek diskvalificēta lielākā daļa personu, 

kas ir jaunākas par 18 gadiem.   

 

 

DV PROGRAMMAS ELEKTRONISKĀS PIETEIKUMA ANKETAS AIZPILDĪŠANA  

 

9. Kad es varu iesniegt pieteikumu? 

 

DV -2017 programmas reģistrēšanās laiks ir no plkst. 12.00 dienā (austrumu zonas laiks, GMT-4) 

ceturtdien, 2015.gada 1.oktobrī līdz plkst. 12.00 dienā (austrumu zonas laiks, GMT-4) otrdien, 

2015.gada 3.novembrī.  Katru gadu miljoniem cilvēku iesniedz pieteikumus. Reģistrēšanās ir 

noteikta norādītajā laika periodā, lai varētu nodrošināt pietiekamu laiku, ļaujot loterijas uzvarētājiem 

savlaicīgi uzzināt par laimestu.  Turklāt gan loterijas uzvarētājiem, gan ASV vēstniecībām un 

konsulātiem, tādejādi, ir pietiekoši daudz laika sagatavot dokumentus DV vīzu noformēšanai.  

 

Aicinām dalībniekus iesniegt savus pieteikumus savlaicīgi, jo reģistrēšanās perioda beigās var būt 

apgrūtināta lielā pieteikumu skaita dēļ.  Lūdzam ievērot, ka pēc 2015.  gada 3.  novembra plkst.  

12:00 (austrumu zonas laiks, GTM-4) pieteikumus vairs nepieņems. 

 

10. Es jau atrodos ASV. Vai es varu piedalīties DV programmā?  

 

Jā.  Loterijas dalībnieks var atrasties ASV vai citā valstī, un pieteikumu var aizpildīt un iesniegt no  

jebkuras vietas.   

 

11. Vai pieteikšanās perioda es drīkstu iesniegt savu pieteikumu tikai vienu reizi? 

 

Jā.  Likums atļauj katrai personai reģistrēšanās perioda laikā pieteikties tikai vienu reizi.  ASV Valsts  

departaments izmanto īpašas tehnoloģijas un citus resursus, lai identificētu vairāku vienādu 

pieteikumu iesniedzējus.  Ja Jūs iesniegsiet vairāk kā vienu pieteikumu, jūs diskvalificēs.  

 

12. Vai vīrs un sieva drīkst sūtīt atsevišķus pieteikumus? 

 

Jā, vīrs un sieva drīkst pieteikties atsevišķi, ja katrs no viņiem atbilst DV programmas nosacījumiem.  

Ja loterijā uzvarēs viens no viņiem, tad imigrācijas vīzu drīkst pieprasīt arī otrs kā ģimenes loceklis.   

 

13. Kuru ģimenes locekļu vārdi un dzimšanas dati jānorāda pieteikumā? 

 

Par sievu/vīru: Jums ir jānorāda informācija par jūsu laulāto draugu/draudzeni, neatkarīgi no tā vai 

jūs dzīvojat kopā un vai viņš(-a) plāno imigrēt uz ASV kopā ar Jums, izņemot gadījumus, kad jūsu 

laulātais draugs/draudzene ir ASV pilsonis/e vai ASV pastāvīgais iedzīvotājs/a. Šādā gadījumā šis 

informācijas iekļaušana neradīs negatīvas sekas. Informāciju par dzīvesbiedru(-i) ir obligāti jānorāda 

arī tad, ja dzīvojat atsevišķi, izņemot gadījumus,  ja laulība ir šķirta juridiski vai ar oficiālu tiesas 

lēmumu. Ja informāciju tomēr iekļausiet, tam nebūs negatīvu seku. Nav jānorāda informācija par 

dzīvesbiedriem, kuri ir miruši. 

 

Par bērniem: Jums ir jāsniedz informācija par VISIEM dzīvajiem bērniem, kuri ir neprecēti un 

jaunāki par 21 gadu E-DV pieteikuma iesniegšanas dienā, neatkarīgi no tā vai viņi ir jūsu bioloģiskie 

bērni, jūsu dzīvesbiedra bērni vai juridiski adoptēti bērni.  Sniedziet datus par visiem bērniem, kas 
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nav sasnieguši 21 gada vecumu pat, ja viņi vairs nedzīvo kopā ar Jums un/vai neplāno imigrēt uz 

ASV kopā ar Jums. Jums nav jāsniedz ziņas par bērniem, kuri ir ASV pilsoņi vai pastāvīgie 

iedzīvotāji. Ja tomēr iekļausiet informāciju par viņiem pieteikumā, tam nebūs negatīvu seku.  

 

Programmas dalībnieka vecāki, brāļi un māsas nevarēs saņemt DV vīzas kā ģimenes locekļi, tāpēc 

par viņiem informācija nav jāiesniedz. 

 

Pieteikumā Jums ir jānorāda informācija par jūsu ģimenes locekļiem, tomēr tas nenozīmē, ka viņiem 

noteikti būs jāpieprasa vīzas un jāimigrē kopā ar jums.  Ja laimesta gadījumā, jūsu vīzas pieprasījuma 

anketās būs iekļauti dati par ģimenes locekļiem, kuri nebūs bijuši iekļauti loterijas sākotnējā 

pieteikumā, jūs diskvalificēs un neviens no jums nevarēs saņemt vīzu.  Tas attiecas tikai uz tiem 

ģimenes locekļiem, kuri tādi bija pieteikuma iesniegšanas laikā un neattiecas uz personām, kas kļuva 

par jūsu ģimenes locekļiem vēlāk.  Jūsu dzīvesbiedrs(-e) var iesniegt atsevišķu pieteikumu arī tad, ja 

viņš/viņa ir norādīts uz jūsējā.  Abos loterijas pieteikumos ir jāiekļauj informācija par visiem 

ģimenes locekļiem (skat. arī 12.jautājumu iepriekš). 

 

14.  Vai pieteikums man ir jāaizpilda personīgi, vai arī kāds to var izdarīt manā vietā? 

 

Iesakām pieteikumu aizpildīt un iesniegt personīgi, tomēr jūs varat lūgt arī citai personai to izdarīt 

jūsu vietā.  Neatkarīgi no tā, vai pieteikumu iesniegsiet personīgi vai ar advokāta, drauga, radinieka 

vai citas personas palīdzību, jūsu vārdā var būt iesniegts tikai viens pieteikums. Jūs kā programmas 

dalībnieks(-ce) uzņematies visu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu un pilnīgumu. Ja 

sniegtā informācija pieteikumā būs nepatiesa vai nepilnīga, jūsu pieteikumu var diskvalificēt.  

Programmas dalībniekiem ir jāsaglabā pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma numurs, lai personīgi 

varētu pārbaudīt sava pieteikuma statusu DV programmas interneta vietnē 

http://www.dvlottery.state.gov/ sadaļā Entrant Status Check.   

 

15. Vai DV programmā drīkst piedalīties personas, kuras jau ir reģistrējušās imigrācijas 

vīzas saņemšanai citā kategorijā? 

 

Jā, drīkst. 

 

16. Kad būs pieejama E-DV pieteikuma forma? 

 

Pieteikuma formu jūs varēsiet aizpildīt tiešsaistes režīmā no pulksten 12.00 dienā (austrumu zonas 

laiks, GMT-4) ceturtdien, 2015.gada 1.oktobrī līdz pulksten 12.00 dienā (austrumu zonas laiks, 

GMT-4) otrdien, 2015.gada 3.novembrī. 

 

17. Vai es varu lejupielādēt un saglabāt elektronisko pieteikuma anketu Microsoft Word 

programmā vai citā atbilstošā programmā un aizpildīt to šādi? 

 

Nē, anketu nevar saglabāt citā programmā, lai aizpildītu un iesniegtu to vēlāk.  E-DV pieteikuma 

anketa ir pieejama tikai internetā tiešsaistes režīmā.  Jums tā ir jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistes 

režīmā.   

 

18. Vai pieteikuma anketu var saglabāt tiešsaistes režīmā, lai vispirms aizpildītu daļu no tās, 

bet pārējo – vēlāk? 

 

Nē, tas nav iespējams.  Elektronisko pieteikuma formu jāaizpilda vienā reizē.  Jums būs laiks 

sešdesmit (60) minūtes no pieslēgšanās brīža, lai aizpildītu formu.  Ja paiet vairāk kā 60 minūtes un 

pieteikums nav elektroniski iesūtīts, saglabātā informācija tiek anulēta.  Šāda sistēma izveidota, lai 
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nebūtu iespējas, ka šos nepilnīgi aizpildītos iesniegumus nejauši klasificē par vēlāk pilnībā aizpildītu 

un iesniegtu pieteikuma dublikātiem.  Rūpīgi iepazīstieties ar DV programmas instrukcijām, pirms 

uzsākt pieteikuma aizpildīšanu, lai jūs sagatavotos un jums būtu pieejama visa nepieciešamā 

informācija. 

 

19. Ja man nav pieejas skenerim, vai es varu nosūtīt fotogrāfijas kādai personai ASV, lai tās 

ieskenētu, saglabātu un tad pārsūtītu man atpakaļ, pievienošanai manam pieteikumam? 

 

Jā, to var darīt, ja vien fotogrāfija atbilst norādītajām prasībām, un ja fotogrāfiju iesniedz elektroniski 

kopā ar loterijas E-DV pieteikumu.  Jums ir jābūt pieejamam fotogrāfijas elektroniskajam failam 

laikā, kad aizpildāt pieteikuma formu.  Fotogrāfiju faili ir jāiesūta reizē ar pieteikumu, tās nevar 

iesūtīt atsevišķi.  Elektronisko pieteikumu kopā ar fotogrāfijām var iesniegt gan uzturoties ASV, gan 

citās valstīs. 

   

20. Instrukcijās norādīts, ka sistēma automātiski noraidīs loterijas pieteikumu un paziņos 

par to anketas aizpildītājam, ja pievienotās fotogrāfijas neatbilst prasībām.  Vai tas nozīmē, ka 

es pieteikumu varēšu iesūtīt atkārtoti? 

 

Jā, jūs varēsiet.  Ja fotogrāfija neatbilst prasībām, E-DV mājas lapa to nepieņems. Tā rezultātā jums 

neparādīsies paziņojums ar apstiprinājumu par pieteikuma pieņemšanu. Diemžēl interneta darbības 

dēļ nav iespējams paredzēt, cik ātri parādīsies norāde par neatbilstību un pieteikuma noraidīšanu.  Ja 

jūs variet novērst neatbilstību un atkārtoti nosūtīt pieteikuma formas pirmo vai otro daļu sešdesmit 

(60) minūšu laikā, pieteikumu reģistrēs, taču, ja paies ilgāks laiks, pilnīgi viss pieteikums būs 

jāaizpilda vēlreiz.  Jūs variet mēģināt iesūtīt pieteikumu tik reižu, cik nepieciešams, līdz jums 

parādās paziņojums ar apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu. Tiklīdz jūs to saņemat, jūsu 

pieteikums ir uzskatāms par pilnvērtīgu un iesniegtu un jums NEVAJAG iesniegt nevienu papildu 

pieteikumu. 

 

21. Cik drīz pēc sava pieteikuma iesniegšanas es saņemšu elektronisko paziņojumu ar 

apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu? 

 

Paziņojumu ar apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu E-DV interneta vietnē jums vajadzētu 

saņemt uzreiz. Paziņojums saturēs arī apstiprinājuma numuru, kuru jums ir jāsaglabā.  Diemžēl 

neprognozējamās interneta darbības dēļ var gadīties, ka paziņojuma parādīšanās kavējas. Jūs drīkstat 

nospiest ekrānā redzamo pogu “Submit” (iesniegt) tik reizes cik nepieciešams, līdz jūs saņemat 

paziņojumu ar apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu.  Pēc paziņojuma saņemšanas vairs nedrīkst 

atkārtoti iesniegt pieteikumu. 

 

 

UZVARĒTĀJU ATLASE UN TIESĪBAS PIEPRASĪT VĪZAS 

 

22. Kā es varu pārliecināties, ka mans pieteikums ir starp laimējušajiem? 

 

Saglabājiet sava reģistrēšanās periodā iesniegtā pieteikuma apstiprinājuma numuru, lai vēlāk vērtu 

piekļūtu informācijai E-DV mājas lapas www.dvlottery.state.gov sadaļai Entrant Status Check.  

Informācija par rezultātiem būs pieejama laikā no 2016.gada 3.maija līdz 2017.gada 30. septembrim. 

Tas būs vienīgais veids kā uzzināt par laimestu, saņemt turpmākas instrukcijas, kā arī informāciju par 

nozīmēto imigrācijas vīzas intervijas datumu un laiku.  Ievērojiet, ka www.dvlottery.state.gov ir 

vienīgā ASV Valsts departamenta apstiprinātā  DV programmas interneta vietne pieteikumu 

iesniegšanai dalībai programmā kā arī rezultātu uzzināšanai. 

 

http://www.dvlottery.state.gov/
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ASV Valsts departaments NEZVANĪS jums, lai paziņotu par laimestu (skat. arī atbildi un 

23.jautājumu). 

 

23. Kā es uzzināšu vai esmu laimējis(-usi)? Vai man par to paziņos?  

 

Jūs varēsiet pārbaudīt sava pieteikuma DV-2017 programmai statusu E-DV interneta vietnē 

www.dvlottery.state.gov sadaļā Entrant Status Check laikā no 2016.gada 3.maija līdz 2017.gada 30. 

septembrim.  Saglabājiet savu apstiprinājuma numuru līdz 2017.gada 30.septembrim. (Iepriekšējā 

gada, DV-2016 programmas rezultāti ir pieejami šajā vietnē no 2015.gada 5.maija līdz 2016.gada 30. 

septembrim.) Ja jūsu pieteikums nebūs starp laimējušajiem, jūs nesaņemsiet nekādas tālākas 

instrukcijas.  

 

 

24. Kas notiks, ja es pazaudēšu savu apstiprinājuma numuru?  

 

Jums ir vajadzīgs apstiprinājuma numurs, lai piekļūt informācijai sadaļā Entrant Status Check. 

Šobrīd šajā vietnē ir pieejams arī veids kā saņemt savu apstiprinājuma numuru atkārtoti uz e-pasta 

adresi, kuru reģistrējāt iesniedzot pieteikumu.  Jums būs jānorāda noteikti dati par sevi, lai 

apstiprinātu savu identitāti, pirms sistēma nosūtīs jums apstiprinājuma numuru. 

 

ASV vēstniecībām, konsulātiem un Kentuki konsulārajam centram  nav pieejama informācija par 

rezultātiem, kā arī tie nevar saņemt informāciju par jūsu apstiprinājuma numuru jūsu vārdā.  

Vienīgais veids kā to pārbaudīt un saņemt atkārtoti ir caur Entrant Status Check sadaļu.  ASV Valsts 

departaments NEVAR sniegt informāciju par loterijā laimējušajiem, lai viņi varētu turpināt vīzas 

pieprasīšanas procesu. 

 

25. Vai es saņemšu informāciju no ASV Valsts departamenta e-pasta vēstules veidā vai pa 

pastu?  

 

ASV Valsts departaments nesūtīs paziņojumus ne pa pastu, ne arī e-pasta vēstuļu veidā.  ASV 

valdība nekad nav sūtījusi e-pasta vēstules par laimestu loterijā un tas nav plānots arī DV-2017 

programmas ietvaros. Ja jūs būsiet laimējis(-usi) loterijā, jūs saņemsiet turpmāku korespondenci pa 

e-pastu par vīzas interviju tikai pēc tam, kad būsiet iepazinušies ar paziņojumu par laimestu E-DV 

vietnē un tur norādītajā veidā izteikuši interesi turpināt procesu.  Turpmākās e-pasta vēstules, ko 

saņemsiet nesaturēs nekādu informāciju par vīzas intervijas datumu un laiku.  Jūs saņemsiet vien 

paziņojumu, ka informācija par vīzas interviju ir sagatavota un ir jums pieejama E-DV vietnes sadaļā 

Entrant Status Check.  

 

Ņemiet vērā, ka tikai interneta vietnes un e-pasta adreses, kur beidzas ar paplašinājumu „.gov” ir 

oficiālās ASV valdībai piederošas.  Daudzas citas privātas mājas lapas (kas beidzas, piemēram, ar 

paplašinājumiem „.com”, „.org” vai „.net”) piedāvā informāciju par imigrāciju un vīzām.  Neatkarīgi 

no to satura, ASV Valsts departaments neatbalsta, nerekomendē izmantot un neapmaksā materiālus, 

kas tiek publicēti šajās interneta vietnēs. 

 

Dažu interneta vietņu uzturētāji var censties ar viltu panākt, ka sūtāt viņiem naudu un sniedzat savus 

personas datus.  Jums var prasīt maksāt par tādiem pakalpojumiem kā imigrācijas vīzu anketu 

saņemšana vai informācijas sniegšana par šo vīzu pieprasīšanas kārtību.  ASV Valsts departamenta 

un ASV vēstniecību un konsulātu mājas lapās tas viss ir pieejams bez maksas.  Dažkārt šādu vietņu 

uzturētāji var censties nozagt jūsu naudu, prasot maksāt par dažādiem izdomātiem ar DV programmu 

saistītiem pakalpojumiem.   Nosūtot naudu šādiem krāpniekiem, visticamāk nekad vairs to 
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neredzēsiet.  Tāpat ir jāizvairās sūtīt personas datu informāciju, kas var tikt izmantota identitātes 

zagšanas nolūkā.  

 

26. Cik pavisam būs uzvarētāju DV-2017 programmā? 

  

DV-2017 programmas ietvaros izdos 50,000 vīzu.  Parasti daļa uzvarētāju nepieprasa DV imigrācijas 

vīzu vai tiek diskvalificēti, jo neatbilst loterijas prasībām.  Lai garantētu, ka tiek izsniegtas visas 

50,000 vīzas, sākotnēji izlozēs vairāk loterijas uzvarētāju.  Diemžēl tas nozīmē arī to, ka visiem 

uzvarētājiem vīzu var nepietikt. 

 

Jūs varēsiet pārbaudīt E-DV vietnes sadaļā Entrant Status Check informāciju par to, vai jūsu 

pieteikums ir starp laimējušajiem, kā arī uzzināt savu kārtas numuru uzvarētāju sarakstā.  Vīzu 

intervijas DV-2017 programmas uzvarētājiem sāksies 2016.gada oktobrī pēc tam, kad viņi būs 

iesnieguši nepieciešamos dokumentus saskaņā ar instrukcijām, kas būs pieejamas, E-DV vietnē.  

Loterijas uzvarētājiem, kas sekojot E-DV interneta vietnē ievietotajām instrukcijām, būs snieguši 

nepieciešamo informāciju, ar šīs pašas lapas starpniecību paziņos par nozīmēto vīzas intervijas 

datumu četras līdz sešas nedēļas pirms tās.   

 

Katru mēnesi vīzas izsniegs tiem dalībniekiem, kuru vīzu pieprasījumu apstrādi būs iespējams 

pabeigt, ja vien nebūs pārsniegts vīzu skaita ierobežojums.  Kad būs izdotas visas 50,000 vīzas, 

programma būs beigusies.  Tas var notikt arī pirms 2017.gada septembra.  Ja jūs patiešām vēlaties 

saņemt imigrācijas vīzu, jums jābūt gatavam rīkoties ātri.  Fakts, ka esat uzvarējis imigrācijas vīzu 

loterijā, automātiski negarantē vīzas saņemšanu.  Tās saņemts tikai pirmie 50,000 tūkstoši 

loterijas uzvarētāji, kuri iesniegs vīzas pieprasījumu un pierādīs, ka kvalificējas tai. 

 

27. Kā tiks izvēlēti loterijas uzvarētāji? 

 

Oficiālie paziņojumi par laimestu loterijas uzvarētājiem būs pieejami, pārbaudot savu 

pieteikumu E-DV interneta vietnē www.dvlottery.state.gov, sākot ar 2016.gada 3.maiju līdz  

2017.gada 30.septembrim.  ASV Valsts departaments nesūtīs paziņojumus ne pa pastu, ne arī 

e-pasta vēstuļu veidā.  Ja esat saņēmuši paziņojumu par laimestu loterijā e-pastā vai pa pastu, 

variet būt droši, ka sūtītāji nepārstāv ASV Valsts departamentu un sūtījums nav likumīgs/īsts. 

Jebkāda informācija no ASV Valsts departamenta, ko jūs varētu saņemt e-pasta vēstules veidā, 

tikai un vienīgi paziņos, ka jums ir pieejama jauna informācija E-DV vietnē sadaļā Entrant 

Status Check. ASV Valsts departaments neprasīs jums sūtīt naudu pa pastu vai veikt naudas 

pārskaitījumus, piemēram, ar Western Union starpniecību. 

 

Visiem dalībnieku pieteikumiem katrā reģionā tiek piešķirti unikāli numuri.  Kad pieteikumu 

iesniegšanas periods ir beidzies, izlozi pēc nejaušības principa veic dators.  Katrā reģionā pirmo 

izlozēto pieteikumu piereģistrēs kā pirmo, otro izlozēto pieteikumu – kā otro, utt.  Visiem 

pieteikšanās periodā saņemtajiem pieteikumiem katrā reģionā ir vienādas iespējas būt izlozētiem.  

Loterijas uzvarētāji varēs uzzināt par laimestu pārbaudot savu pieteikumu E-DV interneta vietnē 

www.dvlottery.state.gov, sākot ar 2016. gada 3.maiju.  Ja jūs būsiet laimējis loterijā un, sekojot E-

DV vietnē sniegtajām instrukcijām, iesniedzis turpmāko informāciju, ASV Valsts departamenta 

Kentuki konsulārais centrs (KCC) strādās ar jūsu vīzas lietu līdz būs iespējams nozīmēt datumu, kurā 

ASV vēstniecībā vai konsulātā notiks jūsu vīzas intervija vai kamēr varēsiet pieprasīt statusa maiņu 

USCIS, atrodoties ASV. 
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28. Ja es jau atrodos ASV.  Vai laimesta gadījumā varu mainīt statusu ASV, iesniedzot 

pieprasījumu USCIS? 

 

Jā, to var darīt, ja vien jūsu situācija ir atbilstoša, lai mainītu statusu saskaņā ar likuma “Par 

imigrāciju un naturalizāciju” 245.pantu un kļūtu par ASV pastāvīgo iedzīvotāju.  Jums visas 

nepieciešamās procedūras būs jāveic ar tādu aprēķinu, lai tās varētu pabeigt līdz 2017.gada 

30.septembrim.  Tas attiecas arī uz vīzu izdošanu ģimenes locekļiem, kas atrodas ārpus ASV.  

2017.gada 30.septembrī beidzas DV-2017 programma.  Neatkarīgi no apstākļiem, DV-2017 

programmas uzvarētāji vairs nevarēs saņemt vīzas vai mainīt statusu pēc 2017.gada 30.septembra 

plkst.  24.00 (austrumu zonas laiks). 

 

29. Cik ilgu laiku pēc laimesta loterijā es varu drīkst pieprasīt DV imigrācijas vīzu? 

 

Ja jūs laimējat, vīzu jūs varēsiet pieprasīt tikai ASV valdības noteiktā 2017.fiskālā gada laikā, t.i., no 

2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 30. septembrim. Loterijas uzvarētājiem būtu jākārto visi  

nepieciešamie dokumenti vīzu saņemšanai pēc iespējas ātrāk, līdzko tiek aktualizēts viņu kārtas 

numurs.   

 

Visiem loterijas uzvarētājiem un viņu ģimenes locekļiem DV vīzas ir jāsaņem vai jāmaina 

statuss līdz fiskālā gada beigām.  Nekādi izņēmuma gadījumi nav pieļaujami.  Ja jūs esat 

uzvarējis loterijā, bet 2017.fiskālā gada laikā nepieprasāt un nesaņemat savu DV vīzu, pārcelt to uz 

nākamo finanšu gadu nav iespējams.  Ja jūsu dzīvesbiedrs un bērni pieprasa DV vīzas kā jūsu 

ģimenes locekļi, arī viņi DV vīzas var saņemt tikai laikā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017. gada 

30.septembrim.  Personas, kas DV imigrācijas vīzu pieprasīs ārpus ASV, četras līdz sešas nedēļas 

pirms paredzētās vīzu intervijas saņems norādi par to E-DV mājas lapas sadaļā Entrant Status Check. 

 

30. Ja loterijas uzvarētājs mirst, kas notiek ar viņa imigrācijas lietu? 

 

Loterijas uzvarētāja nāves gadījumā imigrācijas lieta tiek automātiski anulēta.  Viņa ģimenes locekļi 

vairs nekvalificējas DV vīzu saņemšanai. Vīzas, kas jau izdotas ģimenes locekļiem, anulēs.  

 

 

NODEVAS 

 

31. Cik ir jāmaksā, lai pieteiktos DV programmai? 

 

Elektroniskā pieteikuma iesniegšana dalībai loterijā ir bez maksas.  Ja jūs loterijā uzvarēsiet, 

Jums būs jāsamaksā vīzas nodeva par imigrācijas vīzas pieprasījuma izskatīšanu intervijas dienā 

ASV vēstniecībā vai konsulātā. Ja Jūs mainīsiet statusu, atrodoties ASV, maksās nodevas USCIS.  

Informācija par nodevām būs iekļauta instrukcijās, kas būs jums pieejamas E-DV vietnē 

www.dvlottery.state.gov. 

 

32. Kā un kur man būs jāmaksā DV un imigrācijas vīzas nodevas, ja es laimēšu loterijā? 

 

Ja Jūs laimēsiet loterijā, jums būs pieejamas instrukcijas par turpmāko DV vīzas pieprasīšanas 

procesu vietnes www.dvlottery.state.gov vietnes sadaļā Entrant Status Check.  Visu nodevu apmaksu 

jūs veiksiet tikai tad, kad personīgi ieradīsieties ASV vēstniecībā vai konsulātā vīzas intervijas dienā.  

Pēc maksājuma pieņemšanas, Konsulārās nodaļas kasieris(-e) jums izsniegs ASV valdības čeku.  Ja 

jūs pieprasīsiet DV vīzu ASV vēstniecībā vai konsulātā, atrodoties ārpus ASV, nesūtiet nevienam 

naudu ne pa pastu, ne ar Western Union, ne citu starpnieku palīdzību.  
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Ja jūs jau atrodaties ASV un iesniegsiet pieprasījumu USCIS, lai mainītu statusu un kļūtu par ASV 

pastāvīgo iedzīvotāju, vietnē www.dvlottery.state.gov sadaļā Entrant Status Check jūs atradīsiet 

instrukcijas par to, kā nosūtīt maksājumu uz ASV banku.  

  

33. Ja es laimēju loterijā un pieprasu vīzu, tomēr nekvalificējos un nevaru to saņemt, vai es 

varēšu saņemt atpakaļ samaksātās vīzu nodevas? 

 

Nē, vīzu nodevas neatmaksā. DV vīzu pieprasītājiem ir jāatbilst visām šajās instrukcijās 

aprakstītajām prasībām.  Ja konsuli intervijas laikā konstatē, ka vīzas pieprasītāji tomēr neatbilst 

kādam no kritērijiem vai citādi nav tiesīgi saņemt DV vīzas saskaņā ar ASV likumu, konsuli nevar 

apstiprināt vīzu izdošanu, un vīzu pieprasītāji zaudē samaksātās nodevas. 

 

 

LIEGUMI SAŅEMT VĪZAS 

 

34. Vai es kā DV vīzas pieprasītājs(-a) varu saņemt vīzu, ja citādi uz mani attiecas liegums 

saņemt ASV vīzas? Vai mans pieprasījums piešķirt izņēmuma gadījumu sakarā ar liegumu 

saņemt vīzu tiks izskatīts ārpus kārtas? 

 

Nē. Visi likumā “Par imigrāciju un pilsonību” norādītie ierobežojumi un liegumi par ASV vīzu 

izsniegšanu attiecas arī uz DV vīzu pieprasītājiem.  Izņēmuma gadījumi šo vīzu pieprasītājiem tiek 

piemēroti saskaņā ar likumu tādā pašā kārtībā, kā jebkuras citam kategorijas vīzu pieprasītājiem.  

Jāņem vērā arī tas, ka DV vīzu pieprasītāju iesniegumus par izņēmuma gadījumu piemērošanu 

izskata rindas kārtībā kopā ar citiem šādiem iesniegumiem.  Laika ierobežojums DV imigrācijas 

vīzas loterijas uzvarētājiem vīzu saņemšanai apgrūtina iespēju izmantot likumā paredzētās iespējas. 

 

 

BRĪDINĀJUMS PAR KRĀPŠANĀM SAISTĪBĀ AR DV PROGRAMMU 

 

35. Kā es varu ziņot par krāpšanos internetā, nevēlamām e-pasta vēstulēm vai surogātpastu? 

 

Ja vēlaties ziņot par krāpšanu, lūdzam apmeklēt interneta vietni http://www.econsumer.gov/, ko 

pārvalda Federālā Tirdzniecības Komisija, kas savukārt apvieno patērētāju aizsardzības aģentūras no 

17 valstīm.  Sūdzību par krāpšanu jūs varat iesniegt arī Federālā Izmeklēšanas biroja (FIB) Interneta 

noziegumu sūdzību centram.  Lai ziņotu par nevēlamām e-pasta vēstulēm vai surogātpastu, 

iesniedziet ziņojumu ASV Tieslietu departamentam. 

 

 

DV PROGRAMMAS STATISTIKA 

 

36. Cik daudz vīzas izdos DV-2017 programmas ietvaros? 

 

Saskaņā ar ASV likumiem, katru gadu imigrācijas vīzas var saņemt maksimāli 55,000 loterijas 

noteikumiem atbilstošu kandidātu.  1997.gadā ASV Kongress apstiprināja Palīdzības programmu 

Nikaragvai un Centrālamerikai (Nicaraguan and Central American Relief Act (NACARA)), un tā 

paredz, ka no 1999.gada 5,000 no 55,000 imigrācijas vīzu piešķirs šai programmai.  NACARA 

programmas realizācija bija uzsākta DV-2000 laikā un turpināsies arī DV-2017 laikā, tādejādi DV 

programmas ietvaros izdos 50,000 vīzas saskaņā ar šīm instrukcijām.   

 

 

 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.econsumer.gov/
http://www.ic3.gov/default.aspx
http://www.ic3.gov/default.aspx
http://www.justice.gov/spam.htm
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CITI JAUTĀJUMI 

 

37. Ja, pateicoties DV vīzu loterijai, esmu ieguvis vīzu, vai ASV valdība palīdzēs man 

apmaksāt ceļa izdevumus uz ASV, atrast mājvietu vai darbu, apmaksāt veselības aprūpes 

izdevumus vai sniegs cita veida palīdzību, līdz es pilnībā iekārtošos jaunajā dzīvesvietā? 

 

Nē. ASV valdība nesniegs jums šāda veida palīdzību, ja jūs saņemsiet imigrācijas vīzu DV 

programmas ietvaros.  Ja uzvarēsiet loterijā, pirms varēsiet saņemt vīzu, jums būs jāsniedz 

pierādījumi tam, ka jūsu uzturēšanās ASV nebūs jāapmaksā no nodokļu maksātāju līdzekļiem.  Par 

pierādījumu var kalpot informācija par jūsu rīcībā esošiem naudas uzkrājumiem, jūsu radinieku vai 

draugu sniegtās garantijas (forma 1-134), darba piedāvājums ASV vai tml. 
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VALSTIS, KURĀS DZIMUŠĀS PERSONAS, DRĪKST PIEDALĪTIES DV-2017 PROGRAMMĀ 

 

Sarakstā ir ieļautas valstis, kurās dzimušās personas drīkst piedalīties DV-2017 loterijā.  Valstis ir 

sakārtotas pēc ģeogrāfiskajiem reģioniem.  To kolonijas ir uzskaitītas kopā ar pārvaldošo valsti, 

neatkarīgi no kolonijas faktiskās atrašanās vietas.  Izmantojot INA 203(c) pantā aprakstīto formulu, 

USCIS ir noteicis, kurās valstīs dzimušās personas, nedrīkst piedalīties loterijā (jo no tām ir 

visaugstākais imigrācijas līmenis ģimenes apvienošanas vai uz darba piedāvājumu balstītos nolūkos).  

Šīs valstis ir norādītas atsevišķi katra reģiona saraksta beigās. 

 

EIROPA 

 

Albānija 

Andora 

Armēnija 

Austrija 

Azerbaidžāna 

Baltkrievija 

Beļģija 

Bosnija un Hercegovina  

Bulgārija 

Čehija 

Dānija (ieskaitot tai piederošās teritorijas) 

Francija (ieskaitot tai piederošās teritorijas) 

Grieķija 

Gruzija Horvātija 

Igaunija 

Īrija 

Islande 

Itālija 

Kazahstāna 

Kipra 

Kirgizstāna 

Kosova 

Krievija 

Latvija 

Lietuva Lihtenšteina 

Luksemburga 

Maķedonija 

Makao 

Malta 

Melnkalne 

Moldova 

Monako 

Nīderlande (ieskaitot tai piederošās teritorijas) 

Norvēģija 

Polija 

Portugāle (ieskaitot tai piederošās teritorijas) 

Rumānija 

Sanmarīno 

Serbija  

Slovākija 

Slovēnija 

Somija 

Spānija 

Šveice 

Tadžikistāna 

Turcija 

Turkmenistāna 

Ukraina 

Ungārija 

Uzbekistāna 

Vācija 

Vatikāns 

Ziemeļīrijas Republika 

Zviedrija 

 

Sekojošās valstīs dzimušās personas nevar piedalīties DV loterijā: Lielbritānija (Apvienotā 

Karaliste) un tās pārvaldītās teritorijas – Angilja, Bermudu, Britu Virdžīnu, Kaimanu, Falklandu 

salas, Gibraltārs, Moseratas, Pitkernas, Svētās Helēnas, un Turks and Caicos salas.  Ievērojiet, ka DV 

loterijas vajadzībām Ziemeļīrijas teritorija tiek izdalīta atsevišķi un tajā dzimušās personas drīkst 

piedalīties loterijā. Makao arī ir iekļauta sarakstā iepriekš un tur dzimušās personas drīkst piedalīties 

loterijā. 

 

Pilns saraksts ar valstīm un teritorijām, kurās dzimušās personas drīkst piedalīties DV loterijā, 

ir pieejams instrukcijās angļu valodā: 

http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/instructions.html.    

http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/instructions.html

