Strādā un ceļo ASV
“Strādā un ceļo ASV” programma sniedz jauniešiem iespēju pavadīt vasaru
Amerikas Savienotajās valstīs, nopelnīt naudiņu un apceļot Ameriku. Lai piedalītos
programmā ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:
• Pilna laika students Latvijas augstskolā;
• Vecumā no 18-30 gadiem;
• Mācēt sazināties ar cilvēkiem angļu valodā!
Ja Tu atbilsti šiem nosacījumiem, mēs piedāvājam Tev piedzīvot neaizmirstamu
vasaru.
Lai dotos strādāt uz ASV, Tev ir nepieciešams pieteikties un saņemt darba vīzu
ASV vēstniecībā un Tev nepiešķirs darba vīzu, ja Tev nebūs darba atļaujas, ko mēs
saucam par DS-2019 formu. Šo formu izsniedz tikai konkrēti sponsori, ko ir
nozīmējusi ASV valdība. Sponsori ir amerikāņu kompānijas/organizācijas, un mēs
pārstāvam šīs organizācijas Latvijā. Tāpēc, lai saņemtu DS-2019 formu ir
nepieciešams piedalīties programmā. Šis Tev garantēs to, ka varēsi legāli strādāt
ASV.
Ar ko tad ir jāsāk? Pirmkārt, mēs Tev piedāvājam pieteikties programmai pie
mums. Jo ātrāk Tu pieteiksies, jo ātrāk atradīsi darbu un varēsi saņemt šo DS2019 formu. Tad varēsi doties uz vēstniecību pēc vīzas un jo ātrāk sāksi meklēt
sev lidojumu, jo, visticamāk, lētāk varēsi to atrast. Tātad, jo ātrāk sāksi procesu, jo
lētāk Tev izmaksās programma.
Pēc tam, kad pieteiksies dalībai programmā, varēsi izpētīt pieejamās vakances un
pieteikties kādai no tām. Sos darba piedāvājumus sarūpē sponsori – tie ir droši un
uzticami. Sponsoru izraudzītie darba devēji parasti ir lielas organizācijas, kas
vasarā nodarbina simtiem un pat tūkstošiem darbinieku. Dažreiz ir arī mazākas
organizācijas, bet tas ir diezgan reti. Darba piedāvājumus varēsi apskatīt mūsu
slēgtajā mājas lapā, kurai varēsi piekļūt, kad saņemsi no mums saiti pēc tam, kad
būsi pieteicies programmai pie mums J Šiem darba piedāvājumiem, parasti, ir
diezgan detalizēts apraksts – tiek atrunāta samaksa, vai tiks piedāvāta
izmitināšana, pat kādas ir brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Tiklīdz mums būs darba piedāvājums, varēsim turpināt kārtot dokumentus.
Parasti, pirms apstiprināšanas būs nepieciešams tikties ar potenciālo darba devēju
Skype intervijā vai klātienē (Viļņā). Parakstītu darba piedāvājumu, pases kopiju un
apliecinājumu par to, ka esi pilna laika augstskolas students sūtīsim sponsoram.
Ja visi dokumenti ir kārtībā, sponsors izdod DS-2019 formu – darba atļauju – un
nosūta to mums uz Latviju. Tiklīdz mēs to saņemam, varam gatavoties vizītei uz
vēstniecību.
Mēs Tev nosūtīsim nepieciešamo dokumentu sarakstu: pase, pieteikuma forma
(nosūtīsim), konsulārās nodevas apmaksas kvīts. Mēs sarunāsim Tavu tikšanos

vēstniecībā un Tev būs jāierodas vēstniecībā tajā dienā un laikā. Vēstniecības
intervijas laikā Tev uzdos dažus jautājumus un piešķirs vīzu.
Tikko Tev piešķirs vīzu, vari iegādāties lidojumus. Jo ātrāk pirksi biļetes, jo,
visticamāk, labāku cenu varēsi atrast. Varēsi meklēt lidojumus pats, kā arī varēsim
Tev palīdzēt.
Programmas izmaksas:
Pieteikšanās maksa

30 EUR. Šis ir depozītmaksājums,
ko atskaitīsim no programmas
kopējās maksas, kad to veiksi.

Programmas maksa

1180 USD

SEVIS maksa

35 USD

Konsulārā vīzas nodeva

160 USD

Lidmašīnas biļete

500-800 EUR

Nauda pirmajam laikam pirms
saņem pirmo algu

500 USD

Kā vari redzēt tabulā, kopējās programmas izmaksas/investīcijas ir ap 2000 EUR
J
Par izmaksām. Kā redzi, pieteikšanās maksa ir 30 EUR. Atceries, ka tas ir
programmas maksas depozītmaksājums. Pieteikšanās maksa ir jāsamaksā 3
dienu laikā pēc tam, kad esi pieteicies programmai.
Programmas maksa sedz visas dokumentu kārtošanas izmksas, DS-2019 formu
un apdrošināšanas izmaksas, kas būs derīga visu Tavu darba laiku ASV. Arī darba
piedāvājuma atrašanas izmaksas ir programmas cenā. Programmas maksu ir
jāsamaksā uzreiz pēc tam, kad paraksti darba piedāvājumu un iesniedz mums
visus nepieciešamos dokumentus. Programmas maksa ir jāveic eiro. Tajā brīdi,
kad būs jāveic maksājums, veiksim summas pārrēķinu pēc uz to brīdi aktuālā
oficiālā valūtas kursa.
Papildus Tev būs jāveic arī SEVIS maksa – 35 USD. Šis maksājums aiziet ASV
valdības institūcijai, kas iniciē un regulē “Strādā un ceļo ASV” programmu. Viņi
uzkrāj datus par katru ienākošo studentu, un šī maksa tiek piemērota par šīs datu
bāzes administrēšanu.
Konsulārā nodeva – 160 USD – ir jāsamaksā pirms dodies uz vēstniecību.
Vēstniecībai ir sava sistēma, pēc kuras USD summa tiek pārrēķināta uz EUR, tāpēc
mēs Tev pateiksim precīzu summu EUR pirms veiksi maksājumu. Atceries
saglabāt maksājuma uzdevumu, jo tikai pēc maksājuma veikšanas, varēsi
pieteikties vēstniecības intervijai.

Un tas arī ir viss – iegādājies lidmašīnas biļetes un dodies pretī savai labākajai
vasarai!
Ja Tev ir vēl kādi jautājumi, lūdzu, sazinies ar mums:
jelizaveta@jauniesucelojumi.lv
tel. 2 9 65 75 84

