
 
 
 

 
 

Valsts 

Prasības izlidošanai  
uz valsti (Grieķija) 

Prasības izlidošanai  
no valsts (Grieķija) 

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) 

Grieķija 
 

• Negatīvs Covid-19 PCR tests, veikts ne agrāk kā 72 stundas 
pirms ieceļošanas vai antigēnu tests, veikts ne agrāk kā 24 
stundas pirms ieceļošanas, angļu val.+QR code, elektroniskā 
vai papīra formātā. Bērniem līdz 5 gadu vecumam tests 
nav jāveic. Prasība atcelta 
 

• Negatīvs tests nav jāuzrāda personām, kas pēdējo 15-180 
dienu laikā bet ne ilgāk ir pārslimojuši ar COVID-19 un var to 
apliecināt ar digitālo sertifikātu www.covid19sertifikats.lv 
Prasība atcelta 
 

• Ja ceļotājs ir saņēmis pilnu vakcinācijas (Pfizer BioNtech, 
Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson & 
Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), 
Cansino Biologics, Sinopharm) pret Covid-19 un kopš 
pēdējās vakcinācijas devas saņemšanas ir pagājušas vismaz 
15 dienas, tad uzrādot vakcināciju apstiprinošu dokumentu 
(digitālo sertifikātu www.covid19sertifikats.lv), tad persona ir 
atbrīvota no prasības uzrādīt negatīva Covid-19 testa 
rezultātu. Prasība atcelta 
 
*Vakcinācijas sertifikātam ceļojuma laikā jābūt derīgam  
(https://www.mfa.gov.lv/lv/informacija-par-dosanos-uz-
arvalstim-un-iecelosanu-latvija-covid-19-ierobezojumu-laika) 
Prasība atcelta 

 
• Ceļojumu apdrošināšana. *Iesakām izvērtēt un izvēlēties tās 

kompānijas piedāvājumu, kurā iekļauta programma Covid-19. 
 
• Ceļojumam derīga pase vai (ID karte-tikai pilsoņi), 

dokumentam ir jābūt derīgam līdz ceļojumu beigu datumam. 
 

• Ja bērns nav ierakstīts vienā no vecāku pasē, tad obligātā 
prasība kopā ar bērna pasi uzrādīt dzimšanas apliecības 
oriģinālu vai tās notariāli apstiprinātu kopiju. 

 
• Ceļojot ar pavadošo personu ir obligāta notariāli apstiprināta 

pilnvara. 
 

• Informācija par vīzām: https://bit.ly/3hMpj7c 
 

• No 2022. gada 1. aprīļa atcelta prasība 
ieceļošanai Latvijā uzrādīt sadarbspējīgu 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai 
negatīvu Covid-19 testa apliecinājumu. 

 
• Ierobežojumu atcelšana attiecas uz vakcinētiem un 

nevakcinētiem ceļotājiem. 
(https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/no-1-aprila-
iecelojot-latvija-nebus-nepieciesams-covid-19-
sertifikats-vai-tests ) 
 
Tests pēc atlidošanas uz Rīgas lidostu –  
brīvprātīgs 
 
Pēc testa veikšanas ir nekavējoties jādodas uz 
savu dzīvesvietu, lai sagaidītu testa rezultātu. 
Pozitīva testa rezultāta gadījumā ir nekavējoties 
jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un stingri jāievēro 
pašizolācijas režīms! 
 
Detalizētāk: https://bit.ly/3wz2pWD  

 

• Gadījumā, ja 
COVID-19 tests būs 
pozitīvs vai slimība 
norisināsies 
asimptomātiski, tad 
tūristi uz 7 dienām 
tiks izmitināti tās 
viesnīcas, kura 
rezervēta, karantīnas 
numuros vai arī 
"COVID viesnīcās". 
Medicīniskā aprūpe 
tiek nodrošināta bez 
maksas. 
 

• Tūristus, kas tiks 
identificēti kā 
"kontaktpersonas", 
nodrošinās 7 dienām 
ar atsevišķu 
"karantīnas laika” 
izmitināšanu bez 
maksas. 

 
 
 

• Izdevumus, kas 
saistīti ar 
hospitalizāciju un 
medikamentiem, 
apmaksās Grieķijas 
valsts. 
 

  

• 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 
vai pats tūrists. 

 
 
 

 


