
 
 
 

 
INSTRUKCIJAS ASV IMIGRĀCIJAS VĪZU LOTERIJAI (DV-2009) 

ASV Imigrācijas vīzu loterija ik gadu norisinās saskaņā ar likuma “Par imigrāciju un naturalizāciju” 203. pantu, 
un loteriju kontrolē ASV Valsts departaments. Saskaņā ar 1990.gada likuma “Par imigrāciju” 131.pantu, likuma 
“Par imigrāciju un naturalizāciju” 203.pants tika grozīts, ieviešot jaunu imigrācijas vīzu kategoriju, kas paredzēta 
personām, kas laimējušas imigrācijas vīzu loterijā (DV immigrants). Likums paredz, ka ik gadu starp valstīm, no 
kurām ASV neiebrauc daudz imigrantu, tiek izlozēti 50,000 imigrācijas vīzu. 
 
ASV imigrācijas vīzas var saņemt personas, kas atbilst vienkāršām, bet stingrām prasībām par atbilstību 
loterijai. Loterijas uzvarētāji tiek izvēlēti ar datora palīdzību. Vīzas tiek sadalītas starp sešiem ģeogrāfiskiem 
reģioniem, turklāt lielāks vīzu skaits tiek piešķirts reģioniem, no kuriem uz ASV nav iebraukuši daudz imigrantu. 
Vīzas netiks piešķirtas to valstu pārstāvjiem, no kurām ASV pēdējo piecu gadu laikā imigrējuši vairāk nekā 
50,000 cilvēku. Nevienai valstij gadā nepiešķir vairāk kā 7% izlozējamo vīzu. 
 
2009.gada imigrācijas vīzu loterijā nedrīkst piedalīties personas, kas dzimušas šādās valstīs, jo pēdējo piecu 
gadu laikā no šīm valstīm ASV ir iebraukuši vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku: 
 

APVIENOTAJĀ KARALISTĒ (izņemot Ziemeļīriju) un tās pārvaldītajās teritorijās, BRAZĪLIJĀ, 
DIENVIDKOREJĀ, DOMINIKĀNAS REPUBLIKĀ, EKVADORĀ, FILIPĪNĀS, GVATEMALĀ, HAITI, 
INDIJĀ, JAMAIKĀ, KANĀDĀ, KOLUMBIJĀ, KRIEVIJĀ, ĶĪNĀ (izņemot iedzīvotājus, kas dzimuši 
Ķīnai piederošajās salās), MEKSIKĀ, PAKISTĀNĀ, PERU, POLIJĀ, SALVADORĀ, kā arī 
VJETNAMĀ. Loterijā drīkst piedalīties personas, kas dzimušas Honkongā, Makao un Taivānā. 

 
ASV Valsts Departaments ir ieviesis elektronisku reģistrācijas sistēmu, sākot ar 2005. gada imigrācijas vīzu 
loteriju, lai padarītu procesu efektīvāku un drošāku. Departaments izmanto īpašas tehnoloģijas un citus 
līdzekļus, lai identificētu krāpniekus, kas izmanto loteriju nelegālas imigrācijas nolūkā un iesniedz vairākus 
pieteikumus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMIGRĀCIJAS VĪZU LOTERIJAS REĢISTRĀCIJAS PERIODS 

 
Pieteikumi 2009. gada vīzu loterijai ir jāiesniedz elektroniski laikā no plkst. 12.00 dienā 
(austrumu zonas laiks, GMT-4) trešdien, 2007. gada 3. oktobrī, līdz plkst. 12.00 dienā 
(austrumu zonas laiks, GMT-5) svētdien, 2007. gada 2. decembrim. Elektroniskā 
pieteikuma forma ir pieejama www.dvlottery.state.gov reģistrācijas perioda laikā. 
Pieteikumi, kas nebūs sagatavoti elektroniski, nepieņems. Loterijas dalībniekiem nebūtu 
ieteicams gaidīt līdz pēdējai reģistrācijas nedēļai, lai iesniegtu savu pieteikumu. Lielais 
pieprasījums šajā laikā var kavēt loterijas lapas darbību. Pieteikumus beigs pieņemt 2007. 
gada 2. decembrī. 

 
 
 
LOTERIJAS NOSACĪJUMI 
 
• Personai, kas vēlas piedalīties loterijā, jābūt dzimušai vienā no valstīm, kuras uzskaitītas 16. 

lappusē (skatīt “EIROPAS VALSTIS, KURAS DRĪKST PIEDALĪTIES DV-2009 IMIGRĀCIJAS VĪZU 
LOTERIJĀ”) 
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Valstis, kam atļauts piedalīties loterijā: parasti šeit domāta valsts, kurā loterijas dalībnieks dzimis. Ja jūs 
esat dzimis valstī, kurā dzimušajiem nav atļauts piedalīties loterijā, bet jūsu dzīvesbiedrs ir dzimis valstī, 
kurā dzimušie drīkst piedalīties loterijā, jūs pieteikumā drīkstat norādīt savas sievas/vīra dzimšanas vietu, 
taču šādā gadījumā loterijas uzvarētājam un viņa dzīvesbiedram imigrācijas vīzas jāsaņem vienlaicīgi un 
jāiebrauc ASV vienlaicīgi. Ja jūs esat dzimis valstī, kurā dzimušie piedalīties loterijā nedrīkst, bet neviens no 
jūsu vecākiem nav dzimis šajā valstī un jūsu dzimšanas laikā nebija apmeties tur uz pastāvīgu dzīvi, jūs par 
savu dzimšanas vietu varat uzrādīt valsti, kurā dzimuši jūsu vecāki vai viens no viņiem. 

 
• Lai piedalītos imigrācijas vīzu loterijā, jūsu izglītībai vai darba pieredzei ir jāatbilst imigrācijas vīzu 

loterijas nosacījumiem. 
 

Izglītība vai darba pieredze: Loterijas dalībniekam ir jābūt VAI NU vidējai, vai vidējai profesionālai 
izglītībai, t.i., jābūt pabeigtam 12 gadus ilgam pamata un vidējās izglītības kursam, VAI ARĪ jums pēdējo 
piecu gadu laikā vismaz divus gadus jābūt strādājušam 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. Papildu 
informācija par nepieciešamo darba pieredzi ir pieejama Biežāk uzdotajo jautājumu sadaļā. 

 
Ja jūsu darba pieredze vai izglītība neatbilst šīm prasībām, jūs imigrācijas vīzu loterijā piedalīties 
nevarat. 
 
 
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA 2009. GADA IMIGRĀCIJAS VĪZU LOTERIJAI 
 
• ASV Valsts Departaments pieņems vienīgi reģistrācijas perioda laikā un interneta lapā 

www.dvlottery.state.gov elektroniski aizpildītas pieteikuma formas. 
 
• Ja no loterijas dalībnieka tiks saņemts vairāk nekā viens pieteikums, tos diskvalificēs neatkarīgi no tā, kas 

šo pieteikumu iesniedzis. Loterijas dalībnieks var sagatavot un iesniegt loterijas pieteikumu pats, vai arī 
viņa vietā to drīkst darīt cita persona. 

 
• Pēc pieteikuma formas aizpildīšanas un iesūtīšanas loterijas dalībnieks saņems elektronisku paziņojumu 

par pieteikuma saņemšanu no ASV Valsts Departamenta. Paziņojumā būs norādīts jūsu vārds, uzvārds, 
dzimšanas datums un vieta, kā arī laiks/datums. Dalībnieks drīkst izdrukāt paziņojumu, izvēloties 
drukāšanas funkciju interneta pārlūkā. 

 
• Rakstiski pieteikumi netiks pieņemti. 

 
• Pieteikumu diskvalificēs, ja netiks iesniegtas atbilstošas fotogrāfijas. Ir jāiesniedz nesen uzņemta loterijas 

dalībnieka, viņa/-s vīra/sievas un visu bērnu, kas jaunāki par 21 gadu, fotogrāfijas. Jāiesniedz visu bērnu 
fotogrāfijas, ieskaitot bioloģiskos bērnus, adoptētos bērnus un pabērnus. Ja bērns jau ir ASV pilsonis vai 
pastāvīgais iedzīvotājs, viņa/-s fotogrāfija nav jāiesniedz. Bērnu fotogrāfijas jāiesniedz arī tad, ja bērns 
vairs nedzīvo kopā ar loterijas dalībnieku un/vai neplāno imigrēt uz ASV kā loterijas uzvarētājs. Grupu 
fotogrāfijas netiek pieņemtas, katram ģimenes loceklim jāiesniedz atsevišķa fotogrāfija. 

 
Ja vīra/sievas un bērnu fotogrāfijas netiks iesniegtas, vīzas pieteikums tiks uzskatīts par nepilnīgu. 
Pieteikums netiks pieņemts un būs jāiesniedz no jauna. Ja par visiem ģimenes locekļiem nebūs 
iesniegta atbilstoša fotogrāfija, galveno loterijas dalībnieku diskvalificēs un visas vīzas tiks atteiktas 
vīzas intervijas laikā.  
 
• Katram loterijas dalībniekam jāizveido fails ar savu digitālo fotogrāfiju, un šis fails jāiesniedz kopā ar vīzu 

loterijas pieteikumu. Failu var veidot, gan uzņemot fotogrāfiju ar digitālo fotoaparātu un attēlu saglabājot, 
gan ieskenējot parastu fotogrāfiju. 

 
• Ja fotogrāfijas neatbilst zemāk minētajām loterijas prasībām, vīzas pieteikums tiek noraidīts. 

 
Fotogrāfijas iesniegšanas kārtība 
Fotogrāfijai jāatbilst norādītajām prasībām, un tai ir jābūt: 
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• Jaunai digitālai fotogrāfijai VAI 
• Ar digitālu skeneri ieskenētai fotogrāfijai. 

 
 Fotogrāfijas kompozīcijas prasības: 
 
 Galvas novietojums 
• Attēlā redzamās personas sejai jābūt tieši pavērstai pret kameru;  
• Galva nedrīkst būt pacelta, noliekta vai pagriezta; 
• Galvai jāaizņem aptuveni 50% no visas fotogrāfijas. 

 
Fons  
• Fotogrāfija jāuzņem uz gaiša, neitrāla fona.  
• Netiks pieņemtas fotogrāfijas, kas uzņemtas uz ļoti tumša vai raiba fona. 

 
Attēla novietojums 
• Netiks pieņemtas fotogrāfijas, kurās personas seja nav attēla centrā. 

  
Aksesuāri 
• Netiks pieņemtas fotogrāfijas, kurās personai ir saulesbrilles vai citi aksesuāri, kas novērš uzmanību no 

viņa/viņas sejas. 
  
Galvassegas un cepures 
• Ja fotogrāfijā redzamajai personai ir galvassega vai cepure, fotogrāfiju pieņems tikai tādā gadījumā, ja 

galvassega vai cepure jāvalkā reliģiska rakstura iemeslu dēļ, taču arī šādā gadījumā galvassega vai 
cepure nedrīkst aizsegt seju.  

• Netiks pieņemtas fotogrāfijas, kurās loterijas dalībnieks valkā cilts vai cita veida galvassegu, kuras 
valkāšana nav noteikta reliģisku iemeslu dēļ. 

• Netiks pieņemtas fotogrāfijas, kurās loterijas dalībnieks valkā militāra vai cita veida formas tērpa cepuri. 
 
Fotogrāfijas kompozīcija 
• Ir ieteicams uzņemt 24-bitu krāsainās fotogrāfijas, nevis melnbaltās fotogrāfijas. Fotogrāfijas var 

lejupielādēt datorā no fotokameras vai ieskenēt. Ja izmantojat skeneri, uzstādījumiem ir jāatbilst True 
Color vai 24-bit color režīmam. Krāsainajām vai melnbaltajām bildēm ir jābūt ieskenētām saskaņā ar šiem 
nosacījumiem, lai tās varētu iesniegt kopā ar loterijas pieteikumu. Ja 24-bitu krāsu režīmā tiek skenētas 
melnbaltās fotogrāfijas, ir jāizmanto tikai trīs krāsas, un rezultāts būs melns, balts un pelēks. 

 
Tehniskās prasības: Ja iesniegtā fotogrāfija neatbildīs norādītajām tehniskajām prasībām, sistēma fotogrāfiju 
automātiski nepieņems. Sistēma loterijas dalībniekam izsūtīs paziņojumu par pieteikuma nepieņemšanu. 
 
Jauna digitāla fotogrāfija. Ja loterijas dalībnieks iesniedz jaunu digitālu fotogrāfiju, tai jāatbilst šādām 
prasībām: 
• Fotogrāfija jāsaglabā JPEG formātā. 
• Maksimālais fotogrāfijas faila lielums ir 62,500 baitu. 
• Izšķirtspēja - 320X240 pikseļu. 
• Krāsu dziļums – 24 biti (ieteicams iesniegt krāsainus attēlus; ja tiek izmantoti melnbalti attēli, tie ir jāskenē 

24 bitu režīmā). 
 
Skenēta fotogrāfija. Fotogrāfijai jāatbilst šādām prasībām: 
• Attēla izmēram jābūt 5X5cm.  
• Fotogrāfijai ir vēlams būt krāsainai. Melnbaltām fotogrāfijām jābūt skenētām 24-bitu režīmā. 
• Fotogrāfijas izšķirtspējai jābūt 150 punktu collā. 
• Attēls jāsaglabā JPEG formātā. 
• Maksimālais fotogrāfijas faila lielums ir 62,500 baitu. 
• Izšķirtspēja – 300X300 pikseļu. 
• Krāsu dziļums – 24 biti (ieteicams iesniegt krāsainus attēlus; ja tiek izmantoti melnbalti attēli, tie ir jāskenē 

24 bitu režīmā). 
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LOTERIJAS PIETEIKUMS 

 
ASV imigrācijas vīzu loterijā var piedalīties tikai vienā veidā – iesniedzot īpašu, elektronisku loterijas 
pieteikumu (Electronic Diversity Visa Entry Form). Pieeja šai formai ir tikai no šīs interneta lapas: 
http://www.dvlottery.state.gov. Pieteikumu diskvalificēs, ja pieteikumā nebūs norādīta visa prasītā 
informācija. Pieteikumā jānorāda šāda informācija: 
 
1. PILNS UZVĀRDS UN VĀRDS – uzvārds, vārds, otrais vārds (ja ir) 
2. DZIMŠANAS DATUMS – diena, mēnesis, gads 
3. DZIMUMS – vīrietis, sieviete 
4. PILSĒTA/CIEMS, KURĀ ESAT DZIMIS 
5. VALSTS, KURĀ ESAT DZIMIS – jānorāda valsts nosaukums, kas pašlaik tiek lietots dalībnieka dzimšanas 

vietas apzīmēšanai (piemēram, Latvija, nevis PSRS) 
6. VALSTS, NO KURAS KVALIFICĒJATIES LOTERIJAI (COUNTRY OF ELIGIBILITY OR 

CHARGEABILITY) – parasti šeit tiek norādīta valsts, kurā esat dzimis (ja šī ir valsts, kurā dzimušajiem 
atļauta dalība loterijā). Valsts, kurai atļauta dalībai loterijā, nav saistīta ar jūsu dzīves vietu. Ja esat dzimis 
valstī, kurai nav atļauta dalība loterijā, pārskatiet instrukcijas, lai noskaidrotu, vai ir kāda valsts, caur kuru 
jūs varat kvalificēties dalībai loterijā. Papildu informāciju meklējiet instrukcijas Biežāk uzdoto jautājumu 
sadaļā. 

7. DALĪBNIEKA FOTOGRĀFIJA – lasiet informāciju par fotogrāfiju prasībām. Papildu informāciju meklējiet 
instrukcijas Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā. 

8. ADRESE – mājas adrese, pilsēta/ciems, rajons, pasta indekss, valsts 
9. VALSTS, KURĀ ŠOBRĪD DZĪVOJAT 
10. TELEFONS (nav jānorāda obligāti) 
11. E-PASTA ADRESE (nav jānorāda obligāti) 
12. AUGSTĀKAIS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS, KURU ESAT APGUVIS LĪDZ ŠIM BRĪDIM – jānorāda augstākais 

no šiem izglītības līmeņiem, kuru esat apguvis: (1) tikai pamatskolas izglītība, (2) apmeklēta vidusskola, nav 
diploma, (3) diploms par vidējo izglītību, (4) vidējā 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. 

13. ĢIMENES STĀVOKLIS – precēts, neprecēts, šķīries, atraitnis, dzīvo atsevišķi ar tiesas lēmumu. 
14. BĒRNU SKAITS (JĀNORĀDA NEPRECĒTI BĒRNI VECUMĀ LĪDZ 21 GADAM, IZŅEMOT TOS 

BĒRNUS, KURI IR ASV PASTĀVĪGIE IEDZĪVOTĀJI VAI ASV PILSOŅI). Loterijas pieteikumā jānorāda 
visu loterijas dalībnieka bioloģisko bērnu, kā arī adoptēto un pabērnu vārds, uzvārds, dzimšanas vieta un 
datums. Informācija par bērniem jānorāda tad, ja bērni ir neprecēti un jaunāki par 21 gadu, pat tad, ja ar 
loterijas dalībnieks ir šķīries no otra bērna vecāka, ja dzīvesbiedrs/bērns vairs nedzīvo kopā ar loterijas 
dalībnieku un neplāno imigrēt uz ASV. Šī prasība neattiecas uz bērniem, kas jau ir ASV pilsoņi vai 
pastāvīgie iedzīvotāji. Lūdzam ievērot, ka precēti bērni un bērni, kas vecāki par 21 gadu, imigrācijas vīzu 
nevarēs saņemt. Ja jūsu pieteikumā nebūs norādīta informācija par visiem bērniem, jūsu pieteikumu 
diskvalificēs. (Ja vēlaties iegūt papildu informāciju par šo jautājumu, aicinām iepazīties ar 11.jautājumu 
sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi”.) 

15. INFORMĀCIJA PAR SIEVU/VĪRU – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsēta, kurā viņš/viņa 
dzimusi, valsts, kurā viņš/viņa dzimusi, fotogrāfija. Ja ziņas par sievu/vīru netiks sniegtas, loterijas 
dalībnieks tiks diskvalificēts un visas ar pieteikumu saistītās vīzas tiks atteiktas. 

16. INFORMĀCIJA PAR BĒRNIEM - vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsēta, kurā viņš/viņa 
dzimusi, valsts, kurā viņš/viņa dzimusi, fotogrāfija: Norādiet visus bērnus, kas minēti augstāk 14. jautājumā. 

 
 
 
UZVARĒTĀJU ATLASE 
 
Loterijas uzvarētājus izlozes kārtībā izvēlas dators no visiem atbilstošajiem pieteikumiem. Loterijas 
uzvarētāji informāciju par rezultātiem saņems pa pastu no 2008.gada maija līdz jūlijam. Jums arī tiks nodotas 
tālākas instrukcijas, ieskaitot informāciju par izdevumiem, kas saistīti ar imigrāciju ASV. Personas, kuras 
loterijā nebūs uzvarējušas, nekādu informāciju NESAŅEMS. ASV vēstniecībās un konsulātos informācija 
par loterijas rezultātiem nebūs pieejama. Uzvarētāju dzīvesbiedrs un neprecēti bērni, kas jaunāki par 21 gadu, 
arī drīkst pieteikties uz imigrācijas vīzu, lai pievienotos vai sekotu loterijas uzvarētājam. Imigrācijas vīzas tiks 
izsniegtas no 2008.gada 1.oktobra līdz 2009. gada 30. septembrim.  

 4

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


 
 
 
Lai saņemtu imigrācijas vīzu, loterijas uzvarētājiem jāatbilst VISIEM ar imigrāciju saistītajiem ASV 
likumiem. Pieteikumu izskatīšana un imigrācijas vīzu izsniegšana loterijas uzvarētājiem un viņu ģimenes 
locekļiem beigsies 2009. gada 30. septembrī. Pēc šī datuma imigrācijas vīzas vairs netiks izsniegtas, kā arī 
netiks veikti nekādi labojumi. Pēc 2009. gada 30. septembra imigrācijas vīzas vairs nevarēs saņemt arī loterijas 
uzvarētāju ģimenes locekļi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVARĪGS PAZIŅOJUMS 
 

Piedalīšanās imigrācijas vīzu loterijā ir bezmaksas. ASV valdība nenodarbina konsultantus, lai 
pārvaldītu imigrācijas vīzu loteriju. Starpnieki vai citas personas, kas piedāvā palīdzību, lai sagatavotos 
imigrācijas vīzu loterijai, strādā bez ASV valdības atļaujas vai piekrišanas. Ja loterijas dalībnieks vēlas, 
viņš/-a drīkst izmantot citas personas pakalpojumus, lai sagatavotos loterijai. 

 
Lespējas laimēt loterijā ir vienlīdzīgas gan tiem, kas pieteikumu aizpildījuši paši, gan tiem, kas 
izmantojuši starpnieku pakalpojumus. Vienādas iespējas laimēt ir visiem dalībniekiem, kuru pieteikumi 
saņemti pieteikšanās perioda laikā. Taču jūsu pieteikumu diskvalificēs, ja pieteiksieties vairāk nekā vienu 
reizi neatkarīgi no tā, kas aizpildījis pieteikumu. 

 
 
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR REĢISTRĒŠANOS IMIGRĀCIJAS VĪZU LOTERIJAI 

 
1. Ko nozīmē jēdziens “dzimšanas vieta”? Vai ir pieļaujams, ka imigrācijas vīzu var saņemt persona, 

kas dzimusi valstī, kuras iedzīvotāji nevar piedalīties imigrācijas vīzu loterijā? 
 
Dzimšanas vieta ir valsts, kurā jūs esat dzimis, neskatoties uz to, kur dzīvojat pašlaik vai kāda pašlaik ir jūsu 
pilsonība. Taču ir situācijas, kad jūs imigrācijas vīzu varat saņemt arī tad, ja esat dzimis valstī, kuras iedzīvotāji 
nevar piedalīties imigrācijas vīzu loterijā. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas likuma 202 (b) pantu imigrācijas 
nolūkā persona kā savu dzimšanas vietu var norādīt valsti. 
 
Piemēram, ja esat dzimis valstī, kuras iedzīvotājiem nav atļauts piedalīties loterijā, bet jūsu vīrs/sieva ir dzimusi 
valstī, kuras iedzīvotāji loterijā drīkst piedalīties, jūs pieteikumā drīkstat norādīt savas sievas/vīra dzimšanas 
vietu. Dalībnieks šādā gadījumā imigrācijas vīzu (DV-1) varēs saņemt tikai tad, ja viņa/-s dzīvesbiedrs arī atbilst 
likumā noteiktajām prasībām un saņem DV-2 kategorijas vīzu. Pēc imigrācijas vīzu saņemšanas laulātajiem 
ASV jāiebrauc vienlaicīgi. Līdzīgā veidā nepilngadīgs bērns var norādīt savu vecāku dzimšanas vietu. 
 
Ja jūs esat dzimis valstī, kuras iedzīvotāji piedalīties loterijā nedrīkst, bet neviens no jūsu vecākiem nav dzimis 
šajā valstī un jūsu dzimšanas laikā nebija apmeties tur uz pastāvīgu dzīvi, jūs par savu dzimšanas vietu varat 
uzrādīt valsti, kurā dzimuši jūsu vecāki vai viens no viņiem. Tiek uzskatīts, ka jūsu vecāki nebija apmetušies 
valstī uz pastāvīgu dzīvi, ja viņi uzturējās šajā valstī kā tūristi; ja viņi uzturējās šai valstī biznesa nolūkos vai tur 
dzīvoja uzņēmuma vai valdības uzdevumā. 
 
Ja pieteikumā norādāt citu valsti, nevis to, kurā esat dzimis, ir obligāti attiecīgi jāatbild uz pieteikuma 6. 
jautājumu. Norādot nepareizu vai neatbilstošu valsti 6. jautājumā, loterijas dalībnieks var tikt diskvalificēts. 
 
2. Vai šī gada vīzu loterijai jāreģistrējas tāpat kā citus gadus? Vai ir kādas jaunas procedūras vai 

prasības? 
 
Pieteikumi loterijai jāiesniedz elektroniskā formā interneta lapā http://www.dvlottery.state.govreģistrācijas 
perioda laikā. Pa pastu sūtīti pieteikumi netiks pieņemti. 
 
Šogad loterijai tika pievienoti papildu jautājumi un atbilžu varianti: 

• VALSTS, KURĀ ŠOBRĪD DZĪVOJAT 
• AUGSTĀKAIS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS, KURU ESAT APGUVIS LĪDZ ŠIM BRĪDIM – jānorāda 

augstākais no šiem izglītības līmeņiem, kuru esat apguvis: (1) tikai pamatskolas izglītība, (2) 
apmeklēta vidusskola, nav diploma, (3) diploms par vidējo izglītību, (4) vidējā profesionālā izglītība, 
(5) apmeklēti daži kursi universitātē, (6) universitātes diploms (bakalaura), (7) apmeklēti daži  
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• universitātes kursi pēc bakalaura izglītības, (8) maģistra grāds, (9) mācības doktorantūrā (10) 

doktora grāds. 
• „Dzīvo atsevišķi ar tiesas lēmumu” („separated legally”) aizvieto statusu „dzīvo atsevišķi” 

(„separated”), kas tika izmantots loterijā līdz šim kā atbildes variants jautājumā par ģimenes statusu. 
„Dzīvo atsevišķi ar tiesas lēmumu” nozīmē, ka tiesa ir oficiāli deklarējusi, ka jūs un jūsu dzīvesbiedrs 
juridiski dzīvojat atsevišķi. Juridiski dzīve šķirti nozīmē, ka jūsu vīrs/sieva nekvalificējas imigrācijas 
vīzai kā jūsu ģimenes loceklis. 

 
3. Vai uz pieteikuma jābūt katra ģimenes locekļa parakstam un fotogrāfijai, vai arī tas nepieciešams 

tikai pieteikuma sūtītājam?  
 
Elektroniskajā vīzu loterijas pieteikuma formā loterijas dalībnieka paraksts nav nepieciešams. Pieteikumam 
jāpievieno nesen uzņemtas loterijas dalībnieka, viņa sievas/vīra un visu neprecētu bērnu, kas jaunāki par 21 
gadu, fotogrāfijas. Grupu fotogrāfijas netiek pieņemtas. Lūdzam skatīt informāciju par fotogrāfiju prasībām. 
 
4. Kāpēc imigrācijas vīzu loterijā nedrīkst piedalīties personas, kas dzimušas noteiktās valstīs? 
 
Imigrācijas vīzu loterijas mērķis ir piedāvāt imigrēšanas iespēju cilvēkiem, kuri dzimuši valstīs, no kurām 
imigrācijas līmenis uz ASV nav bijis augsts. Saskaņā ar ASV likumu, šī veida imigrācijas vīzu nevar saņemt 
personas, kas dzimušas valstīs ar augstu imigrācijas līmeni uz ASV. Pie šīm valstīm pieskaitāmas tādas, no 
kurām ASV pēdējo piecu gadu laikā ar darba vai ģimenes imigrācijas vīzām imigrējuši vairāk nekā 50 000 
cilvēku. Lai noteiktu, kurām valstīm nav atļauts piedalīties imigrācijas vīzu loterijā, Pilsonības un Imigrācijas lietu 
pārvalde (PILB) katru gadu nosaka, 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.  
 
5. Kādi ir skaitliskie ierobežojumi 2009. gada imigrācijas vīzu loterijai? 
 
Saskaņā ar ASV likumiem, katru gadu imigrācijas vīzas var saņemt 55 000 loterijas noteikumiem atbilstošu 
kandidātu. Taču 1997.gadā ASV Kongress apstiprināja Palīdzības programmu Nikaragvai un Centrālamerikai 
(Nicaraguan and Central American Relief Act (NCARA)), un tā paredz, ka no 1999. gada 5 000 no 55 000 
imigrācijas vīzu piešķirs šai programmai. Programma tiks realizēta tik ilgi, cik uzskatīs par nepieciešamu. 
2000.gadā pirmo reizi vīzu skaits tika samazināts no 55 000 uz 50 000, un šis ierobežojums ir spēkā arī šogad.  
 
6. Kādi ir reģionālie ierobežojumi 2009. gada imigrācijas vīzu loterijai? 
 
Saskaņā ar likumā “Par imigrāciju un naturalizāciju” norādītajiem aprēķinu principiem, katru gadu Pilsonības un 
Imigrācijas lietu pārvalde (PILB) aprēķina, cik vīzu var saņemt katrs ģeogrāfiskais reģions. Šī informācija tiek 
publiskota pēc tam, kad PILB ir pabeidzis aprēķinus.  
 
7. Kad tiks pieņemti pieteikumi 2009. gada imigrācijas vīzu loterijai? 
 
Pieteikšanās 2009. gada imigrācijas vīzu loterijai sāksies plkst. 12.00 dienā (austrumu zonas laiks, GMT-4) 
trešdien, 2007. gada 3. oktobrī, un ilgs līdz plkst. 12.00 dienā (austrumu zonas laiks, GMT-5) svētdien, 2007. 
gada 2. decembrim. Katru gadu loterijā piedalās miljoniem cilvēku, un lielais pieteikumu skaits rada lielu darba 
slodzi, izskatot pieteikumus, izlozējot uzvarētājus un informējot viņus. Šī iemesla dēļ pieteikšanās loterijai ir 
oktobrī, novembrī un decembrī, jo tad loterijas uzvarētājus var informēt savlaicīgi, turklāt gan uzvarētājiem, gan 
ASV vēstniecībām un konsulātiem ir vairāk laika sagatavot imigrācijas vīzas. Aicinām loterijas dalībniekus 
reģistrēties loterijai pieteikšanās perioda sākumā, jo reģistrēšanās perioda beigās var būt apgrūtināta lielā 
pieteikumu skaita dēļ. Lūdzam ievērot, ka pēc 2007. gada 2. decembra pieteikumus vairs nepieņems. 
 
8. Vai loterijai drīkst pieteikties personas, kas jau uzturas ASV? 
 
Jā. Loterijas dalībnieks drīkst uzturēties ASV vai citā valstī, un pieteikumu var nosūtīt no ASV vai citas valsts.  
 
9. Vai viena pieteikšanās perioda laikā katrs dalībnieks drīkst nosūtīt tikai vienu pieteikumu? 
 
Jā. Saskaņā ar ASV likumiem, viena reģistrēšanās perioda laikā katrs dalībnieks drīkst loterijai pieteikties tikai 
vienu reizi, un, ja tiek iesniegts vairāk nekā viens pieteikums, dalībnieku diskvalificē. Dalībnieku var  
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diskvalificēt, izskatot viņa atbilstību loterijas nosacījumiem, vīzu intervijas laikā vai arī citādi, ja tiek atklāts, ka 
viens cilvēks nosūtījis vairāk kā vienu pieteikumu. Taču pieteikumu loterijai var sūtīt katru gadu.  
 
10. Vai vīrs un sieva drīkst sūtīt atsevišķus pieteikumus? 
 
Jā, vīrs un sieva drīkst pieteikties atsevišķi. Ja loterijā uzvarēs viens no viņiem, tad imigrācijas vīzu drīkst 
pieprasīt arī otrs.  
 
11. Kuru ģimenes locekļu vārdi un dzimšanas dati jānorāda pieteikumā? 
 
Pieteikumā jānorāda informācija par jūsu dzīvesbiedru, t.i., sievu vai vīru, kā arī par visiem neprecētiem 
bērniem, kas jaunāki par 21 gadu. Nav jānorāda informācija par bērniem, kas jau ir ASV pilsoņi vai 
pastāvīgie iedzīvotāji. Informācija par sievu/vīru jāuzrāda arī tad, ja pašlaik dzīvojat atsevišķi. Ja laulība ir 
šķirta juridiski vai ja dzīvojat atsevišķi ar oficiālu tiesas lēmumu, jums nav jānorāda informācija par bijušo 
dzīvesbiedru. Jums jāuzskaita visi jūsu bērni, kas nav precējušies un ir jaunāki par 21 gadu, neskatoties 
uz to, vai tie ir jūsu bioloģiskie bērni, pabērni vai juridiski adoptēti bērni. Šī informācija nav jānorāda tikai tad, ja 
bērns jau ir ASV pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs. Norādiet arī informāciju par tiem bērniem, kas nedzīvo 
kopā ar jums un/vai neplāno imigrēt uz ASV kopā ar jums. 
 
Tas, ka uz pieteikuma norādīta informācija par jūsu ģimenes locekļiem, nenozīmē, ka, ja uzvarēsiet loterijā, 
viņiem noteikti būs jādodas uz ASV kopā ar jums. Ja viņi vēlas, viņi var palikt valstī, kurā dzīvo pastāvīgi. Taču, 
ja uz imigrācijas vīzas pieprasījuma jūs norādīsiet personu, kas ir jūsu apgādājamais un uz ASV var imigrēt 
kopā ar jums, bet nenorādījāt to uz loterijas pieteikuma, jūs diskvalificēs. (Šis nosacījums attiecas tikai uz 
personām, kas jau bija jūsu apgādājamie loterijas pieteikuma nosūtīšanas laikā, nevis uz tiem, kas par 
apgādājamiem kļuva vēlāk.) Jūsu dzīvesbiedrs var iesniegt atsevišķu pieteikumu arī tad, ja viņš/viņa ir norādīts 
uz jūsu pieteikuma, ja vien abos loterijas pieteikumos ir informācija par visiem apgādājamiem jūsu ģimenē. 
Papildu informācija atrodama atbildē uz 10. jautājumu.  
 
12. Vai katram loterijas dalībniekam pieteikums jāaizpilda pašam, vai arī kāds to var darīt viņa/-s vietā? 
 
Ja vēlaties piedalīties loterijā, pieteikumu jūs varat sagatavot patstāvīgi, taču, ja vēlaties, to jūsu vietā var darīt 
arī kāds cits. Neatkarīgi no tā, vai pieteikumu iesniedz dalībnieks, vai viņam palīdz advokāts, draugs, radinieks 
u.c., uz katra cilvēka vārda drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Ja jūs loterijā uzvarēsiet, informācija jums tiks 
sūtīta vienīgi uz adresi, kas norādīta uz loterijas pieteikuma. 
 
13. Kādas ir prasības attiecībā uz izglītību vai darba pieredzi? 
 
Saskaņā ar 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, iegūstot gan pamata, gan vidējo izglītību, vai arī līdzvērtīgu 
izglītību citā valstī, kas atbilst minētajiem ASV standartiem. Loterijas pieteikumam nav jāpievieno dokumenti, 
kas apliecina, ka jums ir atbilstoša izglītība vai darba pieredze. Šie dokumenti jums būs jāuzrāda konsulam vīzu 
intervijas laikā. Lai uzzinātu, vai jūsu darba pieredze atbilst loterijas noteikumiem, varat izmantot informāciju 
ASV Nodarbinātības dienesta tiešsaistes datu bāzē. 
 
Kādas profesijas atbilst loterijas prasībām? 
 
ASV Nodarbinātības dienesta datu bāzē darba pieredze tiek sadalīta piecās „zonās”. Tikai dažu profesiju 
pārstāvji kvalificējas imigrācijas vīzu loterijai. Lai kvalificētos loterijai, balstoties uz darba pieredzi, jums ir pēdējo 
piecu gadu laikā jābūt bijušai darba pieredzei, kas atbilst Zonai 4 vai 5, kas klasificēta sadaļā Specific 
Vocational Preparation (SVP) reitingā 7.0 un augstāk.  
 
Kā var sameklēt profesijas, kuru pārstāvji kvalificējas loterijai, datu bāzē? 
 
Profesijas, kuru pārstāvji kvalificējas loterijai, ir atrodamas ASV Nodarbinātības dienesta tiešsaistes datu bāzē. 
Lai uzzinātu, vai jūsu profesija atbilst loterijas nosacījumiem, veiciet šādus soļus: nospiediet „Find Occupations” 
un tad izvēlieties konkrētu „Job Family”. Piemēram, izvēlieties Arhitektūru un Inženierzinātnes un nospiediet 
„GO”. Tad nospiediet uz saites par konkrēto profesiju. Tāpat izvēlieties sadaļu Avio-inženieri. Pēc tam, kad esat  
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izvēlējies saiti uz konkrēto profesiju, nospiediet uz pogu „Job Zone”, lai uzzinātu, kāds ir attiecīgās profesijas 
Zonas numurs un SVP (Specific Vocational Preparation) reitings. 
  
14. Kā tiks izvēlēti loterijas uzvarētāji? 
 
Kentuki Konsulārajā centrā tiks sanumurēti visi sūtījumi, kas saņemti no katra ģeogrāfiskā reģiona. Kad 
pieteikumu saņemšanas periods būs beidzies, izlozi veiks dators. Katrā reģionā pirmais izlozētais pieteikums 
būs pirmā reģistrētā lieta, otrais izlozētais pieteikums – otrā reģistrētā lieta utt. Visiem pieteikšanās periodā 
saņemtajiem pieteikumiem ir vienādas iespējas tikt izlozētiem. Loterijas uzvarētājiem no Kentuki Konsulārā 
centra pa pastu tiks nosūtīta informācija par imigrācijas vīzas pieprasīšanu. Informācijas apmaiņa ar Kentuki 
Konsulāro centru turpināsies tik ilgi, līdz loterijas uzvarētājam būs jāierodas uz vīzu interviju ASV vēstniecībā 
vai konsulātā vai jāpieprasa ASV Pilsonības un Imigrācijas lietu pārvaldē statusa maiņa.  
 
Svarīgs paziņojums: Paziņojumi loterijas uzvarētājiem netiek sūtīti pa e-pastu. Ja esat saņēmuši e-pasta 
sūtījumu par savu loterijas pieteikumu, šāds sūtījums nav likumīgs/īsts.  
 
15. Vai loterijas uzvarētājs var Pilsonības un Imigrācijas lietu pārvaldē mainīt savu statusu? 
 
Jā, to var darīt, ja vien šīs personas situācija ir atbilstoša, lai mainītu statusu saskaņā ar likuma “Par imigrāciju 
un naturalizāciju” 245.pantu. Imigrācijas vīzu loterijas uzvarētāji, kuri jau atrodas ASV, var Pilsonības un 
Imigrācijas lietu pārvaldē pieprasīt, lai viņu statuss tiek mainīts uz pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Loterijas 
uzvarētājiem visas nepieciešamās procedūras jāveic ar tādu aprēķinu, lai tās varētu pabeigt līdz 
2009.gada 30. septembrim, jo šajā datumā beidzas imigrācijas vīzu pieprasīšanas termiņš šī gada 
loterijas dalībniekiem. Pēc 2009. gada 30. septembra plkst. 00.00 (austrumu zonas laiks) imigrācijas 
vīzas DV-2009 loterijas uzvarētāji vairs nevarēs saņemt.  
 
16. Vai informāciju saņems arī tie loterijas dalībnieki, kas nebūs uzvarējuši? 
 
Nē, tie dalībnieki, kas loterijā nebūs uzvarējuši, nesaņems informāciju. Informēs tikai loterijas uzvarētājus. 
Vēstules ar informāciju tiks izsūtītas aptuveni piecu līdz septiņu mēnešu laikā pēc pieteikšanās perioda beigām 
uz adresi, kas norādīta uz pieteikuma aploksnes. Ja jūs paziņojumu par uzvaru nesaņemat, jūs šī gada loterijā 
neesat uzvarējis. 
 
17. Cik pavisam būs uzvarētāju? 
  
DV-2009 loterijā varēs saņemt 50 000 vīzu, taču tiks izlozēts lielāks skaits cilvēku. Tā dara tādēļ, ka daļa 
cilvēku, kas uzvar loterijā, tomēr nepieprasa imigrācijas vīzu, un, lai garantētu, ka izsniegtas visas 50 000 vīzas, 
Kentuki Konsulārais centrs izlozēs rezerves dalībniekus. Tas nozīmē arī to, ka visiem izlozētajiem dalībniekiem 
vīzu var nepietikt, tādēļ loterijas uzvarētājiem paziņos arī to, kāds ir viņu kārtas numurs uzvarētāju sarakstā. 
Vīzu intervijas sāksies 2008.gada oktobra sākumā. Informāciju par intervijas laiku jūs saņemsiet četras līdz 
sešas nedēļas pirms paredzētās intervijas. Katru mēnesi vīzas izsniegs tiem dalībniekiem, kas jau būs 
sagatavojušies vīzu intervijai, ja vien nav pārsniegts vīzu skaita ierobežojums. Kad būs izdotas visas 50 000 
vīzas, imigrācijas vīzu programma būs beigusies, un tas var notikt pirms 2009.gada septembra. Ja jūs patiešām 
vēlaties saņemt imigrācijas vīzu, jums jābūt gatavam rīkoties ātri. Fakts, ka esat uzvarējis imigrācijas vīzu 
loterijā, automātiski negarantē, ka varēsiet saņemt vīzu. 
 
18. No cik gadu vecuma drīkst piedalīties imigrācijas vīzu loterijā? 
 
Šī programma neparedz vecuma ierobežojumus, taču, tā kā jums jābūt vismaz vidējai izglītībai vai darba 
pieredzei, automātiski tiek diskvalificēta lielākā daļa personu, kas jaunākas par 18 gadiem.  
 
19. Vai par piedalīšanos imigrācijas vīzu loterijā ir jāmaksā? 
 
Pieteikuma iesniegšana ir bezmaksas. Ja jūs loterijā uzvarēsiet, jums ASV vēstniecības konsulārajā nodaļā 
vai konsulātā būs jāsamaksā konsulārā nodeva par imigrācijas vīzas pieprasījuma izskatīšanu. Informāciju par 
konsulārajām nodevām jūs saņemsiet kopā ar pārējiem dokumentiem, kurus jums nosūtīs Kentuki Konsulārais 
centrs. 
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20. Vai imigrācijas vīzu loterijas uzvarētāji var saņemt vīzu arī tad, ja citos apstākļos likums viņiem 

liegtu saņemt vīzu? 
 
Nē, nevar. Arī imigrācijas vīzu loterijas dalībniekiem likums var liegt saņemt vīzu saskaņā ar likumā “Par 
imigrāciju un pilsonību” norādītajiem noteikumiem. Apstākļi, kad tomēr vīzu var saņemt, ir tieši tādi paši, kā tie, 
kas atrodami šajā likumā. 
 
21. Vai cilvēks, kas jau reģistrējies imigrācijas vīzas saņemšanai citā kategorijā, drīkst piedalīties 

imigrācijas vīzu loterijā? 
 
Jā, drīkst. 
 
22. Cik ilgu laiku pēc uzvaras loterijā drīkst pieprasīt imigrācijas vīzu DV kategorijā? 
 
Personas, kas uzvarējušas DV-2009 loterijā, drīkst pieprasīt imigrācijas vīzu tikai 2009.fiskālajā gadā, t.i., no 
2008. gada 1. oktobrim līdz 2009. gada 30. septembrim. Imigrācijas vīza ir jāsaņem vai jāmaina statuss līdz 
fiskālā gada beigām (līdz 2009. gada 30. septembrim). Ja jūs esat uzvarējis loterijā, bet 2009. fiskālā gada 
laikā nepieprasāt un nesaņemat savu imigrācijas vīzu, pārcelt uzvaru DV-2009 uz nākamo finanšu gadu nav 
iespējams. Ja jūsu dzīvesbiedrs un bērni pieprasa imigrācijas vīzas kā jūsu apgādājamie, viņi DV imigrācijas 
vīzas var saņemt tikai laikā no 2008. gada oktobra līdz 2009. gada septembrim. Personas, kas imigrācijas vīzu 
nepieprasīs ASV, četras līdz sešas nedēļas pirms paredzētās vīzu intervijas saņems paziņojumu no Kentuki 
Konsulārā centra. 
 
Piezīme: Latvijas iedzīvotājiem imigrācijas vīzu intervijas notiek Varšavā, Polijā. 
 
23. Ja loterijas uzvarētājs mirst, kas notiek ar viņa imigrācijas lietu? 
 
Loterijas uzvarētāja nāves gadījumā imigrācijas lieta tiek automātiski anulēta. Viņa ģimenes locekļi vairs 
nekvalificējas imigrācijas vīzas saņemšanai. 
 
24. Kad būs pieejama pieteikuma forma? 
 
Forma būs pieejama no pulksten 12.00 dienā (austrumu zonas laiks, GMT-4) 2007. gada 3. oktobrī līdz 
pulksten 12.00 dienā (austrumu zonas laiks, GMT-5) 2007. gada 2. decembrī. 
 
25. Vai es varu ielādēt un saglabāt elektronisko pieteikuma formu Microsoft Word programmā (vai citā 

atbilstošā programmā) un aizpildīt to šādi? 
 
Nē, formu nevar saglabāt citā programmā, lai aizpildītu un iesniegtu to vēlāk. Pieteikuma forma ir lietojama tikai 
internetā, tādēļ tā ir “universālāka”, turklāt informācija jāiesūta, esot tiešsaistes režīmā. 
 
26. Ja man nav pieejas skenerim, vai es varu nosūtīt fotogrāfijas radiniekam ASV, lai tās ieskenētu, 

saglabātu disketē, un tad pārsūtītu to man atpakaļ? 
 
Jā, to var darīt, ja vien fotogrāfija atbilst norādītajām prasībām, un ja fotogrāfiju elektroniski iesūta kopā ar 
loterijas pieteikumu. Reģistrējoties loterijai, jāiesūta arī fotogrāfijas fails, un fotogrāfiju nevar iesūtīt atsevišķi no 
reģistrācijas pieteikuma. Pieņems tikai elektroniskus loterijas pieteikumus, un, ja par vienu dalībnieku tiks 
saņemti vairāki pieteikumi, dalībnieku diskvalificēs. Loterijai reģistrēties, iesūtot gan foto, gan prasīto 
informāciju, var arī no ASV. 
 
27. Vai formu var saglabāt tiešsaistes režīmā, lai vispirms aizpildītu daļu no tās, bet pārējo – vēlāk? 
 
Nē, tā darīt nedrīkst. Elektronisko pieteikuma formu jāaizpilda vienā reizē. Taču, tā kā forma ir divās daļās un ir 
iespējami traucējumi tīklā, sistēma ir izveidota, lai datus saglabātu 60 minūtes no brīža, kad formu ielādē, līdz 
visa pieteikuma saņemšanai. Ja paiet vairāk kā 60 minūtes un pieteikums nav elektroniski iesūtīts, saņemtā 
informācija netiek reģistrēta. Šāda sistēma izveidota, lai nebūtu iespējas, ka pilnībā aizpildīto reģistrācijas 
pieteikumu uzskata par daļēji aizpildītā pieteikuma dublikātu. Piemēram, loterijas dalībnieks, kuram ir sieva un 
bērns, iesūta pieteikuma pirmo daļu un saņem otro daļu, taču pirms otrās daļas nosūtīšanas ir kavēšanās, jo 
viņam rodas grūtības atrast failu ar bērna fotogrāfiju. Ja aizpildītā formas otrā daļa tiek nosūtīta 60 minūšu laikā,  
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pieteikums loterijai tiek reģistrēts, bet, ja formas otrā daļa tiek nosūtīta pēc vairāk kā 60 minūtēm, dalībniekam 
nosūtīs paziņojumu, ka reģistrēšanās loterijai jāsāk vēlreiz no sākuma. Vīzu loterijas instrukcijās ir skaidri 
norādīts, kāda informācija nepieciešama formas aizpildīšanai, tādēļ loterijas dalībnieks var sagatavoties un 
pārliecināties, ka viņam/viņai ir visa nepieciešamā informācija. 
 
28. Instrukcijās norādīts, ka, ja iesniegtās fotogrāfijas neatbilst prasībām, sistēma automātiski noraidīs 

loterijas pieteikumu un izsūtīs paziņojumu pieteikuma iesūtītājam. Vai tas nozīmē, ka es pieteikumu 
varēšu iesūtīt atkārtoti? 

 
Jā, pieteikumu var iesūtīt atkārtoti. Tā kā pieteikums ir automātiski noraidīts, E-DV mājas lapa neuzskatīs, ka 
pieteikums ir saņemts. Par noraidīto pieteikumu arī neizsūta paziņojumu par pieteikuma saņemšanu (receipt 
notice). Ja ar fotogrāfiju ir sarežģījumi un tā neatbilst prasībām, E-DV mājas lapa to automātiski nepieņem. 
Diemžēl interneta darbības dēļ nav iespējams paredzēt, cik ātri paziņojums par pieteikuma noraidīšanu tiks 
izsūtīts loterijas dalībniekam. Ja loterijas dalībnieks var atrisināt sarežģījumus un nosūtīt formas pirmo vai otro 
daļu 60 minūšu laikā, pieteikumu reģistrēs, taču, ja paies ilgāks laiks, viss pieteikums būs jāaizpilda vēlreiz. 
Loterijas dalībnieks var mēģināt iesūtīt pieteikumu tik reižu, cik nepieciešams, līdz loterijas dalībnieks saņem 
paziņojumu par pieteikuma saņemšanu. 
 
29. Vai elektronisko paziņojumu par loterijas pieteikuma saņemšanu nosūtīs uzreiz pēc reģistrēšanās 

loterijai? 
 
Paziņojumu par loterijas pieteikuma saņemšanu (receipt notice) E-DV mājas lapa izsūta nekavējoties pēc 
pieteikuma saņemšanas, taču tas, cik ātri to saņems loterijas dalībnieks, ir atkarīgs no interneta darbības. Ja 
pagājušas jau vairākas minūtes pēc “Submit” taustiņa nospiešanas, bet paziņojums vēl nav saņemts, komandu 
“Submit” var atkārtot, un E-DV mājas lapa neuztvers to kā otra pieteikuma iesūtīšanas mēģinājumu. Loterijas 
dalībnieks var mēģināt iesūtīt pieteikumu tik reižu, cik vajadzīgs, līdz dalībnieks saņem paziņojumu par 
pieteikuma saņemšanu. 
 
30. Kā es zināšu, ka saņemtais paziņojums par uzvaru loterijā ir autentisks? Kā es varu pārliecināties, 

ka esmu uzvarējis/-usi imigrācijas vīzu loterijā? 
 
Pēc imigrācijas vīzu loterijas pieteikumu izlozes, loterijas uzvarētājiem netiek sūtīts e-pasts. Uzvarētāji 
saņems pa pastu sūtītu vēstuli laikā no 2008. gada maijam līdz jūlijam uz adresi, ko loterijas dalībnieks ir 
norādījis savā pieteikumā. Paziņojumu saņems tikai uzvarētāji. Tie dalībnieki, kas nebūs vinnējuši loterijā, 
paziņojumu nesaņems. ASV vēstniecības un konsulāti nevarēs sniegt informāciju par loterijas uzvarētājiem.  
 
Kentuki Konsulārais Centrs (KKC) nosūtīs uzvarētājiem rakstisku paziņojumu. Vēstulē būs iekļauta informācija 
par vīzas pieprasīšanas kārtību. Saskaņā ar šīm instrukcijām visas vīzu nodevas būs jāmaksā personīgi tikai 
ASV vēstniecībā vai konsulātā, iesniedzot vīzas pieprasījumu. Konsulārās nodaļas darbinieks vai konsuls uzreiz 
izsniegs vīzas pieprasītājam ASV valdības čeku par veikto maksājumu. Jums nekad nebūs jāsūta nauda par 
imigrācijas vīzām pa pastu, ar Western Union pārskaitījumu vai citādi. 
 
Loterijas pieteikums ir jāiesniedz oficiālajā ASV valdības imigrācijas vīzu loterijas interneta lapā 
www.dvlottery.state.gov. Kentuki Konsulārais Centrs pa pastu uzvarētājiem atsūta vēstuli. KKC, konsulārie 
darbinieki vai ASV valdība nekad nav sūtījusi e-pastus, lai paziņotu par uzvaru loterijā. Nav arī plānots izmantot 
e-pasta ziņojumus DV-2009 loterijas ietvaros. 
 
Valsts Departamenta Vīzu nodaļa brīdina, ka tikai interneta lapas ar „.gov” paplašinājumu ir oficiālās valdības 
lapas. Daudzas citas interneta lapas (piemēram, ar „.com”, „.org” vai „.net” paplašinājumiem) piedāvā juridiski 
korektu un noderīgu informāciju par imigrāciju un vīzu pakalpojumiem. Neatkarīgi no to satura, Valsts 
Departaments nepārstāv, nerekomendē un nesponsorē materiālus, kas tiek publicēti šajās valdībai 
nepiederošajās lapās. 
 
Dažas interneta lapas var censties maldināt klientus un sabiedrību, norādot, ka ir oficiālas valdības lapas, un 
vilinot jūs pa e-pastu izmantot to pakalpojumus. Ar šādu lapu palīdzību jūs var pieprasīt maksāt par tādiem 
pakalpojumiem kā imigrācijas anketu vai informācijas sniegšana, ko ASV Valsts Departaments vai ASV 
vēstniecību Konsulārās nodaļas piedāvā par brīvu. Turklāt šādās lapās var tikt prasīts, ka maksājat par 
pakalpojumiem, kurus nemaz nesaņemsiet, bieži vien aicinot piedalīties imigrācijas vīzu loterijā un veikt vīzu 
nodevu maksājumus, tādā veidā izkrāpjot no jums naudu. Nosūtot naudu šādiem krāpniekiem, nekad vairs to  
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neredzēsiet. Tāpat nebūtu jāsūta nekāda personīgā informācija, kas šādās lapās varētu tikt izmantota 
identitātes krāpšanās vai zagšanas nolūkā. 
 
31. Kā es varu ziņot par krāpšanos internetā vai spamu? 
 
Ja vēlaties ziņot par krāpšanos internetā, lūdzam apmeklēt mājas lapu http://www.econsumer.gov/english/, ko 
pārvalda Federālā Tirdzniecības Komisija, kas savukārt apvieno patērētāju aizsardzības aģentūras no 17 
valstīm, vai arī apmeklēt Federālā Izmeklēšanas biroja (FIB) Interneta Noziegumu Sūdzību centru. Lai ziņotu 
par spamu, sūtiet ziņojumu Tieslietu Departamentam. 
 
32. Ja, pateicoties imigrācijas 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 esmu pilnībā iekārtojies/-usies jaunajā dzīvesvietā? 

 
Nē, imigrācijas vīzas saņēmējiem netiks sniegta šāda veida palīdzība. Ja esat uzvarējis/-usi 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 vai darba piedāvājums ASV. 
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EIROPAS VALSTIS, KURAS DRĪKST PIEDALĪTIES DV-2009 IMIGRĀCIJAS VĪZU 

LOTERIJĀ 
 
 
 

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 
Latvija 
Lietuva 
Lihtenšteina 
Luksemburga 

Maķedonija 
Malta 
Melnkalne 
Moldova 
Monako 
Nīderlande (ieskaitot tai piederošās teritorijas) 
Norvēģija 
Portugāle 
Rumānija 
Sanmarīno 
Serbija  
Slovākija 
Slovēnija 
Somija 
Spānija 
Šveice 
Tadžikistāna 
Turcija 
Turkmenistāna 
Ukraina 
Ungārija 
Uzbekistāna 
Vācija 
Vatikāns 
Ziemeļīrijas Republika 
Zviedrija 

 
 
Šī gada imigrācijas vīzu loterijā NEDRĪKST piedalīties personas, kas dzimušas Lielbritānijā vai tai 
piederošajās teritorijās, kā arī Krievijā un Polijā.  

 12


	LOTERIJAS NOSACĪJUMI 

