PRISHTINË, KOSOVË - SUEDI
Listë kontrolluese: Viza për qëllime sportive/kulturore/edukative/mjekësore

Emri: ___________________________________________
Numri i pasaportës :_______________________________

Nr. i kontaktit:_______________________________
E-mail:_____________________________________

Qëllimi i vizitës:___________________________________
➢
➢
➢

Ju lutemi të dorëzoni aplikacionin me dokumentet si më poshtë.
Duhet të dorëzoni dokumente origjinale.
Ambasada ruan të drejtën për të kërkuar informacione/dokumente plotësuese dhe nëse paraqitet nevoja,
edhe të merr në intervistë aplikantin.

Shënim: Materiali i aplikimit duhet të dorëzohet në renditjen si më poshtë
Dokumentet e nevojshme
1.

Formular aplikimi për vizë Schengen i plotësuar, me datë të
shënuar dhe të nënshkruar

2.

Aktivitete kulturore/edukative
➢ Ftesë nga kompania/organizata Suedeze me vulë/logo
zyrtare dhe nënshkrim të kompanisë që përmban
informacionet si më poshtë:
1. Emri, mbiemri dhe data e lindjes të personit të ftuar
2. Qëllimi, destinacioni dhe datat e sakta të vizitës
3. Adresa e qëndrimit në vendin nikoqir
4. Emri dhe pozita zyrtarit përkatës
➢ Certifikatë të regjistrimit të organizatës ose numri
organizativ i kompanisë në vendin nikoqir
➢ Kopje të pasaportës së personit përgjegjës në vendin
nikoqir

3.

Po

Jo

Shënime

Aktivitete sportive
➢ Ftesë nga organizatori, klubi/shoqata kombëtare, të sportit
në vendin nikoqir me vula/logo zyrtare dhe nënshkrim nga
kompania/organizata që përmban informacionet më
poshtë
1. Emri, mbiemri dhe data e lindjes së ftuesit
2. Datat e sakta të qëndrimit të planifikuar
3. Adresa e qëndrimit në vendin nikoqir
4. Emri dhe pozita zyrtarit përkatës
➢

4.

5.

Certifikatë për klubin sportiv/shoqata kombëtare e sportit
përkatës
➢ Certifikatë të regjistrimit të organizatës ose numri
organizativ i kompanisë në vendin nikoqir
➢ Dëshmi për pagesën e regjistrimit për në ngjarjen/turneun
Arësye mjekësore:
➢ Konfirmim zyrtar për trajtimin/terminin nga institucioni
përkatës mjekësor
➢ Certifikatë nga mjeku/institucioni mjekësor nga Kosova që
konfirmon se trajtimi mjekësor është i domosdoshëm
➢ Dëshmi për mjete të mjaftueshme financiare për të paguar
trajtimin mjekësor dhe shpenzimet tjera shoqëruese
➢ Dëshmi për para-pagim të trajtimit mjekësor
Dëshmi për akomodim:
➢ Rezervim hoteli ose dëshmi tjetër të akomodimit
➢ Nëse akomodimi sigurohet nga person privat, duhet të
bashkangjiten dokumentet vijuese:
1. Formular 240011 “Inbjudan” ose formular
241011”Invitation” tërësisht i plotësuar duhet të
plotësohen dhe të nënshkruhen nga ftuesi
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

2. Kopje të pasaportës së ftuesit
3. “Personbevis” i ftuesit nga Zyra Tatimore e Suedisë
Çertifikata të statusit civil (maksimum 6 muaj të vjetër)
➢ Çertifikatë të lindjes
➢ Çertifikatë të martesës (nëse kërkohet)
➢ Çertifikatë të vdekjes (për vejanë/vejane)
➢ Deklaratë të bashkësisë familjare
Persona të punësuar:
➢ Kontratë pune, të nënshkruar nga punëdhënësi
➢ Vendimi për pushim, me datat e sakta të cilat
korespondojnë me datat e udhëtimit të nënshkruara nga
punëdhënësi
➢ Dëshmi për pagesën e kontributeve në Trustin për
Pension të Kosovës (Trusti) për 6 muajt e fundit, në
origjinal ose të printuar nga ueb faqja
Sipërmarrës/persona të vetë-punësuar:
➢ Çertifikatë të regjistrimit të biznesit, përfshirë gjithë 5 faqet
shoqëruese
➢ Çertifikatë të pagesës së tatimeve (pagimi TVSH-së)
Fermerë:
➢ Dëshmi të pronësisë së pronës
Pensionistë:
➢ Deklaratë pensioni për 6 muajt e fundit
Studentë:
➢ Kopje të ID kartelës studentore të vlefshme / indeks
studentor të nënshkruar dhe vulosur nga universiteti
➢ Transkriptë e notave (SEMS) / kopje të indeksit me
provime të kaluara
➢ Letër konfirmimi të vijimit të rregullt nga
universiteti/shkolla e nënshkruar dhe vulosur nga
universiteti/shkolla
Të miturit (nën moshën 18 vjeçare):
➢ Dy prindërit ose kujdestarët ligjor duhet të jenë të
pranishëm kur një i mitur bën dorëzimin e aplikimit për
vizë
➢

12.

Përjashtim nga kjo duhet bërë kur njëri prind mban
kujdestarinë ligjore, që duhet të dëshmohet me ndonjërin
prej dokumenteve më poshtë:
1. çertifikatë lindjeje që dëshmon/tregon vetëm një prind
2. çertifikatë vdekjeje
3. aktgjykim shkurorëzimi ose aktgjykim kujdestarie nga
gjykata ose autoritet e qendrave sociale. Origjinali në
gjuhën Shqipe si dhe përkthini në gjuhën Angleze duhet
dorëzuar

➢

13.

Nëse i mituri /fëmiu udhëton me të dy prindët dhe njëri ose
të dy prindët tashmë kanë viza nevojiten:
1.konfirmim i nënshkruar se prindi veç më ka vizë dhe se
do të udhëtojë me fëmiun (formular i cili mund të merret
në QAV-VFS)
2. kopje e pasaportës dhe vizë valide e prindit
➢ Nëse i mituri udhëton me një të rritur tjetër: kopje të
pasaportës së personit dhe vizën e vlefshme për udhëtim
➢ Letër nga shkolla që dëshmon se fëmija vijon shkollën e
rregullt dhe që shkolla ka aprovuar mungesën e fëmijës
gjatë kohëzgjatjes së kërkuar për vizë
Dëshmi të mjeteve të mjaftueshme për gjithë kohëzgjatjen e
qëndrimit dhe shpenzimet e rrugës:
➢ Pasqyrë e bankës për 6 muajt e fundit, nuk duhet të jetë
më e vjetër se 10 ditë
➢ Në rast se tjetër kush përveç aplikuesit i mbulon
shpenzimet e udhëtimit, një konfirmim i nënshkruar për
këtë nevojitet, deklaratë bankare dhe kopja e pasaportës e
atij personi gjithashtu nevojitet.
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14.

15.

16.

Pasaportë me së paku dy faqe të zbrazëta dhe e vlefshme së
paku 3 muaj pas përfundimit të udhëtimit
Kopje e pasaportës:
➢ Faqja e parë me të dhënat
➢ Të gjitha vizat e mëpërparshme të vendeve të Shengen-it
➢ Faqet me vulat e arritjes dhe daljes nga vendet e
Shengen-it
Sigurim shëndetësor i cili duhet të jetë:
➢ I vlefshëm për gjitha shtetet Schengenit
➢ i vlefshëm për tërë peridhën e udhëtimit (numri i ditëve
dhe datave)
➢

17.

të përmbajë mbulim minimal prej 30.000 € për trajtime
urgjente mjekësore dhe kthim të atdhe në rast të vdekjes

Dokumente tjera të mundshme që konsiderohen të
nevojshme nga aplikanti

Unë kam vendosur të dorëzoj aplikacionin tim ndonëse ka mungesë të dokumenteve
të detyrueshme. Jam i informuar që kjo mund të rezultojë me refuzim të aplikimit tim
për vizë.

---------------------------------------Nënshkrimi i aplikantit

------------------Data

------------------------------------------Emri & nënshkrimi i zyrtarit të VFS

--------------------Data
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