AUSTRIA
Austria Suursaatkond Tallinnas
Aadress: Vambola 6, 10114 Tallinn
Tel.: (372) 627 8740, 627 8745 (konsulaarinfo)
Faks: (372) 631 4365
E-mail: tallinn-ob@bmeia.gv.at
Kodulehekülg: http://www.bmeia.gv.at/et/suursaatkond/tallinn.html
Eesti Suursaatkond Viinis
Aadress: Wohllebengasse 9/12
1040 Vienna
Telefon: (431) 50 377 61 11
Faks: (431) 50 377 61 20
Konsulaarküsimused: Embassy.Vienna@mfa.ee
Koduleht: www.estemb.at
Reisimine:
Kuna Eesti Vabariik on alates 21. detsembrist 2007 Schengeni viisaruumi liige, ei ole
kolmandate riikide kodanikel, kellel on Eesti Vabariigi või mõne teise Schengeni-riigi
elamisluba (pikaajaline või püsiv elamisluba, mitte aga C- või D-viisa), reisimiseks
Austriasse viisat enam vaja.
www.bmeia.gv.at/et/suursaatkond/tallinn/kasulikku/reisimine-austriasse/riiki-sisenemisetingimused-viisa.html
http://vm.ee/et/riigid/austria?display=travel_info
Lisainfot registreerimisprotseduuride kohta leiate:
www.help.gv.at
http://zmr.bmi.gv.at/
www.migrant.at
Töötamine:
Kolmandate riikide kodanikud vajavad Austrias töötamiseks luba. Erandi moodustavad
teadlased (www.bmi.gv.at/cms/bmi_forscher)
1.07.2011 hakkas Austrias toimima uus sisserändekava.
Selle üks tunnus (dokument) on puna-valge-punane kaart Rot-Weiß-Rot – Karte (inglise
keeles Red-White-Red Card), mille eesmärk on lihtsustada kolmandate riikide
kvalifitseeritud töötajate ja nende pereliikmete Austriasse asumist, tuginedes
personaalsetele ja tööjõuturuga seotud kriteeriumitele.
Rot-Weiß-Rot – Karte
RWR-kaart väljastatakse 12-kuuliseks perioodiks ja annab kaardiomanikule määratud ajaks
elamisõiguse ja töötada ühe konkreetse tööandja juures (elamisluba + tööluba).

-

RWR-kaarti saavad taotleda:
Kõrgelt kvalifitseeritud töötajad (Besonders Hochqualifizierte)
Oskustöölised erialadel, kus on tööjõupuudus (Fachkräfte in Mangelberufen)
Teised võtmetähtsusega töötajad (Sonstige Schlüsselkräfte)
Austria ülikoolide ja kõrgkoolide lõpetajad (StudienabsolventInnen einer österreichischen
Hochschule)
Füüsilisest isikust ettevõtjad, võtmetähtsusega töötajad (Selbständige Schlüsselkräfte)

-

Rot-Weiß-Rot – Karte plus
See kaart annab omanikule määratud ajaks elamisõiguse ja piiramatu juurdepääsu
tööturule – isik võib vahetada tööandjat, uut tööluba taotleda pole vaja.
RWRP-kaarti saavad taotleda:
RWR-kaardi omanikud, kui nad on olnud nõuetekohaselt tööga hõivatud vähemalt 10 kuud
12-kuulise perioodi vältel.
Euroopa Liidu sinise kaardi omanikud, kui nad on olnud nõuetekohaselt tööga hõivatud
vähemalt 21 kuud 24kuulise perioodi vältel.
RWR-kaardi omaniku või Euroopa Liidu sinise kaardi omaniku pere liikmed.
Isikud, keda seob peresuhe välismaa kodanikega (nende pereliikmed), kes on end alaliselt
Austrias sisse seadnud.
Pereliige on:
Abikaasa
Registreeritud partner
Alaealine laps, kaasa arvatud adopteeritud laps ja kasulaps (kuni 18a)
Taotluse esitamise ajal peavad abikaasad ja registreeritud abikaasad olema vähemalt
21aastased.
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/english/files/Residence_purposes_2014.p
df






Tasud
Tööotsija viisa*: 100 eurot
Rot-Weiß-Rot – Karte: 100 eurot
Rot-Weiß-Rot – Karte plus: 100 eurot
Lisaks: 20 eurot (pildistamine ja allkiri)
* Tööotsija viisa – kõrgelt kvalifitseeritud professionaalidele (ärijuhid, teadlased, ülikoolide
professorid), võimaldab otsida tööd vahetult kohapeal viibides. Taotlemine võtab aega
umbes 2 kuud, viisa väljastatakse maksimaalselt 6 kuuks.
Viisat tööotsinguks ja RWR-kaarti saab taotleda Austria saatkonnast. Samal ajal taotlusega
tuleb esitada ka „tulevase tööandja deklaratsioon“ (Arbeitgebererklärung). Isikud, kel on
õigus Austriasse siseneda viisavabalt, ja välismaalased, Austria kõrgkoolide lõpetajad,
kellel on kehtiv elamisõigus (Aufenthaltsbestätigung), võivad taotluse esitada
elukohajärgsesse pädevasse asutusse Austrias (Bezirkshauptmannschaft) või kohalikku
omavalitsusse (Magistrat).
Hooajatöö (kuni kuus kuud)
http://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/fixed-term-employment/seasonalworkers.html (inglise keeles)
http://www.migration.gv.at/de/formen-der-zuwanderung/befristetebeschaeftigung/saisoniers.html (saksa keeles)
Lähetamine
http://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/fixed-term-employment/postingand-hiring-out-of-workers.html (inglise keeles)

http://www.migration.gv.at/de/formen-der-zuwanderung/befristetebeschaeftigung/betriebsentsendung-und-arbeitskraefteueberlassung.html (saksa keeles)
BELGIA
Belgia saatkond Helsingis
Aadress: Kalliolinnantie, 5, FI-00140 Helsinki
Lahtiolekuajad E - R 09:30-12:30 ja 13:30-15:30
Suursaadik Ivo Goemans
Telefon: +358 9 170 412
+358 40 580 89 60 (emergency number väljaspool avatud aega)
E-post: Helsinki@diplobel.fed.be
Koduleht: http://diplomatie.belgium.be/finland/
Eesti Suursaatkond Belgias
Aadress: Rue Guimard 11/13, B-1040 Brüssel
Telefon: +32 2 779 07 55
Faks: +32 2 779 28 17
E-post: saatkond@estemb.be
Koduleht: www.estemb.be
Konsulaarküsimused: KonsulBru@mfa.ee
Reisimine:
Eesti kodaniku pass
Eesti kodanikule on Belgiasse reisimine viisavaba. Saab reisida nii kehtiva passi kui
isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Soovitav reisi- ja tervisekindlustuse olemasolu.
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Viisavaba peale 21.12.2007, juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti
elamisluba. Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva
kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. Vajalikud dokumendid
on:
– pass, KEHTIV VÄHEMALT 3 KUUD PÄRAST REISI;
– Eesti elamisluba (originaal), KEHTIV VÄHEMALT 3 KUUD PÄRAST REISI;
– edasi- tagasi piletite broneering;
– tervisekindlustus kogu reisi perioodiks;
– piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks;
– soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta;
Lisainformatsioon:
– Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis;
– Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne
21.12.07) kehtivad pärast liitumist ka Eestis.
Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis
Juhul, kui on olemas elamisluba Eestis, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti
hallile välismaalase passile.
Viisainfo: http://countries.diplomatie.belgium.be/en/finland/travel_belgium/
Töötamine:
Kolmandate riikide kodanikel ning ja halli välismaalase passi omanikel on nõutav tööluba.

Lisainfo on leitav:
http://countries.diplomatie.belgium.be/en/finland/travel_belgium/working_belgium/
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/home.aspx
http://www.belgium.be/en/work/coming_to_work_in_belgium/
BULGAARIA
Bulgaaria Suursaatkond Helsingis
Suursaadik T.E. Hr. Lyubomir Todorov Todorov (agrée)
Aadress; Kuusisaarentie 2B, 00340 Helsinki
Telefon: +358 9 458 40 55, +358 9 458 40 35
Faks: + 358 9 458 45 50
Vastuvõtuajad: E – R: kl 10.00 – 12.00
E-mail: Embassy.Helsinki@mfa.bg
Koduleht: http://www.mfa.bg/embassies/finland
Eesti aukonsul Sofias
Boris Halatchev
Aadress; 114, Todor Kableshkov Blvd, Entr.B, Floor 6, Office 19, 1404 Sofia
Telefon: +359 2986 1661, mobiil: +359 888 636466
Faks: +359 2987 8663
E-mail: transexim@abv.bg
Konsulaarpiirkond: Bulgaaria Vabariigi territoorium välja arvatud Burgase, Dobriči, Silistra,
Šumeni ja Varna piirkonnad
Eesti aukonsul Burgases
Petko Ivanov Roussinov
Aadress: Atlantic Ltd. 3 Industrialna St, P.O.Box 525, 8000 Bourgas
Telefon: +359 5687 1601
Faks: +359 5684 0692
E-mail: p.russinov@gmail.com
Konsulaarpiirkond: Burgase, Dobriči, Silistra, Šumeni ja Varna piirkonnad
Suursaadik Toomas Kukk, resideerib Vilniuses, Leedus
Reisimine:
Alates 19.01.2007 ei vaja enam määratlemata kodakondsusega isikud, kellel on Eesti
välismaalase pass (nn. hall pass) ja elamisluba, viisat sissesōiduks Bulgaariasse ja
viibimiseks kuni 90 päeva poole aasta jooksul alates esimesest Schengeni ruumi
sisenemisest.
NB! Piiril tuleb nõudmise korral esitada kehtiv reisikindlustus.
Vene pass, elamisluba Eestis: viisa vajalik.
Töötamine:
Eesti kodakondsuseta isikud vajavad Bulgaarias töötamiseks tööluba. Tööloa taotlemine
käib samadel alustel nagu kõigil teistel nn. kolmandatest riikidest tööotsijatel. See
tähendab, et peab olema eelnevalt tööandja, kes on huvitatud isiku tööle võtmisest ja
ainult tööandja saab taotleda tööluba, mitte eraisik. Tööluba väljastatakse üheks aastaks
(vajaduse korral saab pikendada kuni üheks aastaks).
Lisainfo tööloa saamisest ja eranditest:

www.investbulgaria.com/ForeignWorkersWorkPermits.php;
www.az.government.bg/eng/internal_en.asp?CatId=13/05&WA=IntCooperation/WorkFor
ce_en.htm.
Töö- ja elamislubade liigid: www.investbulgaria.com/BulgarianResidencePermits.php.
HISPAANIA
Hispaania Suursaatkond Tallinnas
Aadress: Liivalaia 13/Liivalaia 15, Tallinn, Harju maakond 10118 , 6.korrus
Telefon: +372 6676651 (üld), +372 6676658 (Konsulaarosakond)
Faks: +372 6313767
Saatkond on avatud: E – N kl 9.00 – 17.00 ning R 9.00 – 15.00
e-mail: emb.tallin@maec.es
Koduleht: www.maec.es/embajadas/tallin
e-mail: emb.tallin.vis@maec.es
Lahtiolekuajad:
Konsulaarosakond E-R kl 9.00 – 13.00
Viisaosakond E-R kl 10.00 – 13.00
Eesti suursaatkond Madridis
Aadress: Calle Claudio Coello 91, 1D Madrid 28006, Hispaania
Telefon: (34 91) 426 16 71, faks: (34 91) 426 16 72
E-mail: Embassy.Madrid@mfa.ee
Koduleht: www.estemb.es
Hädajuhtumi korral saab saatkonnaga ööpäevaringselt ühendust telefonil (+372) 6 377
092.
Soovitame Hispaanias elavatel või pikemalt peatuvatel Eesti kodanikel registreerida end
saatkonnas: http://vm.ee/et/riigid/hispaania?display=estonian_representations
Reisimine puhkuse eesmärgil kuni 90 päeva 6 kuu jooksul:
Euroopa Liidu liikmesriigi, Norra, Islandi, Liechtensteini või Šveitsi kodanikud ei vaja
Hispaaniasse reisimiseks viisat. See kehtib ka nii alalise kui ka tähtajalise Eesti elamisloaga
kolmandate riikide kodanikele ning ka määratlemata kodakondsusega isikute puhul. Tähtis
on, et reisidokument ja elamisluba on kehtivad. Oluline on silmas pidada, et viisata
reisimise õigus on 90 päeva 6 kuu jooksul. Kui soovitakse kusagile pikemalt jääda, tuleb
taotleda juba elamisluba kohapeal.
Nimekiri kodakondsustest, mis vajavad Hispaania territooriumile sisenemiseks reisi- või
transiitviisat (lühiajaline viisa) on nähtav lingil:
www.maec.es/subwebs/SiteCollectionDocuments/Servicios%20Consulares/anejo%20I%20
visados.pdf
Mõnede riikide kodakondsetelt nõutakse Hispaania lennujaamade rahvusvahelisi
transiidialasid läbides lennujaama transiitviisat. Riikide, mille kodanikud vajavad
lennujaama transiitviisat, nimekiri on nähtav lingil:
www.maec.es/subwebs/SiteCollectionDocuments/Documentación%20consular/ANEJOII3.
pdf
Elamine ja töötamine:

Kõik välismaalased, kes ei ole ühe Euroopa Liidu liikmesriigi, Norra, Islandi, Liechtensteini
või Šveitsi kodanikud ja kes soovivad viibida Hispaanias kauem kui 90 päeva poolaasta
jooksul, peavad taotlema pikaajalist viisat, milleks võib olla:
• Elamisluba, mis annab loa Hispaanias elada, kuid mitte töötada
• Töö- ja elamisluba, mis annab loa töötada Hispaanias füüsilisest isikust ettevõtjana või
töölepingu alusel
• Õppeviisa, mis annab loa viibida Hispaanias kursuste läbimise, õpingute, uurimis- või
lõputööde tegemise eesmärgil
Euroopa Liidu, Norra, Islandi, Liechtensteini või Šveitsi kodaniku abikaasa, vanem või
järeltulija, kes on mõne ülaltoodud (vt link 1) riigi kodakondne, peab Hispaanias elamiseks
ja töötamiseks taotlema elamisluba Hispaanias kohapeal. EL kodakondsuseta isikutel, kel
on Eestis tähtajaline elamisluba, on vaja taotleda viisat Hispaanias töötamiseks.
Tööviisat tuleb taotleda Hispaania saatkondadest välismaal, enne Hispaaniasse sisenemist.




Nõuded
Viisa saamiseks tuleb vastutavale diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele
isiklikult esitada viisataotlus ja selle koopia.
Alaealiste eest võib transiit- ja reisiviisade ning elamislubade puhul viisataotluse esitada ka
volitatud esindaja.
Viisataotlusega kaasneb ka viisa liigile vastav riigilõiv, mis tagastatakse viisa andmisest
keeldumisel.
Täpsemat teavet viisataotlusega kaasnevate nõuete kohta saab vastutavast
diplomaatilisest esindusest või konsulaarasutusest, kuna need sõltuvad viisa liigist ja
taotleja päritoluriigist.
HORVAATIA
Horvaatia saatkond Helsingis
Aadress: Kruunuvuorenkatu 5, 4.korrus, 00160 Helsingi, Soome
Telefon: (358 9) 685 01 70
Faks: (358 9) 622 22 21
E-post: croemb.helsinki@mvep.hr
Koduleht: http://fi.mvep.hr
Eesti aukonsul Zagrebis
Boris Jukić
Aadress: Cesarceva 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4835 020, +385 1 4835 017
Faks: +385 1 483 5021
E-post: odvjetnik.boris.jukic@inet.hr
Konsulaarpiirkonna moodustavad: Zagrebi linn ning Bjelovari-Bilogora, Brodi-Posavina,
Istra, Karlovaci, Koprivnica-Križevci, Krapina-Zagorje, Lika-Senji, Međimurje, OsijekiBaranja, Požega-Slavoonia, Primorje-Gora, Sisaki-Moslavina, Zagrebi, Varaždini, ViroviticaPodravina ja Vukovari-Srijemi maakonnad.
Suursaadik Celia Kuningas-Saagpakk
Resideerib Roomas, Itaalias

Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377
000 või +372 53 01 9999 (24h).
Horvaatial on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ta ei
pruugi sellest teisi riike koheselt teavitada.
Reisimine:
Horvaatia on Euroopa Liidu liikmesriik, kuhu reisimiseks Eesti kodanikud viisat ei vaja
(viisavaba reisimine Euroopa Liidu riikides on lubatud 90 päeva ulatuses 6 kuu jooksul).
Piiriületuseks piisab kehtivast ID-kaardist või passist, mis peab kehtima kogu plaanitava
reisi vältel. Eestis elavatele määratlemata kodakondsusega isikutele, kellel on välismaalase
pass ja Eesti elamisluba on reisimine viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.
Alla 18 aasta vanused lapsed, juhul kui nad reisivad ilma oma vanemateta, vajavad riiki
sisenemiseks ja riigist lahkumiseks mõlema vanema notariaalselt kinnitatud nõusolekut
(vt. Notarite Koda) mis võib olla inglise keeles.
Välismaalased peavad oma viibimise Horvaatias registreerima. Registreerida tuleb end 48
tunni jooksul riiki saabumisest, Zagrebis saab registreerida politsei välismaalaste
osakonnas aadressil Petrinjska 30. Väljaspool Zagrebi saab registreerida end lähimas
politseijaoskonnas või turismiinfopunktis. Registreerimise nõue ei kehti juhul, kui te
peatute hotellis või mõnes muus turistide majutuspaigas.
Riiki sisenemisel võidakse teie käest küsida tõendeid piisavate elatusvahendite ja majutuse
olemasolu kohta. Kui peatute hotellis, on piisavate elatusvahendite piirmääraks 100 eurot
päevas. Eraisiku juures peatumise korral on piirmääraks 50 eurot päevas. Piisavate
elatusvahendite tõendamisel aktsepteeritakse ka krediitkaarte.
Töötamine:
EMP ja Šveitsi kodanikel on kehtiva passi või ID-kaardi olemasolu korral õigus viibida
Horvaatia Vabariigis kuni kolm kuud. Viibimine rohkem kui kolme kuu jooksul tuleb
politseijaoskonnas registreerida ajutise elamisena, seal väljastatakse koheselt ajutise
elamise registreerimise tõend. Alalise elamisloa võib saada pärast viieaastast pidevat
legaalset elamist Horvaatia Vabariigis.
Ajutine elamisluba antakse kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või kavatsevad
viibida Horvaatia Vabariigis järgmistel põhjustel:
• perekonna taasühinemine,
• keskharidus ja õppimine,
• teadusuuringud,
• humanitaarsed põhjused,
• töötamine, ja
• töötamine lähetatud töötajana.
Ajutise elamisloa taotlus esitatakse Horvaatia diplomaatilisse esindusse välisriigis või
viisavabal sisenemisel Horvaatia Vabariiki võib taotluse esitada kohalikus
politseiosakonnas, kus välismaalane kavatseb elada või töötada või kus on tema tööandja
asukoht. Kolmandatest riikidest pärit kõrge kvalifikatsiooniga töötajad esitavad elamis- ja

tööloa taotluse Horvaatia diplomaatilisse esindusse välisriigis või töö-/elukohajärgsesse
politseijaoskonda. Elamis- ja tööluba ("EL sinine kaart") väljastatakse kuni 2 aastaks.
Kasulikud lingid:
Välisministeerium (teave välismaalastele): www.mup.hr/47.aspx
Välisministeerium (teave välismaalastele inglise keeles): www.mup.hr/120027.aspx
Töö- ja elamisload: www.aik-invest.hr
Töö- ja elamisload (inglise keeles): www.aik-invest.hr/en/investment-guide/stay-andwork-permits-and-visas/
Välismaalaste seadus: www.narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2600.html
Ülevaade Horvaatia viisasüsteemist: www.mvep.hr/MVP.asp?pcpid=1161
Horvaatia diplomaatilised esindused maailmas: www.mvep.hr/MVP.asp?pcpid=13
IIRIMAA
Iirimaa suursaatkond Tallinnas
Suursaadik T.E. Hr. Frank Flood
Aadress: Rahukohtu 4-2, 10130 Tallinn
Telefon: (372) 6811 888, faks (372) 6814 827
E-mail: tallinnembassy@dfa.ie
Koduleht: www.embassyofireland.ee
Eesti Suursaatkond Dublinis
Suursaadik Ms Kristi Karelshon
Aadress: 3rd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2
Telefon: (353 1) 478 88 88
Faks: (353 1) 478 88 87
E-mail: embassy.dublin@mfa.ee
Koduleht: www.estemb.ie
Reisimine:
Euroopa Liidu kodaniku pass
Euroopa Liidu liikmesriigi passi omanikule on Iirimaale reisimine viisavaba.
Reisidokumendina kasutada kehtivat passi, mitte ID-kaarti.
Soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu reisi perioodiks.
Ilma lisaregistreerimiseta võib riigis viibida ühe visiidi korral kokku kuni 90 päeva .
Töötamine:
Juhul, kui Eesti kodanik soovib Iirimaale elama, tööle või õppima asuda või seal tööd
otsida, peab ta riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku
pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast
arvates.
Iirimaa avab oma tööturu, kuid piirab töötajate õigust saada sotsiaalabina makstavaid
toetusi kahe aasta jooksul. Piirang kehtib nii uute kui ka praeguste liikmesriikide kodanike,
välja arvatud Suurbritannia kodanike suhtes.
Tööloa taotlemine:
·
Eesti kodanikel ei ole vaja Iirimaal elamiseks elamisluba.

·
Kolmandate riikide kodanikud leiavad viisade ja elamislubade taotlemise kohta infot
Iiri Naturalisatsiooni ja Immigratsiooniteenuste kodulehelt www.inis.gov.ie ja Iiri
Justiitsministeeriumi kodulehelt www.justice.ie või võivad pöörduda Iiri Saatkonna poole
oma asukohariigis www.dfa.ie/irish-embassy/estonia.
Viisa taotlemine:
Eesti hall välismaalase pass, elamisluba Eestis - vajalik viisa.
Esitatavad dokumendid:
Pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi, passis peab olema vähemalt 2 vaba
lehekülge viisa jaoks.
Elamisluba Eestis (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
3 ühesugust heledal taustal värvilist fotot (minimaalne suurus 35mm x 45mm,
maksimaalne suurus 38mm x 50mm).
Elektrooniline ankeet: https://www.visas.inis.gov.ie. Ankeet täita arvutis inglise
keeles, välja printida ning allkirjastada taotleja poolt! Abiks ankeedi täitmisel:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Information_on_completing_your_online_applicati
on
Tervisekindlustus kogu reisi perioodiks.
Vene kodaniku pass, elamisluba Eestis - viisatingimused on samad, mis Eesti hallile
välismaalase passile.
Viisalôiv
Ühekordse sisenemisega viisa 60 eurot
Mitmekordse sisenemisega viisa 100 eurot
Viisa tasuta, kui taotleja on abielus El liikmesriigi kodanikuga, viisadokumentidele
tuleb lisada notariaalselt kinnitatud tõlkega abielutunnistus.
EL-kodaniku abikaasa ja pereliikmed ei pea viisa menetlemistasu maksma.
ISLAND
Islandi Suursaatkond Helsingis
Suursaadik T.E. Pr. Kristίn Aðalbjörg Árnadóttir
Aadress: Pohjoisesplanadi 27 C, 00100 Helsingi, Soome
Telefon: (358 9) 612 2460
Fax: (358 9) 612 246 20
E-mail: icemb.helsinki@utn.stjr.is
Koduleht: http://www.islanti.fi
Aukonsul Eestis
Hr. Jaak Oja
Aadress; Liivalaia 11/1-12A, 10118 Tallinn
Telefon: (372) 640 8711
Faks: (372) 640 8713
E-mail: jaak@lawoja.com
Eesti aupeakonsul Reykjavíkis
Jón Sigurðarson
Aadress: Sidumuli 29, 3rd floor, 108 Reykjavík
Telefon: +354 511 1111

E-mail: jon@fpint.is
Suursaadik Simmu Tiik, resideerib Oslos, Norras
Reisimine:
Kuna Eesti Vabariik on alates 21. detsembrist 2007 Schengeni viisaruumi liige, ei ole
kolmandate riikide kodanikel, kellel on Eesti Vabariigi või mõne teise Schengeni-riigi
elamisluba (pikaajaline või püsiv elamisluba), reisimiseks Islandile viisat enam vaja.
Kolmandate riikide kodanikud saavad Schengeni alal vabalt reisida ja neid kontrollitakse
üksnes välispiiri ületamisel.
Erinevaid dokumente ja infot Islandil elamise ja töötamise kohta leiab aadressil:
http://www.skra.is/english/forms/
Töötamine:
Oluline on leida esmalt töökoht ja esitada taotlus registrile, kes annab juhiseid, kuidas
edasi tegeleda. Üldiselt on ka tööd pakkuvad firmad oma reeglitest teadlikud, sest ka
nende poolne taotlus läheb samuti registrikeskusele (www.skra.is).
NB! Põhjamaadel on kokkulepe, et kõiki dokumente seoses Islandile sõiduga korraldab
Taani saatkond. Islandi Konsulaat Eestis abistab Islandi kodanikke passi kaotusel, valimiste
korral hääletamisel jms.
Infot annab ka Islandi Saatkond Soomes http://www.iceland.is/iceland-abroad/fi/english/





ITAALIA
Itaalia suursaatkond Tallinnas
Aadress: Vene 2 (3. korrus), 15075 Tallinn
Telefon: +372 627 6160
Faks: +372 631 1370
E-post: ambasciata.tallinn@esteri.it
Koduleht: http://www.ambtallinn.esteri.it/ambasciata_tallinn
Eesti Suursaatkond Roomas
Aadress: Viale Liegi 28 int. 5, 00198, Roma, Itaalia
Telefon: + 39 06 844 075 10
Faks: + 39 06 844 075 19
E-mail: Embassy.Rome@mfa.ee
Koduleht: http://www.estemb.it/
Reisimine:
Eesti kodaniku pass
Eesti kodanikele viisavaba. Saab reisida nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi)
alusel.
Soovitav tervise- ja reisikindlustuse olemasolu.
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Viisavaba peale 21.12.07, juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu
jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. Vajalikud dokumendid on:
– pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi;
– Eesti elamisluba (originaal), kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi;
– edasi- tagasi sõidupiletite broneering;
– tervisekindlustus kogu reisi perioodiks;

– piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks;
– soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta.



Lisainformatsioon:
– Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis;
– Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne
21.12.07), kehtivad pärast liitumist ka Eestis.
Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis
Juhul, kui on olemas elamisluba Eestis- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti
hallile välismaalase passile.
*Lisainfo:
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia
http://vistoperitalia.esteri.it/home/en.
http://www.poliziadistato.it/articolo/10617/
Juhime tähelepanu sellele, et Itaalial on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega
seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta
käesolev infoleht reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.
Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada
lähimast saatkonnast.
Töötamine:
Kolmandate riikide kodanikel ning halli välismaalase passi omanikel on nõutav tööluba.
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/10718/
KREEKA
Kreeka Suursaatkond Tallinnas
Aadress: Harju 6, 10130 Tallinn
Telefon: (372) 640 3560
Faks: (372) 640 3561
E-mail: gremb.tal@mfa.gr
Eesti Suursaatkond Ateenas
Aadress: Messogion Ave. 2-4, Athens Tower, 23rd floor, Athens, GR-115 27
Telefon: (30 210) 74 75 660
Faks: (30 210) 74 75 661
E-mail: embassy.athens@mfa.ee
Koduleht: www.estemb.gr
Reisimine:
Kolmandate riikide kodanikud ja välismaalase passi omanikud vajavad legaalselt Kreeka
territooriumile sisenemiseks üldjuhul viisat- vt riikide loetelu aadressil
www.mfa.gr/en/visas/visas-for-foreigners-traveling-to-greece/countries-requiring-or-notrequiring-visa.html
Üldised tingimused on järgmised:
a) kehtiv reisidokument (peab olema kehtiv vähemalt kolm kuud pärast plaanitavat
lahkumist Schengeni viisaruumi Kreeka territooriumilt), peab sisaldama vähemalt 2 tühja
lehekülge ja olema välja antud viimase 10 aasta jooksul).
b) viisataotlus tuleb sisse anda mitte rohkem kui 3 kuud ja mitte vähem kui 15 päeva enne
kavandatud ärasõidupäeva.

VIISAD:
1. SCHENGENI LÜHIAJALINE VIISA
Eesmärk: väljastatakse mitte-ELi kodanikule, kes soovib siseneda Kreekasse ja viibida seal
lühikest aega (turism, ärireis ...) ehk kuni 3 kuud 6-kuulise perioodi vältel.
Pädev asutus: Kreeka saatkond elukoha- või päritoluriigis
Nõutud dokumendid (mittetäielik nimekiri)
- kehtiv reisidokument (vt eestpoolt)
- 2 fotot (vastav standard
www.greekembassy.org.uk/Portals/0/TECHNICAL%20REQUIREMENTS%20FOR%20PHOTO
GRAFS_1.pdf )
- reisikindlustus, minimaalse kindlustuskattega 30 000 €
- dokumendid, mis tõendavad kavandatavat reisi (nt lennu- või laevapiletite kinnitatud
tellimus)
- majutuse olemasolu kinnitus (broneering hotellis, kutse originaal, millel on kutsuja allkiri,
mille Kreeka võimud (politsei, aukonsulaat jne) on kinnitanud. Kui võõrustaja andmed on
võimude poolt kinnitamata, peab taotleja esitama: koopia võõrustaja ID-kaardist või passi
bio-andmetega leheküljest, elamisloa, eluaseme olemasolu tõendi.
-piisavate elatusvahendite olemasolu nii reisi toimumise ajaks kui tagasisõiduks
kodumaale (vähemalt kolme kuu pangaväljavõtted; NB! Kreekas viibimisel peab
arvestama, et minimaalne summa on 50 € päeva kohta)
- tõend töötamise kohta (hiljutine töötõend, palgalehed, tõend sotsiaalmaksu tasumise
kohta või FIE puhul teatis raamatupidajalt (originaal) või viimane maksudeklaratsioon)
Tasu: 60 eurot
Eriolukord: kui halli passi omanikul on Eestis pikaajaline elamisluba, ei vaja ta lühiajalise
viibimise (maksimaalselt 3 kuud 6kuulise perioodi vältel) tarvis Kreeka viisat.
2. PIKAAJALINE VIISA
1. samm
Eesmärk: Mitte-ELi kodanikud, kes soovivad Kreekas elada ja töötada, peavad selleks
taotlema luba (viisa). Pikaajalist viisat on mitut tüüpi sõltuvalt viibimise konkreetsemast
eesmärgist (palgatöö, vabakutseline jne)
Pädev asutus: Kreeka konsulaat elukoha- või päritoluriigis
Vajalikud dokumendid: sõltuvad pikaajalise viisa tüübist, vt www.mfa.gr/en/visas/visatypes/national-visas.html
Tasu: 75 €
2. samm
Elamisluba
Kolmandate riikide kodanikud, pärast riiki sisenemist ja sõltuvalt viisa kehtivusajast (enne
selle lõppemist) peavad esitama elamisloa taotluse (koos koopiaga passist)
Siseministeeriumi Migratsiooni Direktoraadile.
Meremehed, Eesti elamisloaga halli passi omanikud, kes soovivad meeskonnaliikmena
asuda Kreeka sadamas seisvale laevale, peavad Kreeka saatkonnast viisa taotlema.
Kreeka suursaatkond Suurbritannias: www.mfa.gr/uk/en/
Kreeka reisiinfo: http://vm.ee/et/riigid/kreeka?display=travel_info
Kreeka Siseministeerium: http://www.ypes.gr/en/Ministry/
Kreeka Välisministeerium: www.mfa.gr/en/

KÜPROS
Küprose saatkond Helsingis
Aadress: Bulevardi 5A 19, 00120 Helsinki
Telefon: +358 9 6962820
Faks: (+358 9) 67 74 28
E-mail: mail@cyprusembassy.fi
Facebook: /cyprusembassyfinland
Lahtiolekuajad: E-R 08.30-16.00
Konsulaarosakond E-R 10.00 -12.00
Koduleht: www.cyprusembassy.fi
Kui vajate konsulaarabi väljaspool tööaega, soovitame konsulteerida välisministeeriumi
valvekonsuliga +372 53 01 9999 või valvesekretäriga telefonil +372 6 377 000 (24h).
Eesti aupeakonsul Nicosias
Hr. Michael H. Zampelas
Telefon: +357 2 55 50 00
E-mail: estoniaconsulate@cytanet.com.cy
Postiaadress: P.O.Box 21612 CY-1591 Nicosia, Cyprus
Suursaadik Margus Rava, resideerib Ateenas, Kreekas
Reisimine:
Eestis viibivad kolmandate riikide kodanikud, kellel on Eesti alaline või ajutine
elamisluba, võivad Küprosele reisida ilma viisata ning viibida riigis kuni 90 päeva poole
aasta jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.
Cyprus Tourism Organisation (Head Office)
Tel: +357 22691100
www.visitcyprus.org.cy
Töötamine:
Küpros ei kuulu Schengeni riikide hulka, seetõttu vajavad nii alalise kui ka tähtajalise Eesti
elamisloaga kolmandate riikide kodanikud kui ka alalise kui ka tähtajalise Eesti
elamisloaga määratlemata kodakondsusega isikud Küprosele töötamiseks tööviisat.
Lisainfo:
www.cyprus.com/cyprus-residence-and-work-permit.html;
http://cyprusembassy.fi/main/index.php?p=Consular_Section/8;
www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/All/3477FF54B35CEF3AC225720B00293AB5?OpenDoc
ument
LEEDU
Leedu Suursaatkond Tallinnas
Aadress: Uus tn 15, Tallinn, 0100
Telefon: +372 616 49 91
Faks: +372 641 20 13
Koduleht: https://ee.mfa.lt/ee/en
E-mail: amb.ee@urm.lt
Eesti Suursaatkond Vilniuses
Suursaadik Toomas Kukk
Aadress: Mickeviciaus 4A, 08119, Vilnius

Telefon: +370 5 278 02 00
Faks: +370 5 278 02 01
Koduleht: http://www.estemb.lt/est
E-mail: sekretar@estemb.lt
Reisimine:
Eesti kodaniku pass
Eesti kodanikule on Leetu reisimine viisavaba.
Saab reisida nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.
NB! Kehtiv pass või ID- kaart peab olema kaasas ka alaealistel lastel, sõltumata vanusest!
Soovitav tervise- ja reisikindlustuse olemasolu.
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Viisavaba peale 21.12.07, juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu
jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. Vajalikud dokumendid on:
– pass, kehtiv 3 kuud peale reisi;
– Eesti elamisluba (originaal), kehtiv 3 kuud peale reisi;
– edasi- tagasi piletite broneering;
– tervisekindlustus kogu reisi perioodiks;
– piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks;
– soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta.
Lisainformatsioon:
– Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis;
– Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne
21.12.07), kehtivad pärast liitumist ka Eestis.
Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis
Kui on olemas elamisluba Eestis, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile
välismaalase passile.
Täiendav info viisa taotlemise kohta:
http://keliauk.urm.lt/
http://www.migracija.lt/index.php?-1879946095
Töötamine:
Kolmandate riikide kodanikel ning halli välismaalase passi omanikel on nõutav tööluba.
Lisainfo tööloa taotlemise ning elamisõiguse omandamise kohta on leitav:
www.lietuva.lt/en/live_work/get_permit/third_eu_citizens
http://www.migracija.lt/index.php?625609163
www.ldb.lt/en/Information/Services/Pages/Placementofforeigners.aspx
Elamis- ja tööloa taotlemise tingimustega on võimalik lähemalt tutvuda Leedu
Välisministeeriumi kodulehel http://keliauk.urm.lt/, Kodakondsus- ja Migratsiooniameti
kodulehel http://www.migracija.lt/index.php?-1497548128 ning Leedu tööturuasutuse
kodulehelwww.ldb.lt/en/Information/Services/Pages/Placementofforeigners.aspx.
LUKSEMBURG
Luksemburgi suursaatkond Prahas
Suursaadik T.E. Pr. Michèle Pranchère-Tomassini

Aadress: Apolinárská 9, 128 00 Praha, Tšehhi
Telefon: (420) 2571 81800
Faks: (420) 257 532 537
E-mail: prague.amb@mae.etat.lu
Koduleht: http://prague.mae.lu
Suursaadik Gert Antsu
Resideerib Brüsselis, Belgias
Eesti aukonsul Luxembourgis
Hr. Alexis (Lex) Thielen
Aadress: 10 Rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg
Telefon: +352 26 260 202
Faks: +352 26 260 226
E-mail: lex.thielen@barreau.lu
Postiaadress:
B.P. 679
L-2016 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Konsulaarpiirkond: Luksemburgi Suurhertsogiriik
Reisimine:
Luksemburgi sisenemiseks ei vaja viisat EL ja EEA liikmesriikide kodanikud ning Schengeni
ühtse viisaruumi täisliikmesriigi elamisloa omanikud. Schengeni ühtse viisaruumi täisliikmed
on Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti,
Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome,
Šveits, Taani, Tšehhi ja Ungari.
Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega isikud,
kellel on elamisluba mõnes Schengeni liikmesriigis, ei vaja Schengeni ruumis reisimiseks
viisat. See tähendab ka muuhulgas, et Eesti välismaalase passiga isikud ning kolmandate
riikide kodanikud, kellel on Eesti elamisluba, ei pea Luksemburgi sisenemiseks viisat
taotlema. Need Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanikud, kes ei vaja Schengeni ruumi
sisenemiseks viisat, võivad seal viibida kuni 90 päeva poole aasta jooksul alates esimesest
Schengeni ruumi sisenemisest.
NB! Schengeni viisa ei anna õigust riigis töötada ega tegutseda füüsilisest isikust
ettevõtjana
NB! Kui alaealised reisivad ilma oma vanemateta, võidakse nõuda vanemate või seadusliku
esindaja kirjalikku nõusolekut selliseks reisiks (vanema kirjaliku nõusoleku ja tema allkirja
saab kinnitada nt linna- või vallasekretär või notar).
Nende riikide kodanikud, kes vajavad Schengeni ruumi sisenemiseks viisat, võivad seal viibida
vastavalt väljastatud viisa tingimustele, kuid mitte enam kui 90 päeva poole aasta jooksul
alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.
Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanike reisidokumentidesse (pass) pannakse
Schengeni ruumi sisenemisel piiriületustempel, mis tähistab igakordse Schengeni ruumis

lubatud viibimise algusaega. Reisidokumenti pannakse piiriületustempel ka Schengeni
ruumist lahkumisel.
Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanikud peavad lisaks reisidokumendile
piiriametniku palvel esitama ka dokumendid, mis tõendavad reisi eesmärki; samuti on
piiriametnikul õigus paluda reisiks ning riigis viibimiseks vajalike rahaliste vahendite
olemasolu tõendamist (päevaraha, kulutused majutusele, tagasisõidupiletid). Viisa olemasolu
ei anna automaatset õigust riigipiiri ületada, täidetud peavad olema ka täiendavad
tingimused (rahaliste vahendite olemasolu, riiki sisenemise eesmärk ning isik ei tohi kujutada
ohtu riigi julgeolekule). Juhul, kui reisidokumendis ei ole piiriületustemplit, on
piirivalveametnikel alust arvata, et isik ei ole täitnud või ei täida Schengeni ruumis viibimise
reegleid.
Schengeni viisat tuleb taotleda selle riigi välisesindusest, mis on reisi peamine sihtkoht. Kui
ühe reisi jooksul soovitakse külastada mitut Schengeni riiki ning reisi peamine sihtkoht ei ole
teada, tuleb viisat taotleda selle riigi välisesindusest, mille kaudu Schengeni ruumi
sisenetakse.
Viisa taotlemise protseduur sõltub kui pikaks ajaks riiki soovitakse jääda ja mis on reisi
eesmärk. Viisa taotlus tuleb esitada lähimas saatkonnas http://prague.mae.lu/fr/Visa-toLuxembourg Tasub teada, et taotluse protsess võib võtta aega kuni kolm kuud. Viisa
taotlemise tasud on leitavad http://www2.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration/Shortterm-stay-inferior-to-three-months/Do-you-need-a-Visa/Visa-charges.
Lisainfo http://www2.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration.
Töötamine:
Kolmandate riikide kodanikel ning halli välismaalase passi omanikel on nõutav tööluba.
Lisainfo http://www2.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration.
LÄTI
Läti Suursaatkond Tallinnas
Aadress: Tõnismägi 10, 10119 Tallinn
Telefon: (372) 627 7850, 627 7860
Faks: (372) 627 7855
E-mail: embassy.estonia@mfa.gov.lv
Koduleht: www.am.gov.lv/en/estonia
Eesti Suursaatkond Riias
Aadress: Skolas 13, Riga, LV-1010
Telefon: (371) 67 81 20 20
Faks: (371) 67 81 20 29
E-mail: Embassy.Riga@mfa.ee
Koduleht: www.estemb.lv
Konsulaarosakond:
Telefon: (371) 6781 20 26
Reisimine:
Reisiinfo: http://vm.ee/et/riigid/lati?display=travel_info
Lisainfo: Läti Vabariigi Justiitsministeeriumi integratsiooniprojekti kodulehekülg internetis
www.integration.lv/ru/ (vene keeles)
Töötamine:

Lühiajaline sisenemine riiki ja viibimine seoses töötamisega;
Kui välismaalase tööalane tegevus Läti Vabariigis on seotud lühiajalise või mitteregulaarse
viibimisega, mis ei ületa 90 päeva poole aasta jooksul, peab välismaalane taotlema viisa
või tähtajalise elamisloa ja tööloa. See nõue puudutab ka neid välismaalasi, kel pole tarvis
viisat Läti Vabariiki sisenemiseks.
Kui välismaalase tööalane tegevus on seotud Läti Vabariigis regulaarse viibimisega, mis
ületab 90 päeva, peab ta taotlema tähtajalise elamisloa ja tööloa.
Tööluba pole tarvis järgmistel juhtudel;
Kui välismaalane saabub külalisetendusele või -kontserdile kui esineja (muusik, laulja,
tantsija, näitleja, tsirkuseartist jms), autor (helilooja, koreograaf, lavastaja jms), etenduse
(kontserdi) läbiviimisega seotud administratiivne või tehniline töötaja, ning tema
eeldatava viibimise kestus ei ületa 14 päeva;
Kui välismaalane saabub haridus- või teadusasutuse või teadlase kutsel seoses teaduslike
uuringutega või haridusprogrammi elluviimisega, ning tema eeldatava viibimise kestus ei
ületa 14 päeva.
Viisa koos tööloaga:
Kodakondsus- ja migratsiooniamet (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, PMLP)
väljastab tööloa (tööandjapoolse kutse kinnitamiseta riikliku tööhõiveagentuuri
(Nodarbinātības valsts aģentūra, NVA) filiaalis vastavalt viisa kehtivusajale (viisa
taotlemisel on vajalik kodakondsus- ja migratsiooniametis kinnitatud kutse tööandjalt)
järgmistele isikutele:
1. välismaalasele, kes on:
* akrediteeritud haridusasutuse õpilane või üliõpilane, kes saabub Läti Vabariiki
õppepraktikale või stažeerima riigis akrediteeritud haridusasutusse või äriregistrisse
kantud äriühingusse, kui praktika või stažeerimine on seotud seadusliku töösuhtega;
* konsultant (ekspert), kes osutab abi riigi- või omavalitsusasutusele või aitab ellu viia
sellist rahvusvahelist lepingut või projekti, milles Läti Vabariik osaleb;
* korporatsiooni juhatuse või nõukogu liige või ametiisik, kelle esindusõigused on
registreeritud äriregistris;
* investeerinud äriühingu põhikapitali vähemalt 600 000 latti (~ 421 680 eurot);
* äriühingu ainuke asutaja, kes täidab sellise ametiisiku ülesandeid, kellel vastavalt
äriregistrile on allkirjaõigused.
2. välismaalasele, keda kavatsetakse rakendada:
* teadlasena riigi teadusasutuses;
* riigi ja omavalitsuse eelarvest rahastatud kultuuriasutuse juhina, heliloojana, muusikuna, lauljana,
koreograafina, kino või teatri režissöörina, näitlejana, tsirkuseartistina või kultuuriürituse
läbiviimisega seotud tehnilise töötajana;
* pedagoogina akrediteeritud haridusasutuses;
* eksperdina, kes hindab, akrediteerib ja teostab järelevalvet laborites, sertifitseerimisasutustes ja
inspektsioonides;
* IT-spetsialistina, kui tal on vastav kõrgem professionaalne või kõrgem akadeemiline haridus
infotehnoloogia valdkonnas ja juhtimiskogemus samas valdkonnas (viimased kolm aastat)
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/ (inglise keeles)
http://www.pmlp.gov.lv/ru/home-ru/uslugi/ (vene keeles)

Riigid, mille kodanikud ei vaja viisat Läti Vabariiki reisimiseks:
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/visas-and-invitations/list-countries.html (inglise
keeles)
http://www.pmlp.gov.lv/ru/home-ru/uslugi/vizyi-i-priglasheniya/lgotyi-rf.html (vene keeles)
Viisainfo ELi, EMP ja Šveitsi kodanike pereliikmetele:
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/visas-and-invitations/regulations.html (inglise keeles)
http://www.pmlp.gov.lv/ru/home-ru/uslugi/vizyi-i-priglasheniya/lgotyi-es.html
Viisainfo Vene Föderatsiooni kodanikele: http://www.pmlp.gov.lv/ru/home-ru/uslugi/vizyi-ipriglasheniya/lgotyi-rf.html (vene keeles)
Viisainfo Ukraina, Moldova, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia, Albaania, endise
Jugoslaavia makedoonia Vabariigi kodanikele: http://www.pmlp.gov.lv/ru/home-ru/uslugi/vizyi-ipriglasheniya/ (vene keeles)
Vajalikud dokumendid viisa taotlemiseks: http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/visas-andinvitations/documents.html
Riigilõivud: http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/pricelist/pr1.html
Tööluba;
Läti tööluba välismaalasele (kolmanda riigi kodanikule) väljastatakse tavaliselt nende spetsialistide
puhul, keda Läti Vabariigist leida ei õnnestu. Et võtta tööle kolmanda riigi kodaniku, peab tööandja
kõigepealt olema registreerinud vaba töökoha riigi tööturuasutuses (NVA) ja tööpakkumine peab
olema kättesaadav läti tööotsijatele vähemalt 4 nädala jooksul.
* Välismaalane, kes soovib Lätis töötada, rakenduda füüsilisest isikust ettevõtjana või tegutseda
äriühingu juhtkonna või täitevorgani liikmena, peab omama tööluba;
* töölubasid väljastab kodakondsus- ja migratsiooniamet (PMLP);
* enne tööloa taotlemist on soovitav tutvuda valitsuse määrusega välismaalasele tööloa andmise
kohta (Ministru kabineta noteikumi Nr. 44 „Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem”), inglise
keeles leitav www. m.likumi.lv/doc.php?id=83438;
* töötada võib vaid selles ametis, mis on märgitud tööloale;
* kui töötate mitmel töökohal või mitmes ametis samal töökohal, tuleb taotleda tööluba igale
töötamise liigile;
* kui tööloale märgitud kehtivusaja jooksul leiavad aset muudatused loa väljastamisel olulistes
aspektides (muutub tööandja, amet, tööaeg, töökoht), tuleb taotleda uus tööluba;
* kui töösuhted katkevad, peab tööandja hiljemalt 3 päeva jooksul sellest informeerima PMLPd.
* kui tööluba on kadunud, rikutud (muutunud kasutuskõlbmatuks), peab loa omanik 3 tööpäeva
jooksul kirjalikult pöörduma PMLPsse ja paluma väljastada duplikaat;
* riigilõiv tööloa taotlemisel esitatud dokumentide läbivaatamise eest on 45 euri. Riigilõivu maksab
töövõtja, kuid on võimalus leppida kokku tööandjaga, et viimane kõnealused kulud kataks:
* töövõtja on vabastatud riigilõivust, kui saabub Läti Vabariiki elama abikaasa juurde, kes on Läti
kodanik või mittekodanik või alalise elamisloa saanud välismaalane.
http://www.integration.lv/en/

Holland
Hollandi Suursaatkond Tallinnas
Suursaadik T.E. Hr. Jos Schellaars
Aadress: Rahukohtu 4-I, 10130 Tallinn, Eesti

Telefon: (+372) 6805500; (+372) 5250099
Faks: (+372) 6805501
E-mail: info@netherlandsembassy.ee
Koduleht: http://estland.nlambassade.org/
Eesti Suursaatkond Haagis
Suursaadik T.E. Hr. Peep Jahilo
Aadress: Zeestraat 92, 2518 AD Haag, Holland
Telefon: +31 (0)70 302 9050
Faks +31 (0)70 302 9051
E-mail: embassy.haag@mfa.ee
Koduleht: www.estemb.nl
Reisimine:
Hollandis kui Euroopa Liidu ja Schengeni liikmesriigis kehtib ELi kodanike suhtes isikute ja
tööjõu vaba liikumise printsiip. Kui viibimine kestab alla 90 päeva, siis on EL kodanikel vaja
vaid passi või ID kaarti; Viibimisel üle 90 päeva peab EL kodanik end registreerima
kohalikus omavalitsuses; Pikaajaliselt Hollandis elamise puhul – juhul kui EL kodanik
kavatseb mitmeks aastaks Hollandisse elama jääda, tuleb pöörduda Migratsiooniameti
(IND) esindusse elamisloa kleebise saamiseks (tasuta toiming).
Töötamine:
Nii alalise ja tähtajalise Eesti elamisloaga kolmandate riikide kodanikud kui ka alalise ja
tähtajalise Eesti elamisloaga määratlemata kodakondsusega isikud vajavad Hollandis
töötamiseks tööluba ehk « Tewerkstellingsvergunning (TWV) ». Tööloa taotlemiseks peab
Hollandi tööandja esmalt täitma TMW (application for verification against community law)
ankeedi, mille väljastab migratsiooniamet. Vastav ankeet tuleb peale täitmist esitada
Hollandi tööhõiveametile UWV Werkbedrijf. Inimene/töövõtja omalt poolt peab taotlema
elamisluba töötamiseks. Selleks peab taotleja pöörduma lähimasse Hollandi
Suursaatkonna konsulaarosakonda. Kuna Hollandi Suursaatkond Eestis viisade
väljastamisega ei tegele, siis saab seda taotleda Hollandi Suursaatkonnast Lätis (vt.
http://latvia.nlembassy.org/).
Informatsiooni viisade ja töölubade taotlemise kohta leiate:
Hollandi migratsiooniameti www.immigratiedienst.nl,
Hollandi tööhõiveameti (UWV Werkbedrijf) www.werk.nl
Eesti Suursaatkond Lätis: http://www.estemb.lv/
Eesti Suursaatkond Soomes: http://www.estemb.fi/
Eesti Suursaatkond Rootsis: http://www.estemb.se/
Eesti Suursaatkond Prantsusmaal: http://www.est-emb.fr/
MALTA
Suursaadik T.E. Prof. Charles L. Mifsud
Resideerib Maltal
Aadress: Palazzo parisio, Merchants Street, VLT 1171 Valletta
Telefon: (356 21) 242 191
Faks: (356 21 ) 236 604
E-mail: info.mfa@gov.mt
Koduleht: http://www.foreign.gov.mt

Malta aukonsul Eestis
Hr. Aku Johannes Sorainen
Aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn
Telefon: (372) 640 0900
Faks: (372) 640 0901
E-mail: aku.sorainen@sorainen.com
Eesti aukonsul Sliemas
Lorraine Arrigo
Aadress: 50 A Amery Street, SLM 08 Sliema
Telefon: +356 21 378 888, +356 21 343 790
Faks: +356 21 374 714, +356 21 344 340
E-mail: info@oswaldarrigoltd.com
Konsulaarpiirkond: Malta Vabariik
Suursaadik Celia Kuningas-Saagpakk
Resideerib Roomas, Itaalias
Reisimine ja töötamine:
Malta kuulub Schengeni viisaruumi ning lühiajalise viisa taotlemiseks peab pöörduma
lähimasse Malta saatkonda. Info riikidest kelle kodanikud vajavad Maltale sisenemiseks
viisat: http://homeaffairs.gov.mt/en/MHASInformation/Travelling%20to%20Malta/Pages/Which-third-country-nationals-arerequired-to-have-a-visa.aspx
Lühiajaline „C“ viisa annab õiguse Maltalt läbi sõita või seal viibida kuni kolm kuud (90
päeva) kuue kuulise (180 päeva) perioodi jooksul alates Schengeni ruumi sisenemisest.
Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:
•
Viisa taotlus http://homeaffairs.gov.mt/en/MHASInformation/Travelling%20to%20Malta/Documents/Visa%20Application%20(French).pdf
•
kehtiv reisidokument, mis on kehtiv vähemalt kolm kuud,
•
kaks värvilist passipilti valgel taustal ning selgelt nähtava näo kujutisega,
•
viisa tasu
•
lisadokumentide loetelu vastavalt reisi eesmärkidele:
http://homeaffairs.gov.mt/en/MHASInformation/Travelling%20to%20Malta/Pages/General-Documentation-Required-%28bypurpose%29.aspx
Lühiajalist Schengeni viisat võib taotleda kuni 3 kuud enne reisi algust. Üldjuhul
menetletakse viisataotlust 7 -15 päeva, kuid erandjuhtudel võidakse tähtaega pikendada
kuni 60 päevani. Soovitatakse viisat taotleda vähemalt 15 päeva enne reisi algust.
Maltale sisenemiseks peab olema ka tervisekindlustus, mille minimaalne kindlustuskaitse
on 30 000 eurot ning vajadusel peab tõestama Maltal viibimise ajal vajalike
elatusvahendite olemasolu (48 eurot päevas) http://homeaffairs.gov.mt/en/MHASInformation/Travelling%20to%20Malta/Pages/Which-Supporting-documents-arerequired-for-third-country-nationals.aspx

Pikaajalise „D“ tüüpi viisa peavad taotlema kõik kolmandate riikide kodanikud kes
soovivad õppimis või töötamise eesmärgil viibida Maltal kauem, kui kolm kuud (90 päeva).
Pikaajalise viisa taotlejad peavad esmalt pöörduma Kesksesse Viisa Üksusesse (Central
Visa Unit) selgitamaks välja millisesse Malta diplomaatilisse või konsulaarosakonda nad
peavad viisa taotlemiseks pöörduma https://homeaffairs.gov.mt/en/MHASInformation/FOI/Pages/Central-Visa-Unit.aspx
Kui on tegemist halli passi omavate Eesti elanikega, siis nemad ei vaja Maltale sõitmiseks
viisat. Kuid Maltal viibimise korral rohkem kui 3 kuud tuleb ennast registreerida ja taotleda
tööluba.
Lisainfo: http://homeaffairs.gov.mt/en/MHASInformation/Travelling%20to%20Malta/Pages/Travel-Rights-for-third-countryNationals.aspx
NORRA
Norra Suursaatkond Tallinnas
Aadress: Harju 6, 15054 Tallinn
Telefon: (+372) 627 1000;
Faks: (+372) 627 1001
E-mail: emb.tallinn@mfa.no
Lahtiolekuajad, konsulaarosakond: E, K, R 9:00 - 16:00 Lõuna: 12:30 - 13:00
http://www.norra.ee/
Eesti Suursaatkond Oslos
Aadress: Parkveien 51A, 0244 Oslo
Telefon: +47 22 540 070
Faks: +47 22 540 071
E-mail: Embassy.Oslo@mfa.ee
Koduleht: www.estemb.no
Konsulaarvastuvõtt ainult eelregistreerimisel tel. (47) 22 54 00 70 või interneti teel.
Reisimine:
Mitte-EL kodanikele: alalise ja tähtajalise Eesti elamisloaga kolmandate riikide (Vene,
Ukraina jt) kodanikud ja kodakondsuseta (halli passiga) isikud võivad Norrasse sõita
viisavabalt. Kaasas peab olema kehtiv pass ja Eesti elamisluba. Viisata reisimise õigus
Schengeni ruumis on 90 päeva kuue kuu jooksul. NB! Norras töötamiseks tuleb taotleda
tööluba.





Norrasse on võimalik siseneda viisavabalt.
Norras võib viibida ilma viisata maksimaalselt 90 päeva kuue kuu jooksul.
Kaasas peab olema kehtiv pass ja kehtiv Eesti elamisluba (ID-kaart).
Norras töötamiseks on vaja taotleda töö-/elamisluba.
Töötamine:
Pikemaks kui 90-päevaseks viibimiseks Norras tuleb taotleda elamisluba.
Tööluba/elamisluba töötamiseks: töö-elamisloa taotlemise reeglid on erinevad ning
sõltuvad sellest, millist tüüpi tööd te Norras tegema hakkate. Elamislubade tüübid:
www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Work-andresidence/What-type-of-work-permit-should-I-apply-for/.

Taotlemine:
Töö-elamisloa taotlus tuleb teil endal kõigepealt elektroonselt registreerida Norra
immigratsiooniportaalis Application Portal Norway: https://selfservice.udi.no/ maksta
riigilõiv samaaegselt elektroonse registreerimisega portaalis ning seejärel tuleb
dokumentidega isiklikult minna kas Võõrtööliste Keskusesse või politseisse.
Spetsialist või oskustööline:
Elamisluba saab taotleda ise otse Norras kas Võõrtööliste Keskuses (www.sua.no) või
politseis (www.politi.no/kontakt_oss/kontakt_ditt_politidistrikt/). Vastuse saamine võtab
aega keskmiselt 3 kuud.
Inglise- ja venekeelne Norra Immigratsiooniameti UDI infoleht:
http://www.udi.no/en/want-to-apply/work-immigration/skilled-workers/




Riigilõiv elamisloa taotlemise eest:
spetsialist, oskustööline ja hooajatööline 3700 NOK (420 EUR)
tudeng, au pair, teadlane 3200 NOK (363 EUR)
Riigilõiv tasutakse samaaegselt elektroonse registreerimisega portaalis Application Portal
Norway (https://selfservice.udi.no/ ).
Nõutavad dokumendid elamisloa taotluse esitamisel:
Spetsialist/ oskustööline:
•
väljavõte elektroonse registreerimise ja riigilõivu tasumise kohta (või taotlusankeet
http://www.udi.no/en/word-definitions/forms/
•
1 passifoto 3x4cm
•
passi koopia (kõik leheküljed)
•
tööpakkumise vorm, mis on mõlemapoolselt alla kirjutatud
•
Väljavõte tööandja kohta Norra Äriregistrist, veebilehelt www.brreg.no
•
Haridust tõendavad dokumendid (näha peab olema õpingute kestus ning tase).
Tööpakkumine peab vastama kvalifikatsioonile.
•
Dokumendid töökogemuse kohta (peab sisaldama infot endistelt tööandjatelt
tööülesannete ja kestuse kohta)
•
kinnitus eluaseme olemasolu kohta;
•
CV inglise või norra keeles
•
Tervishoiutöötajatel autorisatsioon või litsents
http://www.sak.no/Sider/default.aspx
•
Volitus, juhul kui tööandja taotleb teie nimel
•
Vastuse saamine võtab aega keskmiselt 3 kuud.
Lisainfo inglise keeles: UDI info "Skilled worker"
Dokumendid peavad olema notariaalselt kinnitatud ja tõlgitud inglise või norra keelde.
Taotlemisel peavad kaasas olema ka originaalid.
Hooajatööline:
Kuni 3 kuuks nt. põllumajandusliku saagikoristuse või marjakorjamise eesmärgil, info
inglise keeles on siin:











väljavõte elektroonse registreerimise ja riigilõivu tasumise kohta (või taotlusankeet)
1 passifoto 3x4cm
passi koopia (kõik leheküljed)
ID-kaardi koopia
tööpakkumise vorm
Kinnitus eluaseme olemasolu kohta
Tööandjale väljastatud kinnitus NAV-ist, et tegu on kvoodiga kindlaksmääratud
hooajatööga (seda ei ole vaja põllumajandus ja metsandustöödeks)
Volitus, juhul kui tööandja taotleb teie nimel
Vastuse saamine võtab aega keskmiselt 3 kuud.
Lisainfo inglise keeles: UDI info "Seasonal worker"

Au pair - 18-30a. vanustele, maksimaalselt 2 aastat, tingimuseks on töötamine Norra
peres:











väljavõte elektroonse registreerimise ja riigilõivu tasumise kohta (või taotlusankeet)
1 passifoto 3x4cm
passi koopia (kõik leheküljed)
koopia Norra pereema ja pereisa passist
Kui Norra peres on üks lapsevanem: dokument lapse hooldusõiguse kohta
tööpakkumise vorm
Allkirjastatud vorm “Important information for au pairs and their host families on
entitlements and obligations"
Vastuse saamine võtab aega keskmiselt 3 kuud.
Lisainfo inglise keeles: UDI info "Au pairs"









Elamisluba õppimiseks:
väljavõte elektroonse registreerimise ja riigilõivu tasumise kohta või taotlusankeet
1 passifoto 3x4cm
passi koopia
dokumendid tunnustatud õppeasutusse vastuvõtmise kohta;
õppekava;
dokumendid ülalpidamise kohta (laen laenukontorist - Lånekassen - või hoius Norra
pangas taotleja nimel).
dokumendid eluaseme olemasolu kohta.
Vastuse saamine võtab aega keskmiselt 3 kuud.
Lisainfo inglise keeles: UDI info "Studies"
NB! Perekondlikel põhjustel elamisloa taotlemisel kehtivad eraldi reeglid. Loe täpsemalt:
Perekonna sisseränne (Family immigration)

Riigilõiv perekondlikel põhjustel elamisloa esmakordse taotlemise eest on 5900 NOK.
POOLA
Poola Suursaatkond Tallinnas
Suursaadik T.E. Hr. Robert Filipczak
Aadress: Suur-Karja 1, 10140 Tallinn
Telefon: (372) 6 278 206, (372) 627 8201, 627 8208, 627 8211 (konsulaar- ja
viisaküsimused)
Faks: (372) 644 5221
Koduleht: http://www.tallinn.msz.gov.pl
E-mail: eetalamb@msz.gov.pl
Tallinn.amb.rk@msz.gov.pl (konsulaar- ja viisaküsimused)
Eesti Suursaatkond Varssavis
Suursaadik Harri Tiido
Aadress: Karwinska 1, 02-639 Warszawa, Poland
Telefon: +48 22 881 1810
Faks: +48 22 881 1812
E-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee
Koduleht: www.estemb.pl
Reisimine:
Täpne info Poola sisenemise ja viibimise tingimustest ning enda viibimise legaliseerimiseks
Välismaalaste ameti kodulehel:
www.udsc.gov.pl/INSTRUCTION,FOR,FOREIGNERS,,704.html
ja Poola Välisministeeriumi kodulehel
www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/entering_poland/entering_poland
ning
www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/visa/visa
E-konsulaat (Poola Välisministeerium): https://secure.e-konsulat.gov.pl/
Alates 21.12.2007 kuulub Poola Vabariik Schengeni viisaruumi. Kolmandate riikide
kodanikud võivad üldjuhul Poola välispiiri ületada kehtiva reisidokumendi ja viisa alusel.
Nimekiri riikidest, mille kodanikud võivad Poolasse siseneda viisavabalt:
http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/entering_poland/visa_free/visa_free_countr
ies
Alates 19. jaanuarist 2007. a. on Eesti välismaalase passi omanikud vabastatud Poola
viisavormistamise kohustusest.
Viisavabastus annab õiguse viibida Poola Vabariigis kuni 90 kalendripäeva 180 päeva
jooksul, mida arvestatakse esimesest liikmesriiki sisenemise kalendripäevast arvates.
Viisataotlus tuleb esitada elukohajärgsesse Poola diplomaatilisse esindusse ning eelnevalt
e-keskkonnas aeg broneerida https://secure.ekonsulat.gov.pl/Informacyjne/Placowka.aspx?IDPlacowki=194
Poola diplomaatilised esindused:
http://mfa.gov.pl/en/travel_to_poland/polands_missions_abroad/polish_missions_abroa
d

Viisataotlus tuleb esitada isiklikult, mitte varem kui kolm kuud enne planeeritava reisi
algust.
Lühiajaline viisa annab õiguse viibida Poolas ning teistes Schengeni viisaruumi riikides kuni
90 päeva 180 päevase perioodi vältel alates viisa väljastamisest.
Pikaajaline viisa kehtib Poola Vabariigi terriotooriumil ja annab õiguse reisimiseks ka
teistesse Schengeni viisaruumi riikidesse kuni 90 päevaks 6 kuulise perioodi vältel.
Töötamine:
Tööviisa annab õiguse mitmekordseks sisenemiseks Poola riiki ja on kehtiv sama kaua, kui
tööluba, kuid mitte kauem, kui aasta (365 päeva). Kõik isikud, kes soovivad Poolas töötada
peavad taotlema tööviisat ning esitama koos taotlusega kehtiva tööloa, mille on
väljastanud pädev kohalik omavalitsus. Tööviisasid väljastab ainult Poola konsul. Tööviisat
peab taotlema enne riiki sisenemist elukohajärgsest Poola konsulaadist.










Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:
kehtiv reisidokument, mis on kehtiv vähemalt kolm kuud ning mis ei ole väljastatud
rohkem, kui kümme aastat enne viisataotluse esitamist,
viisataotlus,
kinnitus tervisekindlustuse kohta kindlustuskatisega minimaalselt 30 000 eurot,
reisi- või lennuplaan,
tõendid piisvate rahaliste vahendite olemasolu kohta – viimase kolme kuu pangakonto
väljavõte (100 zlotti ehk ca 25 eurot päevas),
soovituskiri tööandjalt
kaks passipilti,
viisa tasu
lisadokumendid vastavalt reisi eesmärgile.
Täiendav info:
http://www.tallinn.msz.gov.pl/en/consular_information/general_visa_information/tallin_
ee_a_119
Enne taotluse esitamist ja aja broneerimist on soovitav konsulteerida elukohajärgse Poole
diplomaatilise esindusega.

Üldreeglina peab kolmandate riikide kodanikul Poolas legaalselt töötades olema kohalikus
omavalitsuses (vojevoodkonna valitsuses) välja antud tööluba.
Enne seda, kui isik, kes vajab tööluba, saab Poolas tööle asuda, peab tema tulevane
tööandja talle tööloa taotlema. Tööloa väljastab kohalik omavalitsus (vojevoodkond).
Protseduur koosneb kahest etapist: kõigepealt väljastatakse lubadus, seejärel tööluba.
Tööluba väljastatakse konkreetsele isikule konkreetse töö tegemiseks kindlaksmääratud
aja jooksul.
Tööluba antakse kolmanda riigi kodanikule juhul, kui tööandja kõik püüdlused leida
töötajat Poola inimeste või nende hulgast, kes tööluba ei vaja, ei anna tulemust. Tööandja
peab tõestama, et tema ainus alternatiiv on värvata tööjõudu väljastpoolt Euroopa
Majanduspiirkonda.

Tööandja esitab tööloa taotluse vojevoodkonna valitsusele. Omavalitsus kontrollib taotlust
ja teeb kindlaks selle põhjendatuse, arvestades tööturu ja majanduslikku olukorda.
Omavalitsus annab lubaduse ehk teada, et menetleb avaldust. Tööandja saadab kirjaliku
lubaduse välismaalasele, kes seejärel taotleb elukohajärgsest Poola saatkonnast viisat
töötamise eesmärgil. Lubadus lisatakse viisataotlusavaldusele.
Pärast saabumist Poolasse on välismaalane kohustatud seaduslikustama oma viibimise
(omandab ajutise elamisloa, kui ta kavatseb jääda kauemaks viisa kehtivusajast). Tööandja
teavitab vojevoodkonna valitsust välismaalase tööleasumise ajast ja omavalitsus väljastab
tööloa.
Lisainfo: http://www.rpo.gov.pl/pliki/1190982072.pdf ,
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=zezwolenie_na_prace_cudzoziemca
_ru
PORTUGAL
Portugali Suursaatkond Helsingis
Suursaadik T.E. Pr. Maria de Fátima Pina Perestrello
Aadress: Unioninkatu 22, 00130 Helsingi, Soome
Telefon: (358 9) 682 4370
Faks: (358 9) 663 550
E-mail: emb.port@portugal.fi
Majandus- ja kaubandusosakond Stockholmis
Telefon: (46 8) 5065 2100
Eesti Suursaatkond Lissabonis
Suursaadik Andres Rundu
Aadress: Rua Filipe Folque nr.10ºJ-2ºESQ, 1050-113 Lisbon
Telefon: +351 21 319 4150
Faks: +351 21 319 4155
E-mail: Embassy.Lisbon@mfa.ee
Koduleht: http://www.embest.pt
Reisimine:
Alates 19. jaan. 2007 võivad välismaalase passi ja Eesti elamisloaga isikud viibida teises EL
liikmesriigis (v.a. Suurbritannia ja Iirimaa) kuni 90 kalendripäeva poole aasta jooksul, mida
arvestatakse esimesest riiki sisenemise kalendripäevast alates.
Vene kodakondsus: Alates 21. detsember 2007 ei vaja Schengeni
ruumis reisimiseks viisat isikud, kes on Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanikud ja
määratlemata kodakondsusega isikud, kellel on elamisluba mõnes Schengeni liikmesriigis.
Töötamine:
Portugalis töötamiseks peab olema tööluba (Autorização de Trabalho) kõigil, kes pole:
sündinud Portugalis; portugallaste järeltulija; abielus Portugali kodaniku või riigi alalise
elanikuga; Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigi kodanik.
www.associatedcontent.com/article/317505/work_permits_in_portugal_an_introduction.
html
Kolmandate riikide kodanikud vajavad Portugalis töötamiseks või õppimiseks kauem kui 90
päeva spetsiaalset viisat. Seda saab taotleda elukohajärgses Portugali saatkonnas.

www.mne.gov.pt/mne/en/infocidadao/portugal/trabalhar/
Tööloa taotlus tuleb sisse anda Portugali saatkonda enne Portugali tulekut. Kehtivat
elamisluba omav välismaalane võib olla erand – ta ei vaja eraldi tööluba ja sel juhul
väljastatakse elamisluba töötamise eesmärgil kindlas ametis. Tööloa / elamisloa
taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid: pass või ID-kaart, kaks passipilti,
notariaalselt kinnitatud kiri tööandjalt töösuhte oodatavast kestusest, tervisekindlustus,
kriminaalse tausta kontrolli tõend, tõend eluaseme kohta.
www.expatfocus.com/expatriate-portugal-employment
Tööluba väljastatakse üldjuhul esialgu kuueks kuuks võimalusega seda uuendada.
Töölubade väljastamise peab heaks kiitma Portugali Tööministeerium. Protseduur võib
kesta kuni kolm kuud. www.mne.gov.pt/mne/en/infocidadao/portugal/trabalhar/Tööloa
saamine on Portugalis raske või isegi võimatu.??
www.justlanded.com/english/Portugal/Portugal-Guide/Visas-Permits/Work-Permits
PRANTSUSMAA
Prantsusmaa Suursaatkond Tallinnas
Suursaadik T.E. Hr. Michel Raineri
Aadress: 15185 Tallinn, Toom-Kuninga 20
Telefon: (372) 616 1600
Email: info@ambafrance-ee.org
Koduleht: http://www.ambafrance-ee.org
Konsulaarosakond:
Telefon: (372) 616 1618, 616 1619
Faks: (372) 616 1620
Majandus- ja kaubandusosakond:
Telefon: (372) 616 1631
Faks: (372) 616 1635
E-mail: tallinn@dgtresor.gouv.fr
Eesti Vabariigi Suursaatkond Pariisis
Suursaadik Alar Streimann
Aadress: 17, rue de la Baume, 75008 Paris
Telefon: +33 1 56 62 22 00
Faks: +33 1 49 52 05 65
E-mail: estonie@mfa.ee
Koduleht: http://www.est-emb.fr
Reisimine:
Eestis viibivad kolmandate riikide kodanikud, kellel on Eesti alaline või ajutine elamisluba,
võivad Prantsusmaale reisida ilma viisata ning viibida riigis kuni 90 päeva poole aasta
jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. Sama kehtib ka nii alalise kui ka
tähtajalise Eesti elamisloaga määratlemata kodakondsusega isikute kohta. Kui aga
soovitakse viibida riigis rohkem kui 90 päeva, siis on vajalik taotleda pikaajaline viisa.
Pikaajalise viisa taotlemiseks on reeglina vajalik pöörduda oma riigis asuvasse Prantsuse
Suursaatkonna konsulaarosakonda. Prantsuse Suursaatkond Eestis viisasid ei väljasta ning
Eestis viibivad kolmandate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega isikud, kes
omavad alalist või tähtajalist elamisluba Eestis, saavad viisat taotleda Prantsuse

Suursaatkonnast Lätis, Riias (www.ambafrance-lv.org). Pange tähele, et passi kehtivusaeg
oleks sama, mis on Teie Prantsusmaal viibimise aeg.
NB! Schengeni viisa ei anna õigust riigis töötada ega tegutseda füüsilisest isikust
ettevõtjana!
Töötamine:
Nii alalise kui ka tähtajalise Eesti elamisloaga kolmandate riikide kodanikud kui ka alalise
kui ka tähtajalise Eesti elamisloaga määratlemata kodakondsusega isikud vajavad
Prantsusmaal töötamiseks tööluba. Selleks on vajalik eelnevalt leida juba tulevane
tööandja, kes ise peab võtma ühendust kohaliku DIRECCTE (Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes www.direccte.gouv.fr piirkondlik ettevõtluse, konkurentsi, tarbimise, töö ja tööhõive direktoraat) välismaise
tööjõu osakonnaga. Kui taotlus on heaks kiidetud, siis vastav OFII (Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration www.ofii.fr - migratsiooni ja välismaalaste vastuvõtmise
eest vastutav agentuur Prantsusmaal) kontor saadab selle edasi Prantsuse Suursaatkonna
konsulaarosakonda Lätis, et oleks võimalik hakata taotlema viisa väljastamist. Pärast seda,
kui konsulaarosakond saab kätte isiku viisataotluse, saadetakse talle kiri, kus
täpsustatakse, millised dokumendid peab isik viisa ja tööloa taotlemiseks täpselt esitama.
Välismaalaste vastuvõtu ning migratsioonialase nõustamisega Prantsusmaal tegeleb avalik
institutsioon OFII (www.ofii.fr).
Informatsiooni viisade ja töölubade taotlemise kohta Prantsusmaa Välisministeeriumi
kodulehelt: www.diplomatie.gouv.fr ja Rahvusvahelise migratsiooniameti lehelt
www.immigration.gouv.fr.
ROOTSI
Rootsi Suursaatkond Tallinnas
Suursaadik T.E. Hr. Anders Ljunggren
Aadress: Pikk 28, 15055 Tallinn
Telefon: (372) 640 5600
Faks: (372) 640 56 95
E-mail: ambassaden.tallinn@gov.se
Koduleht: http://www.sweden.ee
Vastuvõtuajad: E – R: kl 9.00 – 12.00
Aukonsul Tartu, Põlva ja Võru maakonnas
Hr. Madis Kanarbik
Aadress: Rüütli 1, 51007 Tartu
Telefon: (372) 504 6570
Faks: (372) 744 1241
E-mail: madis.kanarbik@norden.ee
Aukonsul Ida-Virumaal
Hr. Ahti Puur
Aadress: OÜ VKG Elektrivõrgud, Kerese 11, 20309 Narva
Telefon: (372) 716 6623
Faks: (372) 716 6601
E-mail: rootsi@ev.vkg.ee
Vastuvõtuaeg: kolmapäeviti kl 13-15, vajalik eelregistreerimine.

Eesti Suursaatkond Stockholmis
Suursaadik Merle Pajula
Aadress: Tyrgatan 3, Box 26076, 10041 Stockholm
Telefon: +46 8 54 51 22 80
Faks: +46 8 54 51 22 99
E-mail: info@estemb.se
Koduleht: http://www.estemb.se
Reisimine:
Schengeni viisaruum: seoses Eesti ühinemisega Schengeni viisaruumiga 21. detsembril
2007 lõppes dokumentide kontroll Eesti ja Rootsi (nagu ka teiste Schengeni liikmesriikide)
vahelisel merepiiril. Õhupiir avati 30. märtsil 2008. aastal. Kolmandate riikide
(Schengenisse mittekuuluvate riikide) kodanikud, kellel on Eesti elamisluba, saavad reisida
ja viibida Schengeni maades kuni 90 päeva poole aasta jooksul ilma selleks eelnevalt viisat
taotlemata, juhul kui nende elamisluba on kehtiv kogu selle aja vältel. Kuigi Schengeni
ruumi sisepiiride ületamisel isikute kontrolli ei toimu, tuleb Rootsi minnes tingimata kaasa
võtta isikut tõendav dokument, näiteks pass elamisloa kleebisega ja/või ID-kaart, sest
Schengeni liikmesriigi ametivõimudel on õigus vajadusel isikut tõendavaid dokumente
kontrollida.
Enne Schengeni ruumiga liitumist väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis
ning Rootsi külastamiseks tuleb sellisel juhul viisa taotleda. Nendele inimestele, kes
varasematel aastatel on saanud mõnda Schengeni riiki sisenemise keelu, jääb keeld
kehtima ka piiride avanemisel. Lisainfot saab Rootsi saatkonnast ning Rootsi
Migratsiooniameti kodulehelt www.migrationsverket.se.
Reeglid tööle ja elama minekuks olenevad isiku kodakondsusest ja Eesti elamisloa liigist
ning Rootsi elama asumise põhjustest.
Töötamine:
EL-i pikaajalise elaniku elamisloaga isikud: Eestis elavad Euroopa Liidu pikaajalise elaniku
elamisloaga isikud vajavad Rootsis elamiseks ja töötamiseks elamisluba. Eestis alalist
elamisluba omav välismaalane loetakse automaatselt Euroopa Liidu pikaajalise elaniku
elamisluba omavaks välismaalaseks, kuid Rootsi elama või tööle minekuks tuleb taotleda
endale uus ID-kaart ja/või uus välismaalase pass või elamisloa kleebis kodakondsusjärgse
riigi reisidokumenti.
Välismaalane, kellele on Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba, ei vaja Rootsis
töötamiseks eraldi tööluba. Kui on kavas Rootsis viibida kauem kui kolm kuud, siis tuleb
taotleda elamisluba Rootsis elukohale lähimas Rootsi Migratsiooniameti kontoris, täita
ameti kodulehel elektrooniline taotlus või saata taotlus posti teel. Alates 1. jaanuarist
2014 ei saa taotlusi anda Rootsi Suursaatkonda Tallinnas.
Taotlemine on tasuline: www.migrationsverket.se/info/187_en.html. Rootsi
Suursaatkonnas taotledes tuleb maksta eurodes. Lähemalt: eesti keeles siin. Info EL-i
pikaajalise elaniku elamisloa kohta inglise keeles
www.migrationsverket.se/info/221_en.html
Elamisloa taotlemise blankett inglise ja rootsi keeles:
http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-inSweden/Employed/How-to-apply/Forms.html

Eesti alalise elamisloaga elanikud:
Eesti alalise elamisloaga välismaalased (EL-i pikaajalise elaniku elamisloaga isikud) vajavad
Rootsis elamiseks ja töötamiseks elamisluba. Eestis alalist elamisluba omav välismaalane
loetakse automaatselt Euroopa Liidu pikaajalise elaniku elamisluba omavaks
välismaalaseks, kuid Rootsi elama või tööle minekuks tuleb taotleda endale uus ID-kaart
ja/või uus välismaalase pass või elamisloa kleebis kodakondsusjärgse riigi reisidokumenti.
Välismaalane, kellele on Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba, ei vaja Rootsis
töötamiseks eraldi tööluba. Kui on kavas Rootsis viibida kauem kui kolm kuud, siis tuleb
taotleda elamisluba Rootsi Suursaatkonnas enne Rootsi saabumist
www.migrationsverket.se/info/160_en.html . Alaline elamisluba ei ole sama mis EL
pikaajalise elaniku elamisluba! Taotlemine on tasuline:
www.migrationsverket.se/info/187_en.html.
Lisainfot saab Rootsi Migratsiooniameti kodulehelt:
www.migrationsverket.se/download/18.56e4f4801246221d25680002601/blvbeu_136011
_en.pdf




Eesti tähtajalise elamisloaga elanikud:
Eesti tähtajalise elamisloaga elanikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud, peavad Rootsis
töötamiseks taotlema tööloa. Kui on kavas Rootsis viibida kauem kui kolm kuud, siis tuleb
taotleda koos tööloaga ka elamisluba. Seda tuleb teha enne Rootsi saabumist tavapostiga
või elektrooniliselt. Alates 1. jaanuarist 2014 ei saa taotlusi anda Rootsi Suursaatkonda
Tallinnas. Rootsis olles saab kohapeal taotleda vaid vähestel erandlikel juhtudel, samuti on
teatud juhtudel võimalik taotleda elektrooniliselt e-taotluse vormis Rootsi
Migratsiooniameti kodulehel. Taotlemine on tasuline:
www.migrationsverket.se/info/187_en.html
Vastuse saamine võib aega võtta 5-9 kuud: www.migrationsverket.se/info/2272_en.html.
Lisainfot saab Rootsi Migratsiooniameti kodulehelt:
Info tööloa kohta inglise keeles http://www.migrationsverket.se/English/Privateindividuals/Working-in-Sweden/Employed/How-to-apply.html
Info tööloa kohta rootsi keeles http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-tillnagon-i-Sverige/Planerar-att-gifta-dig-eller-bli-sambo.html
Kas tööandjat võib vahetada, kui on Rootsi tööluba on olemas?
Esimesel kahel aastal on töö- ja elamisluba seotud nii tööandjaga, kelle dokumentide
alusel tööluba taotleti, kui ka ametiga, mille jaoks luba saadi. Seetõttu peab uue loa
taotlema juhul, kui soovitakse vahetada tööandjat või ametikohta esimese kahe aasta
jooksul. Peale kahe aasta möödumist peab uue tööloa taotlema vaid juhul, kui vahetatakse
ametit (see tähendab, et jätkates samasugusel ametikohal, kuid teise tööandja juures, uut
tööluba taotlema ei pea). Lisainfo: Rootsi Migratsiooniamet: www.migrationsverket.se.
Crossroads – Informatsioon ja tugi välismaalastest EL-i migrantidele
http://stockholmcrossroads.se/et/
RUMEENIA
Rumeenia Suursaatkond Helsingis
Suursaadik T.E. Hr. Marian Cătălin Avramescu
Aadress: Stenbäckinkatu 24, 00250 Helsinki, Finland

Telefon: +358 924 136 24; +358 924 144 14
Faks: +358 924 132 72
E-mail: romania@romania.fi
Koduleht: http://helsinki.mae.ro/
Aukonsulid
Eesti aukonsul Bucharestis
Ingrid Cristea Vendelin
Aadress: Strada Hagi Ghita 41, sector 1, Bucharest
Telefon: +40 727 321 921
Faks: +40 21 224 0501
E-mail: ingridcristearo@yahoo.com
Konsulaarpiirkond: Rumeenia territoorium välja arvatud Timişi, Aradi, Caraş-Severini ja
Hunedoara maakonnad
Eesti aukonsul Timişoaras
Ovidiu Brînzan
Aadress: Str. C. Brediceanu, nr. 8, et. 7, Timişoara
Telefon: +40 256 490 294
Faks: +40 256 490 294
E-mail: ovidiu.brinzan@gmail.com
Konsulaarpiirkond: Timişi, Aradi, Caraş-Severini ja Hunedoara maakonnad
Suursaadik Ants Frosch resideerib Bukarestis.
Reisimine:
Eesti kodaniku pass
Eesti kodanikule on Rumeeniasse reisimine viisavaba, riiki võib siseneda kehtiva passi või
isikutunnistusega. Soovitav reisi- ja tervisekindlustus kogu reisi perioodiks. Juhul, kui Eesti
kodanik soovib Rumeeniasse elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta
riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva
ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast
arvates.
Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis
Viisavaba kuni 3 kuud poole aasta jooksul, juhul kui Vene kodaniku passis on UUT TÜÜPI
ALALINE ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS või ID kaart (originaal) kehtivad vähemalt 5 aastat.
Elamisloal/ ID kaardil peab olema “type of permit“ kohal kirjas “ long-term resident- EC“.
Vajalikud dokumendid Rumeeniasse sisenemisel:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
– alaline elamisluba Eestis (originaal), kehtiv vähemalt 5 aastat
– edasi- tagasi piletite broneering
– hotelli broneeringu kinnitus või kutse Rumeeniast
– tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
– piiril peab vajadusel olema ette näidata piisavad rahalised vahendid kogu reisi perioodiks
(umbes 100 eurot päevas/ inimese kohta).
Kui passis on vanemat tüüpi elamisluba ning puudub ID-kaart, tuleb kas võimalusel
uuendada passis elamisloa vormi või taotleda ID-kaarti.

Vajalikud dokumendid viisale saatkonnast:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppu, passis peab olema vähemalt 2 vaba
lehekülge viisa jaoks
– elamisluba Eestis (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
– 1 ankeet, täita inglise keeles ja trükitähtedega,
laste ankeetide täitmise kohta tuleb täpsustada üle saatkonnast!
– 2 värvilist ühesugust passifotot, mitte vanemad kui 6 kuud
– tervisekindlustus kogu viisa perioodiks
– edasi-tagasi piletite broneering,
- juhul kui reisitakse autoga, vaata lisainfot: http://www.mae.ro/en/node/2046
Lisada turismi korral:
– hotelli broneeringu kinnitus kogu viisa perioodiks
– piisavad rahalised vahendid , vähemalt 100 eurot päevas/ inimese kohta (kas
pangakonto – või krediitkaardi väljavõte)
Lisada kutsega reisi korral:
– firmakutse (koopia aktsepteeritav)
– erakutse (originaal)
– töökoha garantiikiri (inglise keeles, originaal)
– kui kutsuja ei kata reisikulusid – kinnitus piisavate rahaliste vahendite kohta, vähemalt
100 eurot päevas/ inimese kohta (kas pangakonto- või krediitkaardi väljavõte)
Lisada transiitviisa korral: (transiitviisa kehtivus on 5 päeva, alates riiki sisenemise
kuupäevast):
– vajadusel põhimaa viisa
– kinnitus piisavate rahaliste vahendite kohta, vähemalt 100 eurot päevas/ inimese kohta
(kas pangakonto- või krediitkaardi väljavõte)
Transiidi eesmärgil saab ilma viisata siseneda Rumeeniasse, juhul kui on olemas:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
– kehtiv elamisluba Eestis (originaal): Alaline elamisluba/ Tähtajaline elamisluba/ EL
kodaniku perekonnaliikme elamisluba
– vajadusel edasi- tagasi piletid ning majutuse kinnitus
– tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
– piisavad rahalised vahendid, vähemalt 100 eurot päevas/ inimese kohta.
Viisalõiv:
– lühiajaline turismiviisa/ äriviisa/ transiitviisa – 35 eurot
- Alla 6- aastastele lastele on viisa tasuta.
Tähtaeg:
Saatkond soovitab viisat taotlema hakata vähemalt 1 kuu enne reisi!
Viisakinnituse saamine võib võtta aega kuni 30 päeva.

Dokumentide sisse viimisel saatkonda ei võeta taotlejalt ära passi. Kui viisakinnitus on
Rumeeniast olemas, tuleb pass saata saatkonda. Taotleja peab korraldama ka passi ära
toomise saatkonnast.
Märkused ja selgitused:
– saatkond avatud: E/K/R- 8.30 – 11.00/ 14.00 – 16.00
T/N- 8.30 – 11.00/ 15.00 – 17.00
– saatkond võib nõuda lisadokumente
– juhul kui reisib laps alla 18 a., kas ühe vanemaga või ilma vanemateta- on vajalik
notariaalselt kinnitatud vanemaluba (inglise keeles).
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis;
Tingimused ja tähtajad samad, mis Vene kodaniku passile, v.a viisalõivud.
Viisalõiv on lühiajalisele turismiviisa/ äriviisa/ transiitviisa – 60 euro, alla 6- aastastele
lastele on viisa tasuta.
Töötamine:
Kolmandate riikide kodanikel ning ja halli välismaalase passi omanikel on nõutav tööluba.
SAKSAMAA
Saksamaa Suursaatkond Tallinnas
Suursaadik T.E. Hr. Christoph Eichhorn
Aadress: Toom-Kuninga 11, 15048 Tallinn
Telefon: (372) 627 53 00, (372) 627 53 03 (konsulaarosakond)
Faks: (372 ) 627 53 04, (372) 627 53 05 (konsulaarosakond)
E-mail: info@tallinn.diplo.de
Koduleht: http://www.tallinn.diplo.de
Eesti Suursaatkond Berliinis
Suursaadik Kaja Tael
Aadress: Hildebrandstrasse 5, 10785 Berlin
Telefon: +49 30 254 606 00
Faks: +49 30 2546 06 01
E-mail: embassy.berlin@mfa.ee
Koduleht: http://www.estemb.de
Reisimine:
Kui kolmanda riigi kodanik (s.o. mitte ELi kodanik) omab Eesti ID-kaarti (elamisluba), siis
võib ta kuni 3 kuud 6 kuu jooksul Saksamaal viibida külastuse eesmärgil. Registreerimine ei
ole vajalik. Pikema kui 90-päevase viibimise puhul on vajalik elamisluba viisa vormis, mida
tuleb taotleda Saksamaa Saatkonnas. Erandiks on vaid need kolmandate riikide kodanikud,
kellel on Eestis staatus "pikaajaline elanik EL" - selline elamisluba annab õiguse sõita edasi
ja elada teistes liikmesriikides (Weiterwanderung). See kehtib töötamise (töötamiseks
Saksamaal vajalik kindlasti ametlik tööluba!), õppimise ja ka kõikide muude eesmärkide
puhul. Sellest võimalusest on aga välja arvatud teenuste pakkumine ja sesoonsed
tegevused. Vajalik on esimesel juhul (seega kui tegemist pole ei hooajatööga ega teenuste
pakkumisega) registreerimine elanike registriametis, kahe nädala jooksul.
Registreerimine on tasuta. Esitada tuleb tõendused elatusvahendite ja tervisekindlustuse
kohta. Kolmandate riikide kodanike pereliikmetel on samad õigused vastavalt sissekandele
Eesti ID-kaardil. Abikaasa jaoks on tõendav abielutunnistus, lastel sünnitunnistus.

Töötamine:
Kolmanda riigi kodanik vajab Saksamaal töötamiseks tööluba, mida reeglina peab
taotlema viisa vormis Saksa saatkonnas Tallinnas.
Tööloa vormistamine:
Viisataotlus tuleb esitada isiklikult, lisades kõik vajalikud dokumendid ja viisalõivu
sularahas. Dokumendid peavad olema saksa-, inglise- või eestikeelsed. Ebapiisavate
dokumentide esitamisel lükatakse taotlus tagasi. Võltsitud dokumendid ja võltsingud
toovad kaasa eitava vastuse.






Vajalikud dokumendid:
Kaks viisataotluse vormi ja -lõiv koos kahe biomeetrilist töötlust võimaldava fotoga.
Pass + passikoopia.
Esitada tuleb tööleping ja tervisekindlustus.
Omandatud haridust tõendav dokument ja selle koopia.
Viisaosakonnal on õigus nõuda vajaduse korral täiendavaid dokumente ja erandjuhtudel
ka kohaletulekut isiklikuks vestluseks.
Riigilõiv: viisalõiv on 60 eurot. Esitatud andmetele ei ole garantiid, kuna Saksamaal elamise
ja töötamise tingimuste suhtes pädevad välismaalaste ametid võivad olenevalt
konkreetsest taotlusest lisatõendusi/dokumente nõuda.
Vormistamise aeg: Tavaliselt võtab viisavormistamine kaks kuud aega.
Lisainformatsioon saksa- ja inglise keeles:
www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Uebersicht_Navi.html
www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/Uebersicht_Navi.html
Kas teil on vaja viisat, saab kontrollida siit: http://www.auswaertigesamt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht_node.html
SLOVAKKIA
Slovakkia suursaatkond Helsingis
Suursaadik T.E. Hr Tibor Králik
Aadress: Vähäniityntie 5, 00570 Helsingi, Soome
Telefon: (358 9) 6811 7810
Faks: (358 9) 6811 7820
E-mail: emb.helsinki@mzv.sk
Koduleht: http://www.mzv.sk/helsinki
Konsulaarosakond:
Telefon: (358 9) 6811 7810, 503 017 441(konsulaar hädaabi)
E-mail: cons.helsinki@mzv.sk
Aukonsul Eestis
Hr. Even Tudeberg
Aadress: Lelle 24, 11318 Tallinn
Telefon: (372) 6 659 550

Faks: (372) 6 659 551
E-mail: maris.alt@robalm.eu
Eesti aukonsul Bratislavas
Peter Pochaba
Aadress: Tomášikova 19, 4th floor, 821 02 Bratislava
Telefon: +421 917 705 222, +421 917 705 223
Faks: +421 2 482 692 09
E-mail: peter.pochaba@mfa.ee
Konsulaarpiirkond: Slovakkia
Suursaadik Rein Oidekivi resideerib Viinis, Austrias
Reisimine:
Eesti välismaalase pass (hall pass) - alates 19. jaan. 2007 võivad välismaalase passi ja Eesti
elamisloaga isikud viibida teises EL liikmesriigis (v.a. Suurbritannia ja Iirimaa) kuni 90
kalendripäeva poole aasta jooksul, mida arvestatakse esimesest riiki sisenemise
kalendripäevast alates.
Vene kodakondsus - alates 21. detsember 2007 ei vaja Schengeni ruumis reisimiseks viisat
isikud, kes on Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanikud ja määratlemata
kodakondsusega isikud, kellel on elamisluba mõnes Schengeni liikmesriigis.
Töötamine, õppimine:
Pikaajaliseks või lühiajaliseks (kuni 3 kuud: töö, õppimine, ettevõtluse või muu tegevus,
mille käigus isik saab tulu Slovakkiast) viibimiseks/töötamiseks Slovakkias vajavad nii
alalise kui ka tähtajalise Eesti elamisloaga kolmandate riikide kodanikud kui ka alalise kui
ka tähtajalise Eesti elamisloaga määratlemata kodakondsusega isikud tööviisat/pikaajalist
elamisluba.
Tööluba kehtib 2 aastat ja on pikendatav. Hooajaliste tööde puhul tööluba kehtib 6 kuud.
Tööluba väljastatakse konkreetsele isikule konkreetse töö tegemiseks kindlaksmääratud
aja jooksul. Taotluse läbivaatamise tähtaeg on 30 päeva ning taotluse saab esitada
Slovakkia Suursaatkonnas Riias.
SLOVEENIA
Sloveenia Suursaatkond Kopenhaagenis
Suursaadik T.E. Hr. Tone Kajzer
Aadress: Amaliegade 6, 2th, 1256 Kopenhaagen K, Taani
Telefon: (45) 3373 0120
Faks: (45) 3315 0607
E-mail: vkh@gov.si
Koduleht: http://kopenhagen.veleposlanistvo.si
Suursaadik Celia Kuningas-Saagpakk resideerib Roomas, Itaalias
Reisimine:
Eesti välismaalase pass (hall pass) - alates 19. jaan. 2007 võivad välismaalase passi ja Eesti
elamisloaga isikud viibida teises EL liikmesriigis (v.a. Suurbritannia ja Iirimaa) kuni 90
kalendripäeva poole aasta jooksul, mida arvestatakse esimesest riiki sisenemise
kalendripäevast alates.
Vene kodakondsus - alates 21. detsember 2007 ei vaja Schengeni ruumis reisimiseks viisat
isikud, kes on Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanikud ja määratlemata

kodakondsusega isikud, kellel on elamisluba mõnes Schengeni liikmesriigis. Lisainfo:
http://www.mzz.gov.si/en/travel_and_visa_information/visa_information/.
Töötamine:
Eesti kodanikud ei vaja töötamiseks Sloveenias tööluba. Eesti kodakondsuseta isikud
vajavad Sloveenias töötamiseks tööluba. Tööloa taotlemine käib samadel alustel nagu
kõigil teistel nn. kolmandatest riikidest tööotsijatel. See tähendab, et peab olema
eelnevalt tööandja, kes on huvitatud isiku tööle võtmisest ja ainult tööandja saab taodelda
tööluba (Sloveenia Tööturuameti loa alusel), mitte eraisik. Tööloa kättesaamisel tuleb
taotleda ka elamisluba, seda saab teha eraisik ise.
SOOME
Soome Suursaatkond Tallinnas
Suursaadik T.E. Pr. Kirsti Narinen
Aadress: Kohtu 4, 15180 Tallinn
Telefon: (372) 610 32 00
Faks: (372) 610 32 81
E-mail: sanomat.tal@formin.fi
Koduleht: http://www.finland.ee
Konsulaarosakond
Pikk jalg 14, 15180 Tallinn
Telefon: (372) 610 3200
Faks: (372 610 3288
Aukonsul Pärnus
Hr. Jarno Juhani Fonsén
Aadress: Vana-Sauga 38, 80010 Pärnu
Telefon: (372) 447 6136, (372) 5805 5938, (358) 500 593 586
E-mail: jarno.fonsen@pomar.fi
Eesti Suursaatkond Helsingis
Suursaadik Margus Laidre
Aadress: Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki
Telefon: +358 9 622 02 60
Faks: +358 9 622 02 610
E-mail Embassy.Helsinki@mfa.ee
Koduleht: http://www.estemb.fi/est
Konsulaartalitus
Postiaadress: Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki
Sissepääs: Kalliolinnantie 18
E-mail: consular.helsinki@mfa.ee
Faks: 09 622 02 850
Konsuli vastuvõtule tuleb eelnevalt aeg broneerida, seda saab teha: interneti teel
(klõpsake lingil ja sisestage oma isikuandmed) või telefonil 09 622 02 88 (kl 9.00-15.00),
välismaalt (358) 9 622 0288.

Konsulaartalituse vastuvõtuajad on (eelregistreerimisel):
E, T, K kl 13.00-16.00
N, R kl 10.00-13.00
Eesti ja Soome riigipühadel ning nädalalõppudel on konsulaartalitus suletud.
Passi, ID-kaardi või muude dokumentide kättesaamiseks ei ole eelregistreerimist vaja.
Tähelepanu! Konsulaartalituses saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga!
Elamine-reisimine-töötamine:
Euroopa Liitu mittekuuluvate maade kodanike elamine Soomes: Eestis elavad
välismaalase passi omanikud ja kolmandate maade kodanikud peavad elamisluba
taotlema Tallinnas asuva Soome saatkonna kaudu. Elamisluba vajatakse üle kolme kuu
kestvaks viibimiseks Soomes. Elamisluba läheb reeglina vaja ka sellest lühema kestusega
töötamise jaoks. Elamisluba võidakse väljastada mh. ka õppimise, töötamise või
perekondlike sidemete alusel.
Esimest elamisluba taotletakse isiklikult oma asukohamaa Soome esindusest. Otsuse
taotluse rahuldamise kohta teeb Soome Migratsiooniamet www.migri.fi. Taotluse
läbivaatamise aeg sõltub asjaoludest ning kuna osa-otsused tehakse piirkondlikult
erinevates ametiasutustes võib otsuse kaalumise aeg olla väga erinev. Seetõttu toimubki
esimese elamisloa taotlemine läbi Eestis asuva Soome saatkonna.
Taotlusavaldus tuleb täita väga hoolikalt ning varustada oma allkirjaga. Vajalikud muud
dokumendid tuleb hankida enne taotluse sisseandmist. Taotlusankeet täidetakse kas
soome, rootsi või inglise keeles ning selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema
tõlgitud ühte nendest keeltest. Taotlust sisse andes võetakse taotlejalt sõrmejäljed.
Õppurid võivad elamisloataotluse esitada ka internetis. See eeldab registreerumist
Migratsiooniameti elektroonilises klienditeeninduses (https://e-asiointi.migri.fi).
Elamisloa eest sissekasseeritav käsitlusmaks makstakse saatkonda taotluse
sisseandmisel. Hinnad on välja pandud nii saatkonna (hinnakiri) kui Migratsiooniameti
kodulehel (www.migri.fi). Käsitlusmaks ei kuulu tagastamisele ka siis, kui otsus on
negatiivne.
Kui taotlejale otsustakse anda elamisluba, saab ta biomeetriliste andmetega
elamisloakaardi, mis väljastatakse saatkonna kaudu. Esimene elamisluba on tavaliselt välja
antud üheks aastaks, kui seda ei ole taotletud spetsiaalselt lühemaks ajaks. Elamisloa
pikendamine toimub ainult Soomes politsei kaudu. Elamisluba ei ole reisidokument.
Kolmandate riikide kodanikud, kel on elamisluba Eestis (ei oma tähtsust, millise kestusega
elamisluba) – isegi kui nad töötavad Soomes Eesti firmade poolt lähetatud või
renditöötajatena – siis ainult kuni 90 päeva võivad nad töötada ilma elamisluba
taotlemata, aga pikema perioodi puhul tuleb neil taotleda töötaja elamisluba läbi Eestis
asuva Soome saatkonna (esmakordse elamisloa taotlemise riigilõiv 440 eurot).
Kolmandate riikide kodanike jaoks, kes soovivad alustada tööd Soomes Soome ettevõtte
alluvuses otselepinguga või Soomes Eesti ettevõtte lähetatud või renditöötajana ei ole

võimalik eristada, mil viisil töötaja elamisluba oleks tõenäolisem saada, lihtsalt lisad on
erinevad ja blankett TEM 0,54 on teisiti täidetud. Lisaks siis, kui tegemist on lähetatud või
renditööjõuga tuleb lisada lepingulisa, milles on määratud töötaja palk, kui see peaks
erinema Eestis töötades. Selle lisa peab täitma tööandja ning töötaja elamisloa otsuse
kättesaamisel peab vastav lisa jääma ka töötaja valdusse. Loa väljastamisel vaadatakse loa
otsust kaaluvates ametkondades eelkõige tööturu olukorda Soomes ja töötuse määra
antud valdkonnas. Sageli on üldisematel tööaladel Soomes juba piisavalt tööjõudu ning
juba seetõttu tuleb arvestada võimalusega, et tuleb negatiivne otsus.
Kui kolmandate riikide kodakondsusega või kodakondsuseta isik soovib asuda tööle otse
Soome tööandja juurde, siis varasemalt kehtinud nimekiri teatud erialadest, kus võis
teatud töövaldkondades töötada kuni 90 päeva 6 kuu jooksul ilma töötaja elamisluba
taotlemata enam ei kehti. Kui kolmandate riikide kodakondsusega isikul on elamisluba ELliikmesriiki (sõltumata sellest, mis tüüpi elamisluba), saab isik töötada nii nagu iga teinegi
liikmesriigikodanik 90 päeva 6 kuu jooksul ilma elamisloata.
Kui Eestis elav välismaalane siirdub teise EL liikmesriiki elama, õppima, töötama ning
soovib selles riigis kasutada pikaajalisele elanikule ettenähtud hüvesid, st. seal tõendada,
et ta on Eesti pikaajaline elanik, tuleb tal endale eelnevalt taotleda elamisloakaart, mida
väljastatakse inglisekeelsetena alates 1. jaanuarist 2011.
Kui tähtajalise või pikaajalise elamisloaga isik lahkub Eestist kauemaks kui 183ks päevaks,
tuleb lahkumine registreerida Kodakondsus- ja Migratsiooniameti osakonna teenindustes.
Elamisloakaardi kehtivus peaks olema vähemalt selline, et see ei lõpeks selle aja jooksul,
mil isik plaanib viibida Eestist eemal.

-

-

-

-

Ettevõtlusega seotud töötaja elamisluba ja ettevõtja elamisluba
Eestis püsivalt elav isik, sõltumata kodakondsusest võib Soomes alustada
ettevõtlustegevusega ilma erilise loata, see tähendab ettevõtte rajamiseks ei ole vaja luba,
kuid:
Eestis elav isik, kellel ei ole Euroopa Liidu riigi kodakondsust peab Soomes
ettevõtlustegevuse tegelemiseks taotlema elamisloa, ilma milleta ei või Soomes elada ja
töötada
FIE (yksityinen elinkeinonharjoittaja ehk toiminimi) ja isikuühingute vastutavad partnerid
(kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö) peavad taotlema ettevõtja elamisloa
(elinkeinonharjoittajan oleskelulupa).
Esimene luba taotletakse üldjuhul Soome Suursaatkonnast Eestis ja selle kehtivus on
tavaliselt 1 aasta. Uudenmaan ELY-keskus teeb oma otsuse ettevõtlustegevuse tasuvuse
kohta ja saadab selle Migratsiooniametile (Maahanmuuttovirasto), kes teeb otsuse
elamisloa kohta. Järgmised otsused peale esimest aastat teeb kohalik politseiamet.
Esimese loa saamine võib võtta palju aega – ligikaudu pool aastat või kauem.
aktsiaseltsi (osakeyhtiö) rajajad-omanikud taotlevad töötaja elamisloa (työntekijän
oleskelulupa). Protsess on sama mis eelpool kirjeldatu, kuid otsuse tasuvusest teeb
tööhõiveamet.
kui isikul on varem saadud töötamise kaudu töötaja elamisluba ja ta alustab FIE-na, peab
ta taotlema uue elamisloa.

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK
Suurbritannia Suursaatkond Tallinnas
Suursaadik T.E. Hr. Christopher Bruce Holtby
Aadress: Wismari 6, 10136 Tallinn
Telefon: (372) 667 4700
Faks: (372) 667 4755
E-mail: infotallinn@fco.gov.uk
Koduleht: http://www.ukinestonia.fco.gov.uk
Viisakeskus Tallinnas
Aadress: Regus Tallinn Metro Plaza, 3. korrus, Viru väljak 2, 10111 Tallinn
Eesti Suursaatkond Londonis
Suursaadik Lauri Bambus
Aadress: 44 Queen's Gate Terrace, SW7 5PJ London
Telefon: +44 (0) 207 589 34 28
Faks: +44 (0) 207 589 34 30
E-mail: london@mfa.ee
Koduleht: http://london.vm.ee/est
Üldtelefon. +44 (0) 207 589 34 28
Konsulaarinfo Eesti kodanikele
Telefon: +44 (0) 207 838 53 88
Faks: +44 (0) 207 589 34 30
E-post: london@mfa.ee
Vajalik on eelregistreerimine konsuli vastuvõtule ning registreerida saab telefoni teel 020
783 853 88 või internetis.
Konsulaarteenuste eest on võimalik tasuda sularahas, pangakaardiga (v.a. Eestis
väljastatud maksekaardiga) ja Postal Order’iga.
Konsulaarosakond on avatud helistamiseks ja külastamiseks erinevatel aegadel
Konsuli vastuvõtuajad:
Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel 10.00 - 13.00
Teisipäeval ja neljapäeval 13.00 - 16.00



Konsulaarinfot telefoni teel on võimalik saada:
Esmaspäeval ja kolmapäeval 14.00 - 17.00
Teisipäeval ja neljapäeval 9.00 - 12.00
Reedel 14.00 - 16.00
Reisimine:
Eesti kodaniku pass:
Eesti kodanikule on Suurbritanniasse reisimine viisavaba. Reisida saab nii kehtiva passi kui
isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Soovitav reisi-ja tervisekindlustuse olemasolu. Juhul, kui
Eesti kodanik soovib Suurbritannias elama, tööle või õppima asuda, peab ta riigis viibimise
registreerima.



Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis:
Viisa vajalik. Taotleja peab isiklikult pöörduma esinduse poole.
Täpne info viisaprotsesse ja vajalike dokumentide koha:
http://www.ge2ee.tpcontact.co.uk/process
Lisaks vajalik Eesti elamisluba, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.
Märkused ja selgitused:
– taotlejalt võidakse nõuda lisadokumente;
– kõik dokumendid peavad olema originaalid või kinnitatud koopiad. Taotlejale ei tagasta
originaal dokumente;
– kui tegemist on eestikeelsete dokumentidega, tuleb need tõlkida ametliku tõlkebüroo
poolt inglise keelde ning notariaalselt kinnitada. Ainult eesti keelseid dokumente ei
aktsepteerita!
– kui reisib alla 18 a. laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te)
poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).



Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis:
Viisatingimused on samad, mis Vene kodanikule.
Aadressilt https://www.gov.uk/check-uk-visa, saate kontrollida millist viisa tüüpi võite
vajada, samuti leiate viisade maksumused ning väljastamise nõuded.
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda lähimasse viisa taotlemise keskusesse
aadressil https://uk.tlscontact.com/ee/tll/login.php?l=en või esitada päring telefoni või
kirja teel aadressil https://ukvi-international.faq-help.com/.
Lisainfo:
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration
https://www.gov.uk/uk-border-control
Töötamine:
Kolmandate riikide kodanikel ja halli välismaalase passi omanikel on nõutav tööluba.
Lisainfo:
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas.
ŠVEITS
Šveitsi Suursaatkond Riias
Suursaadik T.E. Hr. Markus Niklaus Paul Dutly
Aadress: Elizabetes iela 2, 1340 Riia, Läti
Telefon: (371 ) 67 33 83 51/52/53
Faks: (371) 67 33 83 54
E-mail: rig.vertretung@eda.admin.ch
Koduleht: http://www.eda.admin.ch/riga
Aukonsul Eestis
Hr. Andreas Lehmann
Aadress. Laki 5, 10621 Tallinn

Telefon: (372) 658 1133
Faks: (372) 658 1139
E-mail: andreas.lehmann@trueb.ee
Eesti aukonsul Zürichis
Hans Graf
Aadress: Bergstrasse 52, CH-8712 Stäfa
Telefon: +41 44 926 8837
Faks: +41 44 926 8838
E-mail: estland@bluewin.ch
Koduleht: http://www.baltics.ch/konsulat
Konsulaarpiirkond: Kantonid: Zürich, Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell
Innerrhoden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Bern, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden,
Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Uri ja Zug
Eesti aukonsul Genfis
Matteo Inaudi
Aadress: av. Léon-Gaud 5, 1206 Geneve
Telefon: +41 22 839 7000
Faks: +41 22 839 7007
E-mail: minaudi@avocats.ch
Konsulaarpiirkond: Fribourg, Genf, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais
Eesti aukonsul Luganos
Nicola Simoneschi
Aadress: Piazza Cioccaro 8, 6900 Lugano (TI)
Telefon: + 41 44 586 79 32
E-mail: esticonsul.lugano@gmail.com
Konsulaarpiirkond: Ticino kanton
Suursaadik Gert Antsu
Resideerib Brüsselis, Belgias
Reisimine:
Eestis viibivad kolmandate riikide kodanikud, kellel on Eesti alaline või ajutine elamisluba,
võivad Šveitsi reisida ilma viisata ning viibida riigis kuni 90 päeva poole aasta jooksul alates
esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. Sama kehtib ka nii alalise kui ka tähtajalise Eesti
elamisloaga määratlemata kodakondsusega isikute kohta. Kui aga soovitakse viibida riigis
rohkem kui 90 päeva, siis on vajalik juba eelnevalt taotleda pikaajaline viisa. Pikaajalise
viisa taotlemiseks on reeglina vajalik pöörduda elukohajärgsesse Šveitsi Suursaatkonna
konsulaarosakonda. Eestis viibivad kolmandate riikide kodanikud ja määratlemata
kodakondsusega isikud, kes omavad alalist või tähtajalist elamisluba Eestis, saavad viisat
taotleda Šveitsi Suursaatkonna regionaalsest konsulaarkeskus Balti riikidele, mis asub
Lätis, Riias (www.eda.admin.ch/riga).
NB! Schengeni viisa ei anna õigust riigis töötada ega tegutseda füüsilisest isikust
ettevõtjana!
TÖÖTAMINE:
Nii alalise/tähtajalise Eesti elamisloaga kolmandate riikide kodanikud kui ka
alalise/tähtajalise Eesti elamisloaga määratlemata kodakondsusega isikud vajavad Šveitsis

töötamiseks tööluba ja riiki sisenemiseks tööviisat. Tööloa taotlemise protsessi peab
algatama tööandja, viisa taotlemine töötamise eesmärgil – taotluse peab esitama tulevane
töötaja.
Tulevane tööandja peab esitama avalduse töökoha täitmiseks kolmandatest riikidest pärit
kodanikuga asukohajärgse kantoni immigratsiooni ja tööturu asutusele (Kantonale
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden). Selleks on tal vajalik tõestada, et vaatamata
tõsistele otsingutele ja pingutustele, ei ole ta leidnud sobivat töötajat ei Šveitsist ega ka
teiste EU/EEA liikmesriikide hulgast. Kantonite poolt heakskiidetud taotlused saadetakse
edasi Šveitsi Föderaalsele Migratsiooniametile (FOM) ülevaatamiseks ja lõplikuks
kinnitamiseks. Föderaalne Migratsiooniamet annab oma otsusest teada kirjalikult nii
tööandjale, kui ka kantonite vastavatele asutustele.
Kantonite immigratsiooni ja tööturu asutuste loetelu leiate siit:
www.bfm.admin.ch/content/.
Paralleelselt tööloa taotlemisega on vajalik taotleda tööviisat. Selleks on vajalik esitada
taotlus Šveitsi Suursaatkonna regionaalsele konsulaarkeskusele Balti riikides asukohaga
Riias, Lätis (www.eda.admin.ch/riga). Viisa menetlemise tasu on LVL 41,50 (võib muutuda
tulenevalt valuutakursside muutusest) ja tuleb maksta olenemata sellest, kas viisa
väljastatakse või mitte.
Informatsiooni viisade ja töölubade taotlemise kohta Šveitsi Föderaalse Migratsiooniameti
(FOM) kodulehelt: www.bfm.admin.ch ja Šveitsi Suursaatkonna Riias juures asuvast
regionaalsest konsulaarkeskusest Balti riikidele www.eda.admin.ch/riga.
Šveitsi migratsiooniamet: https://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home.html ;
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/leben-im-ausland/information-und-beratung.html

TAANI
Taani Suursaatkond Tallinnas
Suursaadik T.E. Hr. Søren Kelstrup
Aadress: Wismari 5, 15047 Tallinn
Telefon: (372) 630 6400
Faks: (372) 630 6421
E-mail: tllamb@um.dk
Koduleht: http://www.denmark.ee
Eesti Suursaatkond Kopenhaagenis
Suursaadik Märt Volmer
Aadress: Frederiksgade 19, 4. sal, 1265 Kopenhaagen
Telefon: +45 39 46 3070
Faks: +45 39 46 3076
E-mail: Embassy.Copenhagen@mfa.ee
Koduleht: http://www.estemb.dk
Reisimine:
Eesti välismaalase passiga kodanikud ja muude riikide kodanikud, kellel on Eesti
elamisluba, ei vaja lühiajaliseks viibimiseks Taanis eriluba.

Alates Eesti liitumisest Schengeni viisaruumiga võivad Schengeni riikides vabalt reisida
ning seal 90 päeva kuue kuu jooksul viibida kodanikud, kellele on Eestisse reisimiseks
väljastatud viisa ”Valid for Schengen” või kellel on üks alljärgnevatest elamisloa liikidest:
 Alaline elamisluba
 Tähtajaline elamisluba
 EL kodaniku perekonnaliikme elamisluba
Kuigi Schengeni sisepiiridel dokumente ei kontrollita, on soovitav kaasas kanda passi või ID
kaarti. Erinevatel Schengeni riikide ametivõimudel (politsei, immigratsiooniametnikud) on
õigus isikut tõendavat dokumenti küsida ja kontrollida. Isikutel, kes omavad ühte eelpool
mainitud elamislubadest, peab Schengeni riikides, sealhulgas Taanis, reisimisel kindlasti
kaasas olema pass ja isikutunnistus.
Töötamine:
Eesti välismaalase passiga kodanikud ja muude riikide kodanikud, kellel on Eesti
elamisluba, vajavad Taanis töötamiseks elamis- ja töölubaluba. Elamis- ja tööloa
taotlemine on üsna keeruline protsess, mis sõltub erinevatest tingimustest: Taanis
viibimise aeg, viibimise põhieesmärk (õppimine, töötamine, äri, perekonna ühinemine
jne), haridus, kvalifikatsioon, töökogemus ja muud tingimused.
Kui soovite taotleda Taani elamis- ja tööluba, siis sõltub taotlemise protsess sellest, kas te
kandideerite töötajana, FIE või tööotsijana.
Kui taotlete Taani elamis- ja tööluba nagu töötaja (vastavalt seaduslikult kinnitatud
tingimustele – vt. http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/how-toapply/how_to_apply.htm) peate mõlemad teie ning teie tööandja esitama teavet enda ja
töötamise kohta. Üldreeglina alustab protsessi tööandja.
Kehtivad järgmised taotlusvormid:
AR1 – Taotlus elamis- ja tööloa väljastamiseks palgatöö alusel (Application for residence
and work permit on the grounds of salaried work)
AR2 - Taotlus elamis- ja tööluba väljastamiseks FIEna tegutsemiseks (mitte-EL-kodanikud)
(Application for a residence and work permit for self-employed persons (non-EU/EEA
citizens))
GR1 - Taotlus elamis- ja tööloa väljastamiseks Rohelise Kaardi alusel (Application for
residence and work permit under the Greencard scheme)
RF1 - Taotlus elamis- ja tööloa väljastamiseks religioosse jutlustajana, misjonärina,
nunnana või mugana tegutsemiseks (Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i
Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk)
FA8 – Taotlus elamisloa väljastamiseks välisriigi kodaniku pereliikmele, kes tuleb Taani
õppima või töötama (Application for residence permit for a family member of a foreign
national who is to work or study in Denmark).
Tööloa vormistamine
Näiteks võetakse AR1 vorm. www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/D0E70B8E-5FC3-4E3090D5-5AE338607388/0/ar1_en_residence_permit_salaried_work.pdf
1. Tööandja täidab osa 2 (lg. 14-22).
2. Tööandja lisab vajalikud dokumendid (vaata allpool).
3. Tööandja saadab AR1 vorm (2. osa peab olema täidetud) koos lisatud
dokumentidega töötajale.

4. Töötaja täidab osa 1 (lg. 1-13).
5. Töötaja lisab oma poolt vajalikud dokumendid (vaata allpool).
6. Taotleb Taani Saatkonnast Tallinnas. On võimalus taotleda Taanis kohapeal. Sel
juhul tuleb pöörduda Taani Tööjõu Säilitamise ja Rahvusvahelise Värbamise
Ametisse http://star.dk/
Vajalikud dokumendid:
Taotleja peab lisama järgmised dokumendid:
1. Kinnitise riigilõivu maksmise kohta.
2. Tööleping või tööpakkumine, mis sisaldab teavet palga, töötingimuste ja
töökirjelduse kohta (mitte vanem kui 30 päeva). Soovitav kasutada antud
valdkonna tüüpilist töölepingut.
3. Haridust tõendav dokument, mis on notariaalselt tõlgitud taani või inglise keelde.
4. Pass ning passi koopiat kõikidest informatsiooni sisaldavatest lehekülgedest
sealhulgas esilehest.
5. Kvalifikatsiooni kinnitamine (kui nõutakse, lähemalt siin:
www.newtodenmark.dk/positivelist)
6. Kinnitamist, et on piisavat raha.
Tööandja peab lisama järgmised dokumendid:
1. Dokumendid palga- ja töötingimuste kohta, mis ei ole märgitud töölepingus,
töötasu välismaal.
2. Kinnitamine kergejõustikuliidust. Ainult siis, kui taotleja on professionaalne
sportlane või treener. Vormi saab alla laadida aadressilt
www.newtodenmark.dk/forms vorm on taani keeles.
3. Kinnitamist, et ametikoht on uuenduslik, projektiga seotud, või hariva eesmärkiga.
Ainult siis, kui taotleja taotleb elamisluba vastavalt ettevõtte kavale (Corporate
scheme).
4. Dokumendid koolitaja ametikohale. Ainult siis, kui taotleja võetakse tööle
koolitajana. Loe lähemalt www.newtodenmark.dk/trainees.
Riigilõiv: riigilõivu suurus sõltub elamis- ja tööloa vormist ning varieerub alates 222 eur
kuni 848 eur. Täpsem info riigilõivu suuruse kohta siin: www.nyidanmark.dk/enus/coming_to_dk/fee/about_fees/about_fees.htm
Vormistamise aeg: tavaliselt vormitakse elamis- ja tööluba kahe kuu jooksul.
TŠEHHI
Tšehhi Suursaatkond Tallinnas
Suursaadik T.E. Hr. Richard Kadlčák
Aadress: Lahe 4, 10150 Tallinn
Telefon: (372) 627 4400, 627 4401
Faks: (372) 631 4716
E-mail: tallinn@embassy.mzv.cz
Koduleht: http://www.mzv.cz/tallinn

Alates 01.01.2011 ei tegele Tšehhi Vabariigi saatkond Tallinnas enam viisade
väljastamisega Eesti taotlejatele. Seda teeb riigi saatkond Stockholmis:
Chancery: Villagatan 21, 114 32 Stockholm
Post address: Box 26156, 100 41 Stockholm
Telefon: +46 8 440 42 12, +46 8 440 42 19
Faks: +46 8 440 42 31
E-mail: consulate.stockholm@mzv.cz
Koduleht: www.mzv.cz/stockholm
Eesti Suursaatkond Prahas
Suursaadik Sten Schwede
Aadress: Na Kampe 1, 11800 Prague
Telefon: +420 257 011 180
Faks: +420 257 011 181
E-mail: embassy.prague@estemb.cz
Koduleht: http://www.estemb.cz

Töötamine:
Välismaa kodanik võib töötada Tšehhi Vabariigi territooriumil tingimusel, et tal on kehtiv
tööluba ja kehtiv viisa viibimiseks riigis töö tegemise eesmärgil. Kui välismaalane soovib
töötada Tšehhi Vabariigis, peab ta taotlema / omama tööluba. Luba on tarvis nii
lepingulise töösuhte korral kohaliku (Tšehhi Vabariigi) tööandjaga, kui juhul, mil isiku
lähetab riiki välismaa tööandja (kelle juriidiline aadress on ja majandustegevus toimub
väljaspool Tšehhit).
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_moznosti (info kättesaadav ka
vene keeles)
Vastavalt tööhõiveseadusele mõistetakse välismaalase all isikut, kes ei ole ei Tšehhi,
Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ega Šveitsi kodanik. Välismaalane on samuti
kodakondsuseta isik. Välismaa kodanikud, kelle alaline elukoht on Tšehhi territooriumil,
omavad tööle asumisel samasuguseid õigusi nagu Tšehhi kodanikud, välja arvatud teatud
ametid, mille puhul on nõutav Tšehhi kodakondsus.
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_vymezeni_pojmu
Tööloa taotlemine:
Välismaalane esitab kirjaliku taotluse Tööhõiveteenistuse (Úřad práce, UP) piirkondlikku
büroosse ( http://portal.mpsv.cz/upcr ) juba enne oma sisenemist Tšehhi territooriumile.
Tema eest võib taotluse esitada ka tööandja või keegi teine volitatud esindaja.
Avalduses tuleb esitada:
- isikuandmed – nimi / nimed, perenimi, kodakondsus, isikukood või sünnikuupäev, kui
isikul puudub isikukood, elukoht; aadress alalises elukohariigis ja postiaadress;
- välismaalase passi number ja passi väljastanud asutuse nimi;
- tulevase tööandja andmed (firma nimetus, juriidiline aadress, registreerimisnumber);
- töö liik;
- töö tegemise koht ja aeg.
Avalduse lisad:
- koopia välismaalase passi leheküljest, millel on näha põhilised isikuandmed;

- tööandja avaldus töö pakkumisest välismaalasele;
- ametlikult kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab välismaalase ametialast sobivust
tööle, mida ta Tšehhis tegema hakkab (erialakoolitus, õppeasutuse diplom);
- teised dokumendid, kui see tuleneb töö iseloomust või vastavast rahvusvahelisest
kokkuleppest.
- võõrkeelsed lisadokumendid esitatakse originaaldokumentidena või ametlikult kinnitatud
koopiatena koos ametliku tõlkega tšehhi keelde.
- vajalikke ametialaseid teadmisi tõendavad dokumendid peavad olema apostillitud.
Riigilõiv:
Vastavalt seadusele on riigilõiv tööloa taotluse esitamisel 500 (suvi 2012) tšehhi krooni.
Loa väljastamise tingimused:
Peamine tingimus välismaalasele tööloa väljastamiseks tuleneb olukorrast kohalikul
tööturul – jutt on vabast töökohast, mille täitmine vajaliku kvalifikatsiooniga töötajate
puudumise või ajutise puudumise tõttu pole võimalik.
Tööluba:
-sisaldab välismaalase isikuandmeid, töö tegemise kohta ja liiki, tööandja andmeid, loa
kehtivusaega, ja teisi andmeid, mida töö tegemisel on tarvis;
-ei ole edasiantav ja väljastatakse kindlaks ajaks maksimaalpikkusega 2 aastat; välismaa
kodanik võib tööloa saamiseks esitada kordustaotluse;
-hooajatöötajatele, kelle töö sõltub aastaaegade vaheldumisest, väljastatakse tööluba
maksimaalselt 6 kuuks kalendriaasta jooksul; isik võib luba taotleda korduvalt eeldusel, et
kahe tööperioodi vahele jääb vähemalt 6 kuud kehtib vaid selleks tööks ja selle tööandja
juures, mis on märgitud otsusesse, ja see kehtib ka töö liigi ja tegemise koha suhtes. Kui
enne tööloa kehtivuse lõppu leiab aset muudatus teatud tingimustes, peab isik esitama
Tööhõiveteenistuse piirkondlikku büroosse taotluse uue tööloa saamiseks;
-on nõutav kõigi töösuhete korral, mille välismaalane Tšehhi territooriumil sõlmib.
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_zamest_ciz
Tööandja kohustused välismaa kodaniku tööle võtmisel:
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_ziskavani
Välismaalase lähetamine Tšehhi Vabariiki:
Ka juhul, kui välismaa tööandja lähetab välismaalasest töötaja Tšehhi, peab töötaja
omama tööluba. Veel enne lähetuse algust peab kohalik tööandja, kelle juurde
välismaalasest töötaja lähetatakse, kooskõlastama Tööhõiveteenistuse piirkondlikus
büroos lähetatavate arvu, nende elukutse ja lähetuse kestuse hiljemalt päeval, mil
välismaalane (välismaalased) tööle asub (asuvad). Juhul, kui kohaliku ettevõtte ja
välismaalasest tööandja vahelise lepingu sisuks on tööjõurent, annab Tööhõiveteenistuse
piirkondlik büroo välismaalasele tööloa vaid juhul, kui välismaa tööandjale on antud luba
tegeleda tööjõu vahendustegevusega. Samal ajal käib jutt vabast töökohast, mida
lähtuvalt olukorrast tööturul teisiti täita pole võimalik.
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_vykon_cizince
Välismaalase lähetamine

Välismaalast, kellele on väljastatud tšehhi tööluba, ei saa saata lähetusse. Tööülesannete
täitmist kohas, mis pole märgitud tööloa andmise otsusesse, loetakse ebaseaduslikuks.
Kui kohalik tööandja soovib, et välismaalane täidaks tööülesandeid mitmes kohas, peab ta
oma vajaduse kooskõlastama Tööhõiveteenistuse piirkondlikus büroos, kes tööloa mitmel
kohal töötamiseks väljastab, arvestades omakorda nende büroode seisukohtadega, kelle
territooriumil tööd tehakse.
Tööloa pikendamine
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_prodl_pp
Haldusõigusrikkumised
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_prestupky
Välismaalaste tööhõive http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu / Tšehhi
Töö- ja Sotsiaalministeerium.








Pikaajaline (üle 90 päeva) viisa töötamise eesmärgil:
Koos avaldusega tuleb esitada:
- kehtiv reisidokument;
- dokument, mis tõendab viibimise eesmärki (näiteks olemasolev tööluba või näidata
taotluses ära tööloa taotluse viitenumbri ja millises Tööhõiveteenistuse büroos avaldus
esitati);
- eluaseme olemasolu tõendav dokument;
- 2 fotot.
Lisaks võidakse küsida:
- väljavõtet karistusregistrist, mis on välja antud riigis, mille kodanik isik on, või riigist /
riikidest, kus isik on 3 viimase aasta jooksul pidevalt elanud vähemalt 6 kuud, või
notariaalselt kinnitatud dokument, et konkreetne riik ei väljasta taolist dokumenti;
tervisetõendit.
Avalduste vormid: www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-applicationrequirements-application-forms.aspx
Nõuded taotlemisel www.mvcr.cz/mvcren/article/application-requirements.aspx
Info kolmandate riikide kodanikele www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationalsthird-country-nationals.aspx / Tšehhi Siseministeerium
UNGARI
Ungari Suursaatkond Helsingis
Suursaadik T.E. Hr Kristóf Forrai
Aadress: Kuusisaarenkuja 6, 00340 Helsingi
Telefon: (358 9) 4366 0700
Faks: (358 9) 4366 0701
E-mail: mission.HEL@mfa.gov.hu
Koduleht: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/FI/en/mainpage.htm
Aukonsul Tallinnas
Pr. Mall Hellam

Konsulaarpiirkond: Harju, Lääne, Hiiumaa, Lääne-Viru, Ida-Viru, Rapla, Järva, Saaremaa ja
Pärnu maakond
Aadress: Estonia pst. 5A, 10143 Tallinn
Telefon: (372) 631 3791
Faks: (372) 631 3796
E-mail: mall@oef.org.ee
Aukonsul Tartus
Hr. István Bán
Konsulaarpiirkond: Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võru maakond
Aadress: A.Adamsoni 2, 10137 Tallinn
Telefon: (372) 608 5301, (372) 506 9642
E-mail: istvan.ban@richter.ee
Vastuvõtt Tartus Jakobi 2-422 (Tartu Ülikooli Jakobi tänava õppehoone) iga kuu viimane
reede kell 14.00-16.00
Eesti aupeakonsul Budapestis
Dr András Bereczki
Aadress: Puskin u. 3. Block i / 204, University of Budapest (ELTE) Finno-Ugrian
Department, 1088 Budapest
Telefon: +3614855200; +3614855409
Faks: +3614855253
E-mail: hcgbereczki@gmail.com
Postiaadress: Bocskai út 34/B. VII. 1., 1114
Budapest, Hungary
Konsulaarpiirkond: Ungari





Suursaadik Eve-Külli Kala
Resideerib Viinis, Austrias
Reisimine:
Eesti kodaniku pass
Eesti kodanikule on Ungarisse reisimine viisavaba. Saab reisida nii kehtiva passi kui
isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Soovitav on teha reisi- ja tervisekindlustus kogu reisi
perioodiks. Juhul, kui Eesti kodanik soovib asuda Ungarisse kauemaks kui kolmeks kuuks,
kas elama, tööle või õppima või seal tööd otsima, peab ta riigis viibimise registreerima ja
taotlema Euroopa Majanduspiirkonna kodaniku elamisluba. Elamisloa taotlemiseks tuleb
pöörduda Immigratsiooni- ja kodakondsuse ameti (A BM Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal) kohaliku büroo poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise
päevast arvates.
NB! Lastega reisimise kohta rohkem infot:
http://www.vm.ee/?q=node/14289
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Viisavaba peale 21.12.07, juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu
jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. Vajalikud dokumendid on:
– pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi;

– Eesti elamisluba (originaal), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi;
– edasi- tagasi piletite broneering;
– tervisekindlustus kogu reisi perioodiks;
– piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks;
– soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta.
NB! Lastega reisimise kohta rohkem infot:
http://www.vm.ee/?q=node/14289
Lisainformatsioon:
– Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis;
– Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne
21.12.07), kehtivad pärast liitumist ka Eestis.


Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis
Juhul, kui on olemas elamisluba Eestis, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti
hallile välismaalase passile.
Töötamine:
Kolmandate riikide kodanikel ja halli välismaalase passi omanikel on nõutav tööluba.
Lisainfo http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en
Mitte Euroopa Liidu kodanikud võivad taotleda ELis töötamiseks ka sinist kaarti, kui on
tegemist kõrget kvalifikatsiooni nõudva ameti- või töökohaga. ELi sinine kaart on elamisluba
töötamiseks, mida väljastavad 25 ELi riiki. Täpsem informatsioon on leitav siin:
http://www.eu-bluecard.com/

