Uzturēšanās atļauja KRIEVIJĀ:
Kas ir uzturēšanās atļauja Krievijā?
UA KF - tas ir dokuments, kas dod iespēju ārvalstu pilsoņiem un personām bez pilsonības ilgāku
laiku uzturēties un legāli strādāt Krievijas Federācijas teritorijā. Pēc uzturēšanās atļaujas
saņemšanas, ārvalstu pilsonis saņem pastāvīgās uzturēšanas statusu valsts teritorijā.
Uzturēšanās atļauja Krievijā garantē ārvalstu pilsonim lielu to tiesību daļu, kādas ir Krievijas
Federācija pilsonim.
Pēc UA noformēšanas ārvalstu pilsonis var pretendēt uz KF pilsoņa pases saņemšanu, ar
nosacījumu, ka atsakās no savas valsts pilsonības.

Kā izskatās uzturēšanās atļauja KF: UA paraugs
Uzturēšanās atļauja KF līdzinās KF pasei, jo tas ir dokuments, kurā norādīti visi ārvalstu pilsoņa
personas dati, kā arī informācija par dokumenta izsniegšanas datumu un derīguma termiņu.
Paraugu tam, kā no iekšpuses izskatās Krievijas UA atradīsiet foto zemāk:

KF uzturēšanās atļaujas darbības termiņš
No 2019. gada 1. novembra lielākajai daļai ārvalstu pilsoņu ieviesa beztermiņa uzturēšanās
atļauju. Beztermiņa UA termiņš ir neierobežots. UA ir jāmaina 14, 20 un 45 gados, kā arī,
mainot vārdu un uzvārdu, sabojājot dokumentu vai citos apstākļos.
Svarīgi! Augsti kvalificētiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem UA termiņš atšķiras, tas
ir atkarīgs no darba atļaujas darbības termiņa.

Kas var iegūt uzturēšanās atļauju KF: KF UA saņemšanas pamatojums
Iegūt uzturēšanās atļauju Krievijā ir iespējams, ja:
o
o
o
o
o

o
o
o

Ja ārvalstu pilsonis Krievijā ir saņēmis ĪUA.
Ārvalstu pilsonis, kurš dzimis KPFSR, kas iepriekš ietilpa PSRS.
Ārvalstu pilsonis, kura vecāks (adoptētājs, aizbildnis, aizgādnis), dēls vai meita ir KF
pilsonis, kurš pastāvīgi dzīvo KF teritorijā.
Ārvalstu pilsonis saņēmis ĪUA KF, un ir Brīvprātīgās tautiešu pārvietošanas valsts
programmas dalībnieks, un viņam ir dokumenti, kas to oficiāli apliecina.
Ārvalstu pilsonim ir bēgļa vai pagaidu patvēruma prasītāja statuss, kurš arī vienlaicīgi ir
Brīvprātīgās tautiešu pārvietošanas valsts programmas dalībnieks, un viņam ir sertifikāts,
kas to oficiāli apliecina.
Ārvalstu pilsonis ir augsti kvalificēts speciālists, kā arī augsti kvalificēta speciālista
ģimenes loceklis.
Ārvalstu pilsonis, kura oficiālā valoda ir krievu valoda, un viņam ir atbilstoši dokumenti,
atestāts vai diploms par augstskolas beigšanu KF.
Uzturēšanās atļauju Krievijā 2020. gadā var saņemt arī nepilngadīgie bērni, ja vienam no
viņa vecākiem ir Krievijas Federācijas pilsonis vai ir ārvalstu pilsonis, kurš jau ir ieguvis
pilsonību vai uzturēšanās atļauju Krievijā (tostarp, ja bērns ir dzimis Krievijā vai viņam ir
ĪUA).

o
o

Ārvalstu pilsonis, kurš ir rīcībnespējīgs, kura palīgs vai aizbildnis ir KF pilsonis vai
migrants ar spēkā esošu UA KF.
Tāpat, uzturēšanās atļauju var saņemt Baltkrievijas Republikas pilsoņi.

Uzturēšanās atļauja Krievijā pēc laulībām
Lai saņemtu uzturēšanās atļauju Krievijā pēc laulībām, ārvalstu pilsonim vispirms ir jānoformē
ĪUA.
Tikai pēc ĪUA saņemšanas ārvalstu pilsonis var iesniegt dokumentus UA noformēšanai.

UA iesnieguma izskatīšanas un uzturēšanās atļaujas saņemšanas termiņi KF
Kad ir apkopoti visi UA nepieciešamie dokumenti, iesniegumu iesniedz valsts iestādē
izskatīšanai.
Oficiālais uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanas termiņš ir ne vairāk kā 6 mēneši, tas ir,
maksimālais laiks, kādā valsts iestāžu darbinieki izskata UA pieteikumu, ir pusgads.
Tomēr, UA pieteikuma izskatīšana Krievijā pilsoņu kategorijai ar vienkāršotu procedūru var būt
īsāka, ko apspriež dokumentu iesniegšanas brīdī.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai noformētu UA KF
Dokumentu saraksts var mazliet atšķirties, atkarībā no iesniedzēja situācijas. UA pieteikumam
nepieciešamie pamata dokumenti:
iesniegums par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu KF divos eksemplāros;
pagaidu uzturēšanās atļauja (iesniedzot ar vispārēju pamatojumu);
4 fotogrāfijas 35x45 mm (2 personām bez pilsonības);
izziņa ar medicīnas apskates rezultātiem, kas paredzēti UA;
apliecinājums, ka nav saslimšanas ar HIV infekciju;
dokuments, kas apliecina personību;
izziņa par to, ka nav sodāmības;
dokumenti, kas apliecina legālu iztikas līdzekļu avotu. Tā var būt izziņa par ieņēmumiem,
izziņa no darba vietas Rīcībnespējīgam šāds dokuments nav nepieciešams;
o
deklarētā dzīvesvieta. Ja ārvalstu pilsonis dzīvo Krievijā ilgāk par 3 gadiem, jāuzrāda
dokumentu par dzīvesvietu (tā var būt personīgā, ģimenes vai radinieku dzīvesvieta).
o
Ja kāds no dokumentiem ir sagatavots pilnībā ārvalstu valodā, MLGP IEM jāiesniedz tā
notariāli apliecinātu tulkojumu.
Svarīgi! Ja Jūs aizpildāt izdrukātu iesnieguma veidlapu UA saņemšanai ar pildspalvu, tad tajā
nedrīkst būt kļūdu, piezīmju un labojumu, pretējā gadījumā to var nepieņemt. Tāpat, aizpildot
UA pieteikuma veidlapas, tajās nedrīkst būt saīsinājumi un akronīmi. Jāraksta saprotamā un
salasāmā rokrakstā.
Aizpildot UA KF pieteikuma veidlapu, svarīgi atcerēties, ka nedrīkst izlaist laukus, atstājot tos
neaizpildītus.
o
o
o
o
o
o
o
o

Kā uzzināt par UA gatavību IEM vietnē: IEM MJGP vietnē tiešsaistē var
pārbaudīt uzturēšanās atļaujas gatavību
Lai tiešsaistē pārbaudītu, vai uzturēšanās atļauja ir gatava, atveriet IEM MJGP vietni, un ejiet uz
UA tiešsaistes pārbaudes lapu, kas atrodama šajā saitē.
Lai tiešsaistē pārbaudītu UA gatavību, pareizi jāaizpilda visus pārbaudes formas laukus un
jānosūta pieprasījumu.
Tādējādi, lai tiešsaistē uzzinātu uzturēšanās atļaujas gatavību, jānorāda reģionu, kurā tika
iesniegts UA pieteikums, ārvalstu pilsoņa dzimšanas datumu, kā arī dokumenta numuru, kas
apliecina personību, kuru uzrādīja iesniedzot UA pieteikumu.
Svarīgi! Uzzināt tiešsaistē UA gatavību pēc uzvārda nav iespējams! Tikai aizpildot norādītos
veidlapas laukus.
Pēc veidlapas nosūtīšanas, MJGP IEM vietnes ekrānā tiks ievadīts tiešsaistes uzturēšanās
atļaujas pārbaudes rezultāts.

UA izsniegšana KF: uzturēšanās atļaujas izsniegšanas kārtība un reglaments
Krievijā
Ar pieteikuma izskatīšanu un uzturēšanās atļaujas izsniegšanu nodarbojas IEM MJGP iestādes
saskaņā ar Federālo likumu Nr. 115 "Par ārvalstu pilsoņu tiesisko stāvokli".
Ja UA pieteikuma dokumenti ir pareizi sastādīti, Jūsu pieteikumu reģistrē 1 dienas laikā.
Uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanas laikā ārvalstu pilsonim izsniedz izziņu par
dokumentu pieņemšanu izskatīšanai.
UA pieteikumu izskata atkarībā no katra pieteicēja situācijas. Atbilde ir gaidāma 6 mēnešu
laikā, ne vēlāk.
Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, ārvalstu pilsonim ir
jāsaņem UA 15 dienu laikā.

Reģistrācija pēc UA saņemšanas: kāda reģistrācija ir nepieciešama uzturēšanās
atļaujai
Dokumenta "uzturēšanās atļauja" KF saņemšana - tā nav beidzamā legālās uzturēšanās
procedūras daļa Krievijas teritorijā. Pēc UA saņemšanas ir nepieciešama reģistrēta dzīvesvieta.
Šis noteikums ir noteikts KF likumdošanā.
Tādējādi, pastāvīgi Krievijas teritorijā dzīvojošs ārvalstu pilsonis vai persona bez pilsonības
reģistrējas dzīvesvietā vai atrašanās vietā.
Pēc UA saņemšanas ārvalstu pilsonim ir jānoformē sev dzīvesvietas reģistrāciju.
Svarīgi! Reģistrācija uzturēšanās atļaujai - tas ir obligāts nosacījums, lai legāli uzturētos
Krievijā ar uzturēšanās atļauju.
Svarīgi! UA reģistrāciju jāveic ne vēlāk kā 7 dienas pēc uzturēšanās atļaujas saņemšanas.
Ārvalstu pilsoņa uzturēšanās atļaujas reģistrācijas termiņu neievērošana rada administratīvo
atbildību par uzturēšanās režīma pārkāpšanu KF, kas, savukārt, var novest pie administratīvās

izraidīšanas no KF un aizlieguma iebraukt KF.

Kāda reģistrācija nepieciešama UA?
Reģistrācija pēc UA saņemšanas var būt tikai viena veida - pastāvīga UA dzīvesvietas
reģistrācija.
Nepastāv tāds jēdziens, kā pagaidu UA reģistrācija uzturēšanās vietā.
Svarīgi! Nedrīkst jaukt uzturēšanās atļaujas reģistrāciju ar pagaidu reģistrāciju (migrācijas
uzskaiti), jo migrācijas uzskaite nekādā veidā neaizvieto UA dzīvesvietas reģistrāciju KF.
Saskaņā ar FL Nr. 115, ārvalstu pilsoņiem, kuri pastāvīgi uzturas KF teritorijā, tas ir,
ārvalstnieki ar UA, 7 darba dienu laikā ir pienākums reģistrēties dzīvesvietā, kam nav nekā
kopīga ar uzlikšanu migrācijas uzskaitē (tā saucamo uzturēšanās vietas reģistrāciju).
Tādējādi, uzlikšana migrācijas uzskaitē (pagaidu reģistrācija) UA ir nelikumīga, un neatbilst
Likuma par UA dzīvesvietas reģistrācijas KF prasību izpildei.
Par minētā likuma pārkāpšanu var uzlikt sodu un izraidīt no valsts.

Darbs KF ar uzturēšanās atļauju
Uzturēšanās atļauja sniedz ārvalstu pilsonim praktiski visas tās pašas tiesības, kādas ir Krievijas
pilsoņiem. Tas skar arī darba attiecību uzsākšanu.
Tādējādi, uzturēšanās atļauja sniedz ārvalstu pilsonim tiesības dzīvot un strādāt jebkurā KF
reģionā bez ierobežojuma. Lai to izdarītu, viņam nav nepieciešams ne patents darbam, ne atļauja.

Iebraukšana un izbraukšana no Krievijas ar uzturēšanās atļauju: KF robežas
šķērsošana ar UA
Ar uzturēšanās atļauju var brīvi šķērsot Krievijas robežu, iebraucot un izbraucot ārpus valsts.
Uzturēšanās atļauja sniedz tiesības ārvalstu pilsonim brīvi šķērsot Krievijas robežas un
atgriezties bez vīzas un jebkādu citu dokumentu noformēšanas.
Viss, kas nepieciešams, lai šķērsotu robežu ar uzturēšanās atļauju, ir jāuzrāda dokumentu, kas
apliecina ārvalstu pilsoņa personību un pašu uzturēšanās atļauju.
Svarīgi! Ar UA izbraukšanu uz ārzemēm var īstenot uz periodu, kas nepārsniedz pusgadu,
pretējā gadījumā UA var anulēt.

Cik maksā UA KF
Iesniedzot pieteikumu uzturēšanās atļaujai, pieteicējam ir jāapmaksā uzturēšanās atļaujas valsts
nodevu, jo kvīts par nodevas samaksu ir obligāts dokuments, iesniedzot pieteikumu uzturēšanās
atļaujai. Kvīti kā maksātāju ir jānorāda to personu, uz kura vārda tiek kārtota UA.
No 2019. gada 1. novembra ir palielināta uzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts nodeva, un
kopējā summa, ieskaitot visu nepieciešamo dokumentu notariālos apliecinājumus, palīdzību
dokumentu paketes sagatavošanā, pagaidu dzīvesvietas reģistrāciju, sagatavošanos krievu
valodas eksāmenam un pilnīgu atbalstu visu atrašanās periodu KF teritorijā - 120 000 rubļi.

Maksājumu var veikt jebkādā ērtā veidā un valūtā.
Mūsu konsultanti darbojas 24/7.
Ja rodas papildus jautājumi, zvaniet:
Tālrunis Rīgā:
+371 25 15 33 22
+371 25 88 86 77
Tālrunis Maskavā:
+7 (916) 026 45 28
+7 (925) 512 85 18
Visi norādītie tālruņa numuri atbalsta lietotni WhatsApp.
Uz drīzu tikšanos !

