
 
 

 
Valsts 

Prasības izlidošanai  
uz valsti (Turcija) 

  

Prasības atgriešanai  
no valsts (Turcija) 

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) 

Turcija 

• No 2022. gada 1. jūnija tiek  atcelta 
prasība ieceļošanai Turcijā uzrādīt 
sadarbspējīgu vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu vai arī 
negatīvu Covid-19 testa 
apliecinājumu. 
 

• Ierobežojumu atcelšana attiecas uz 
vakcinētiem un nevakcinētiem 
ceļotājiem. 

 
•  Ceļojumu apdrošināšana. *Iesakām 

izvērtēt un izvēlēties tās kompānijas 
pakalpojumu, kurā iekļauta 
programma Covid-19. 
 

•  Pase. Tās derīguma termiņu ne 
mazāks par 6 mēnešiem pēc 
atgriešanās no ceļojuma. Ceļot ar 
ID karti uz Turciju nevar! 
 
* 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 vajadzīga notariāli 
apstiprināta pilnvara. 
 

•  Informācija par vīzām LR 
nepilsoņiem: 
https://bit.ly/2P5bnK4 

• 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  

 

• Ja klients uzturēšanās laikā viesnīcā inficēsies ar COVID-19 vai 
viņa testa rezultāts būs pozitīvs, tad viesis tiks nogādāts 
slimnīcā. Tūristiem tādā gadījumā jāsazinās ar savu 
apdrošināšanas kompāniju; sekojošo lēmumu par izolāciju vai 
hospitalizāciju pieņems ārsti un apdrošināšanas kompānija – 
atkarībā no noteiktā ārstēšanas kursa. 
 

• Tūristiem ar pozitīvu Covid-19 testu tiks nodrošināta 
izmitināšana – saskaņā ar līgumā norādīto laika periodu (pēc 
vaučera). Gadījumā, ja viesis Covid-19 diagnozes dēļ nevar 
izbraukt no valsts vai viņa tūrista līguma termiņš beidzas, tad 
viesis tiks izmitināts tajā pašā viesnīcā – ar nosacījumu, ka viņš 
parakstīs vienošanos par drošības pasākumu ievērošanu 
(karantīnas laikā viesim nav tiesību iziet no numura, un tas 
tāpat attiecas uz visiem viņa ģimenes locekļiem vai ceļojuma 
biedriem, kas ierakstīti rezervācijā). Izdevumus sedz tūrists vai 
apdrošināšanas sabiedrība. 
 

• Turcijas veselības ministrijas darbinieki apmeklēs viesi/-us 
viesnīcā un nodrošinās ar medikamentiem. Izolācijas periods – 
10 dienas, tad tiek veikts nākamais tests un atkarībā no tā 
rezultātiem karantīna tiksturpināta vai pārtraukta. Pēc 
karantīnas pārtraukšanas viesis/-i aizlidos no valsts. Izmaksas 
par izolācijas periodu (ja tas pārsniedz vaučerā norādīto) sedz 
viesis par saviem līdzekļiem vai apdrošināšanas kompānija, ja 
tās piedāvājumā iekļauta speciālā programma Covid-19.  
 

• Smagu saslimšanas simptomu gadījumā lēmumu par tūrista 
hospitalizāciju pieņems apdrošināšanas sabiedrības ārsti, tāpēc 
noteikti jāsazinās ar savu apdrošināšanas sabiedrību. *Iesakām 
izvērtēt un izvēlēties tās kompānijas pakalpojumus, kurā 
iekļauta programma Covid-19. 
 

• Arī Turcijas apdrošināšanas kompānijas uz vietas piedāvās 
papildu apdrošināšanas iespējas ieceļotājiem: 
- segt Covid-19 ārstēšanās izmaksas slimnīcā (personām 0-65 
g.v.) 
https://www.covidinsurance4turkey.com/?ch=thy 

 
 

 

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

• Izmaksas sedz ceļotājs par 
saviem līdzekļiem vai 
apdrošināšanas kompānija, ja 
tās piedāvājumā iekļauta 
speciālā programma Covid-19. 

 
 

 


