
02/07/2020 

 

Valsts Kravu pārvadājumi Pasažieru pārvadājumi Periods Informācijas 

datums 

Albānija ATĻAUTI 

* sauszemes robežas ar visām kaimiņvalstīm ir 

atvērtas 

APTURĒTI  

* uz nenoteiktu laiku 

 

 

 

01.07.2020 

Andora ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 
 01.07.2020 

Armēnija ATĻAUTI 

* NAV kravu pārvadājumu ierobežojumi, 

izņemot ar IR 

NAV INFORMĀCIJAS 

 
Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

13.07.2020 

01.07.2020 

Austrija ATĻAUTI  

* kravu pārvadājumiem ir atvērti visi 

robežšķērsošanas punkti 

IEROBEŽOTI 

* iebraucējiem no Eiropas valstīm, kas nav 

Šengenas zonā, Andoras, Bulgārijas, Īrijas, 

Horvātijas, Monako, Rumānijas, Sanmarīno, 

Vatikāna, Lielbritānijas un Kipras jāuzrāda 

medicīnas izziņas (izsniegta ne vairāk kā 4 dienas  

angļu vai vācu valodā par negatīvu Covid-19 

testu vai jāpavada pašizolācijā 14 dienas 

 01.07.2020 

Azerbaidžāna ATĻAUTI 

* starptaut. kravu pārvadājumi uz/no AZ un 

tranzīts BEZ ierobežojumiem 

* visi robežpunkti atvērti TIKAI kravu 

transportam 

* tranzīts no IR uz GE – eskorta pavadībā 

APTURĒTI 

* pasažieriem slēgtas robežas ar IR, GE, TR, 

RU 

 

Karantīnas 

režīms līdz 

01.08.2020 

01.07.2020.  

Baltkrievija ATĻAUTI  

* no 1.07.2020. atcelti visi iepriekš noteiktie 

ierobežojumi 

ATĻAUTI  

 
 01.07.2020.  

Beļģija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* liegta ieceļošana no valstīm ārpus ES, EEZ un 

Šengenas zonas 

 

 

 

01.07.2020.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_263/COO_2026_100_2_1752893.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_263/COO_2026_100_2_1752892.html


Bosnija un 

Hercegovina 

ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 
 01.07.2020 

Bulgārija ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

* 14 dienu karantīna iebraucējiem no SE, UK, PT 

un trešajām valstīm (tranzīts pieļaujams) 

 

Ārkārtas 

epidemioloģis

kā situācija 

līdz 

15.07.2020 

01.07.2020.  

Čehija ATĻAUTI 
*visas robežas ar AT, DE, PL un SL ir atvērtas 

 

ATĻAUTI 

* liegta iebraukšana no augsta inficēšanās riska 

valstīm 

 

 

 

02.07.2020.  

Dānija ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

* Atļauta ieceļošana no lielākās daļas ES valstu, 

t.sk., no Latvijas 

* atļauts tranzīts uz mītnes zemi 

* tūristiem jāuzrāda naktsmītnes rezervācija 

vismaz 6 naktīm 

 02.07.2020.  

Ēģipte ATĻAUTI 

*aizliegts vīrusa apkarošanai nepieciešamo preču 

(sejas masku, skābekļa iekārtu) eksports 

* kravas no Ēģiptes uz Saūda Arābiju un Sudānu 

drīkst izvest tikai šo valstu pārvadātāji 

NAV INFORMĀCIJAS Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

jūlija beigām 

02.07.2020 

Francija ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

* atvērtas ES un Šengenas zonas iekšējās robežas 

* atļauta iebraukšana no trešajām valstīm ar 

zemu inficēšanās risku 

Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

10.07.2020 

(Robežkontro

le līdz 

31.10.2020) 

02.07.2020.  

Grieķija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI  

*veselības pārbaudes izlases kārtībā 

 02.07.2020.  

Gruzija ATĻAUTI 

* autovadītāju veselības pārbaudes 

* no GE jāizbrauc: 

- 96 stundu laikā, pretējā gadījumā jāveic Covid-

19 tests; 

APTURĒTI 

 
 02.07.2020.  

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


- 7 dienu laikā, ja pēc izkraušanas paredzēts 

iekraušana GR preču eksportam un/vai 

izbraukšana no GE teritorijas notiek ar prāmi. 

Horvātija ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

* ES un EEZ valstu robežas atvērtas 

* sabiedriskajā transportā jāizmanto sejas 

maskas 

 02.07.2020.  

Igaunija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI  

* pašizolācijas periods nav jāievēro iebraucējiem 

no ES dalībvalstīm, Šengenas valstīm un AK , kā 

arī no valstīm ar zemu inficēšanās risku 

 

 

02.07.2020  

Irāna IEROBEŽOTI 

* IR-IQ – abu valstu pārvadātāji drīkst veikt 

pārvadājumus, kas saistīti ar valsts robežas 

šķērsošanu, bet trešo valstu pārvadātāji robežu 

drīkst šķērsot atsevišķos robežpunktos 

* IR-AZ – kravu pārvadātāji drīkst šķērsot visas 

robežas 

* IR-PK – robežu šķērsošana ar atļaujām 

* IR-TM – atļauts tikai TM transportlīdzekļiem 

* IR-TR – robežu šķērsošana atļauta tikai TR 

transportlīdzekļiem 

* IR-AF kravu pārvadājumi atļauti visos 

robežpunktos 

* IR-AM – kravu pārvadājumi, tiek veiktas 

veselības pārbaudes 

IEROBEŽOTI 

* IR- IQ – atļauta robežšķērsošana abu valstu 

pilsoņiem 

* IR-AZ – pasažieriem atvērts 1 

robežšķērsošanas punkts 

* IR-PK – robežu šķērsošana liegta 

* IR-TM – robežu šķērsošana liegta 

* IR-TR – robežu šķērsošana liegta 

* IR-AF – trešo valstu pilsoņiem robežu 

šķērsošana liegta 

* IR-AM – trešo valstu pilsoņiem robežu 

šķērsošana liegta 

 

 02.07.2020 

Itālija ATĻAUTI ATĻAUTI 

* personu brīva pārvietošanās starp ES 

dalībvalstīm, Šengenas zonas valstīm, AK un 

trešajām valstīm ar zemu inficēšanās risku 

 02.07.2020  

 

Īrija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

*ieceļotājiem no augsta riska valstīm jāievēro 

14 dienu pašizolācijas periods 

 02.07.2020 

 



* 09.07. plānots atvieglot ierobežojumus 

ceļošanai no ārvalstīm ar līdzīgu inficēšanās 

līmeni 

Islande ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 

 02.07.2020 

Izraēla Nav informācijas 

 

Nav informācijas 

* Liegta iebraukšana ārvalstniekiem, aizliegums 

neattiecas uz pilsoņiem 

 02.07.2020 

Jordānija ATĻAUTI 

 
APTURĒTI 

* slēgtas sauszemes robežas 
 02.07.2020 

 

Kazahstāna ATĻAUTI 

* no 01.06. starptautiskajos autopārvadājumos 

iesaistītajiem ārvalstu autovadītājiem ir 

nepieciešamas vīzas (līdz 01.11.2020) 

IEROBEŽOTI 

* ieviests vīzu režīms ar ES (tostarp, LV) un 

vairāku citu valstu pilsoņiem – līdz 01.11.2020 

* vairākos reģionos karantīnas periods līdz 

13.07.2020 

 

 

02.07.2020  

Kipra ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 
 02.07.2020 

Kirgizstāna ATĻAUTI 

 
APTURĒTI 

* liegta ieceļošana/izceļošana visiem  
No 17.03.2020 

uz nenoteiktu 

laiku 

02.07.2020 

Kosova ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 

 02.07.2020 

Krievija ATĻAUTI 

* nepieciešama elektroniska caurlaide 

iebraukšanai Čitā (Aizbaikāla reģions) 

* RU-CN – ar pieteikumiem 

ATĻAUTI 

* slēgta robeža ar ES dalībvalstīm  

 

 

02.07.2020  

 

Ķīna ATĻAUTI 

 

IEROBEŽOTI 

* atļauta ieceļošana tikai pilsoņiem 
 02.07.2020 

Latvija ATĻAUTI  

 

ATĻAUTI 

* iebraukšana atļauta no ES dalībvalstīm, EEZ 

valstī, Šveices, kā arī trešajām valstīm ar zemu 

inficēšanās risku 

 02.07.2020 

 

Libāna ATĻAUTI 

 

IEROBEŽOTI 

* slēgtas robežas ar Sīriju 

 02.07.2020 

Lielbritānija ATĻAUTI  IEROBEŽOTI  02.06.2020 



 * iebraucējiem (ar atsevišķiem izņēmumiem) – 

14 dienu pašizolācija – no 08.07.2020 
 

Lietuva ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

* brīvi ļauts iebraukt no ES dalībvalstīm, EEZ 

valstīm, Šveices Konfederācijas un 

Lielbritānijas, kā arī citām valstīm ar zemu 

inficēšanās risku 

Pagaidu 

robežkontrole 

līdz 

16.07.2020 

02.07.2020 

 

Lihtenšteina ATĻAUTI ATĻAUTI 

* atvērta robeža ar CH 

* citu valstu pilsoņu iebraukšana atkarīga no CH 

ieceļošanas ierobežojumiem 

 02.07.2020 

Luksemburga ATĻAUTI 

 

APTURĒTI 

* izņemot repatriācijai 

 02.07.2020 

Malta ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* iebraucējiem no augsta inficēšanās riska 

valstīm – 14 dienu karantīna 

 02.07.2020 

 

Maroka ATĻAUTI  APTURĒTI  02.07.2020 

 

Melnkalne ATĻAUTI  

 

ATĻAUTI 

* atļauts iebraukt no valstīm ar zemu saslimstības 

risku (arī LV) 

* no AL, BiH, RKS, TR, IL, PL, RO, IT un UA 

iebraucējiem jāuzrāda negatīvi Covid-19 testi (ne 

vecāks par 48 h) 

* no pārējām valstīm iebraukšana liegta 

 04.07.2020 

Moldova ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 
 02.07.2020 

 

Monako ATĻAUTI ATĻAUTI 

 

 02.07.2020 

Mongolija ATĻAUTI 

 

APTURĒTI Ierobežojumi 

noteikti līdz 

15.07.2020 

02.07.2020 

Nīderlande ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI  02.07.2020 

http://www.gov.me/en/News/227518/National-Coordination-Body-adopts-new-methodology-for-further-opening-of-Montenegro-while-maintaining-recognisable-policy-of-hig.html


* ierobežota iebraukšana no trešajām valstīm ar 

augstu saslimstības risku 

Norvēģija ATĻAUTI  

 

IEROBEŽOTI 
*karantīnas/ pašizolācijas periods – 10 dienas 

Ceļošanas 

ierobežojumu

plānots atcelt  

15.07.2020 

02.07.2020 

 

Pakistāna IEROBEŽOTI APTURĒTI 

* slēgtas robežas rietumvalstu pilsoņiem 

 02.07.2020  

 

Polija ATĻAUTI 

  

ATĻAUTI 

* slēgtas robežas ar RU, BY, UA 

 02.07.2020 

 

Portugāle ATĻAUTI 

 

IEROBEŽOTI 

* jāievēro sociālā distancēšanās vai jāizmanto 

sejas maskas 

* PT iekļauta to valstu sarakstā, kurā ir augsts 

inficēšanās risks 

 

 

02.07.2020 

 

Rumānija ATĻAUTI 

* slēgti atsevišķi robežpunkti (ar MD un RS) 

ATĻAUTI 

* starptautiskie regulārie, neregulārie un 

speciālie pasažieru pārvadājumi ir atļauti 

 

 

Trauksmes 

stāvoklis līdz 

17.07.2020 

02.07.2020  

Serbija ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 
 02.07.2020 

 

Slovākija ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

* saglabāta robežkontrole ar PL un UA 

* iebraucējiem no augsta inficēšanās riska 

valstīm – 14 dienu karantīna un/vai Covid-19 

tests 

 02.07.2020  

Slovēnija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* ierobežota iebraukšana no valstīm ar augstu 

inficēšanās risku 

 
 

02.07.2020 

Somija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

 * ierobežota iebraukšana no valstīm ar augstu 

inficēšanās risku 

 

 

02.07.2020 

 



Spānija ATĻAUTI 

 

IEROBEŽOTI 

* slēgtas ārējās robežas 

Trauksmes 

stāvoklis līdz 

8.07.2020 

02.07.2020 

 

Šveice ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

*pasažieriem jāizmanto sejas maskas 
 02.07.2020 

 

Tadžikistāna ATĻAUTI 

* Ja autovadītājs var pierādīt negatīvu Covid-19 

testu, atļauts valstī uzturēties līdz 5 dienām 

* ja tests nav veikts, to veic pirms iebraukšanas 

valstī, vadītājam attiecīgi jāsagaida testa 

rezultāti. Negatīva testa rezultāta gadījumā tiek 

atļauts nogādāt kravu galamērķī 

APTURĒTI 

* pasažieru pārvadājumi aizliegti 
 
No 10.04.2020 

līdz 

aizlieguma 

atcelšanai 

02.07.2020 

 

Tunisija ATĻAUTI 

* ar vīrusa apkarošanu saistītu preču eksports 

tikai ar īpašām atļaujām 

Nav informācijas  02.07.2020 

Turcija ATĻAUTI  

* tiek veiktas veselības pārbaudes un 

transportlīdzekļu dezinfekcija 

ATĻAUTI 

* izņemot iebraucējiem no IR 
 

 
 

02.07.2020 

Turkmenistāna IEROBEŽOTI 

* iebraucējiem jāuzrāda izziņa par negatīvu 

Covid-19 testa rezultātu, kura saņemta ne vēlāk 

kā 72 stundas pirms brauciena datuma + 

iebraucēji tiek atkārtoti testēti, ierodoties valstī  

IEROBEŽOTI 

* iebraucējiem jāuzrāda izziņa par negatīvu 

Covid-19 testa rezultātu, kura saņemta ne vēlāk 

kā 72 stundas pirms brauciena datuma + 

iebraucēji tiek atkārtoti testēti, ierodoties valstī  

Iebraukšanas 

ierobežojumi 

līdz 

20.07.2020 

02.07.2020 

 

Ukraina ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 
 02.07.2020 

 

Ungārija ATĻAUTI, 

 

ATĻAUTI 

* liegta ieceļošana no augsta inficēšanās riska 

valstīm 

 02.07.2020  

Uzbekistāna ATĻAUTI 

 

IEROBEŽOTI 

* iebraucējiem no ES dalībvalstīm – 14 dienu 

pašizolācijas periods 

 02.07.2020 

 

Vācija ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

* liegta ieceļošana no augsta inficēšanās riska 

valstīm – spēkā līdz 31.08.2020 

 02.07.2020  



Ziemeļ- 

maķedonija 

ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 
 02.07.2020 

 

Zviedrija ATĻAUTI ATĻAUTI 

* liegums izbraukt uz ES cauri Zviedrijas 

teritorijai – līdz 07.07.2020 

* iebraukt SE ir atļauts, tomēr ir iekļauta augsta 

inficēšanās riska valstu sarakstā 

 02.07.2020  

 

       

 

 


