
 
 

Prasības izlidošanai uz ES valstīm 
 

 
Prasības izlidošanai no ES valstīm 

 
 

Ja pozitīvs testa rezultāts valstī,  
kuru apmeklējis tūrists 

Lidojums 
atpakaļ 

gadījumā, ja ir 
pozitīvs testa 

rezultāts valstī, 
kuru apmeklējis 

tūrists 

 
No Rīgas  

 
Uz Rīgu  

 

Bezsimptomu 
saslimšanas gaita 

vai saslimšana  
vieglā formā 

Saslimšana 
smagā formā  
(stacionēšana 

slimnīcā) 
   

Austrija                    
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/AUT  (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/AUT (EN) 

Beļģija    
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/BEL (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/BEL (EN) 

Dānija                     
https:/reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/DNK (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/DNK (EN) 

Horvātija 
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/HRV (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/HRV (EN) 

Francija               
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/FRA (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/FRA (EN) 

Islande                
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/ISL (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/ISL (EN) 

Igaunija                  
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/EST (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/EST (EN) 

Itālija      
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/ITA (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/ITA (EN) 

Kipra                         
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/CYP (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/CYP (EN) 

Lihtenšteina    
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/LIE (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/LIE  (EN) 

Lietuva         
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/LTU (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/LTU (EN) 

Luksemburga            
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/LUX (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/LUX (EN) 

Malta                 
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/MLT (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/MLT (EN) 

Nīderlande         
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/NLD  (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/NLD (EN) 

Norvēģija 
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/NOR (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/NOR (EN)     

Polija                  
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/POL (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/POL (EN) 

Portugāle          
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/PRT (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/PRT (EN) 

Slovākija              
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/SVK (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/SVK (EN) 

Slovēnija              
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/SVN (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/SVN (EN 

Spānija         
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/ESP (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/ESP (EN)  
 

Rumānija                 
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/ROU (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/ROU (EN) 

Somija   
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/FIN (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/FIN (EN) 

Ungārija                   
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/HUN (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/HUN (EN) 

Čehija       
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/CZE (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/CZE (EN)      

Vācija                
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/DEU  (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/DEU (EN) 

Zviedrija             
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/SWE (LV)  
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/SWE (EN) 

Īrija   
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/IRL (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/IRL (EN) 

Šveice            
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/CHE (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/CHE (EN) 

 
• Ceļojumu apdrošināšana. *Iesakām izvērtēt un izvēlēties tās kompānijas piedāvājumu, kurā iekļauta programma Covid-19. 
• Ceļojumam derīga pase vai ID, dokumentam ir jābūt derīgam līdz ceļojumu beigu datumam. 
• Ceļojot ar pavadošo personu ir obligāta notariāli apstiprināta pilnvara https://www.mfa.gov.lv/lv/bernu-celosana. 

• www.covidpass.lv – obligāta QR koda saņemšana 
ne ātrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Latvijā. 
Informāciju aizpildīta par katru personu, QR koda 
saņemšana obligāta katrai personai atsevišķi. 
 
Bērniem līdz 12 gadu vecumam tests nav 
jāveic. 
 
Vakcinēti/ pārslimojuši 
Tests pirms atgriešanās – NAV 
Tests ielidojot Latvijā – NAV 
Pašizolācija – NAV 
* Vakcinācijas (ir pagājušas vismaz 15 dienas, t.i. 
sertifikāts būs derīgs 16. dienā pēc vakcinācijas) 
vai pārslimošanas faktu apliecina tikai 
sadarbspējīgs ES sertifikāts (elektroniski viedierīcē 
vai piem. izdrukāts digitālais sertifikāts 
www.covid19sertifikats.lv) izdots vakcinācijas vai 
pārslimošanas apliecinājums. Pārslimošanas 
apliecinājums ir derīgs 11 līdz 180 dienu kopš 
saslimšanas sākuma. Ja personas rīcībā nav šāda 
sertifikāta, uz to attiecas uz nevakcinētām vai 
nepārslimojušām personām attiecināmas prasības. 
 
Pārējie 
Tests pirms atgriešanās – IR. PCR tests ne agrāk 
kā 72 h pirms izlidošanas vai antigēna tests jāveic 
ne agrāk kā 48 h pirms izlidošanas.  
 
Testēšana viesnīcās un laboratorijās, atkarībā 
no atrašanās vietas (jāprecizē viesnīcās). 
 
Tests ielidojot Latvijā – NAV.  
Pašizolācija – NAV, ja kumulatīvais rādītājs 14 
dienu laikā uz 100 000 iedzīvotāju vairs 
nepārsniedz 75, ja pārsniedz, tad pašziolācija 
IR un ilgst 10 dienas. Pašizolāciju drīkst pārtraukt, 
ja persona veic PCR testu septītajā dienā pēc 
atgriešanās un testa rezultāts ir negatīvs. 
Rezultāts jāfiksē testēšanas sertifikātā.  
 
Informācija var tikt mainīta, detalizētāk: 
https://bit.ly/3wz2pWD 
 

• Ja atpūtas laikā 
kūrortā tūristiem 
COVID-19 
rezultāts ir 
pozitīvs, bet 
saslimšana norit 
bez simptomiem 
vai vieglā formā, 
tad tūristi tiek 
izmitināti tās 
viesnīcas 
"karantīnas 
numuros", kurā 
viņi dzīvo 
saskaņā ar 
rezervāciju vai 
arī tiek izmitināti 
t.s. "COVID 
viesnīcās". Ja 
karantīnas 
periods 
pārsniedz 
rezervēšanas 
periodu viesnīcā, 
tad visas papildu 
naktis apmaksā 
tūrists vai 
apdrošināšanas 
kompānija, ja tās 
polisē iekļauti 
COVID-19 
attiecīgie riski. 

 
• Izmaksas par 

izmitināšanu 
viesnīcas 
"karantīnas 
numuros" pēc 
apmaksātās 
rezervācijas 
beigām sedz 
klients vai 
apdrošināšanas 
sabiedrība, ja tās 
polisē iekļauti 
COVID-19 
attiecīgie riski. 

 
 

• Atgriešanās 
lidojuma jaunais 
datums tūristam 
ir jāsaskaņo ar 
tūroperatoru; 
tūristiem pilnībā 
jāievēro valsts 
noteiktie 
drošības un 
piesardzības 
pasākumi.  
 

• Izmaksas sedz 
apdrošināšanas 
kompānija, ja tās 
piedāvājumā 
iekļauta 
programma 
Covid-19. 

 
 
•  

• Atgriešanās 
lidojuma jaunais 
datums tūristam 
ir jāsaskaņo ar 
tūroperatoru; 
tūristiem pilnībā 
jāievēro valsts 
noteiktie 
drošības un 
piesardzības 
pasākumi.  
 

• Izmaksas sedz 
apdrošināšanas 
kompānija, ja tās 
piedāvājumā 
iekļauta 
programma 
Covid-19. 

•  


