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Valsts Kravu pārvadājumi Pasažieru pārvadājumi Informācijas 

datums 

Albānija ATĻAUTI  

      Autovadītājiem: 

 sejas aizsargmaska iekštelpās 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 vakcinācijas pase 

VAI 

 apliecinājums par pārslimotu Covid-19 

VAI 

 negatīvs PCR (ne vecāks par 72) vai antigēnu 

testa rezultāts (ne vecāks par 48h) 

 sejas aizsargmaska iekštelpās 

02.11.2021. 

Andora ATĻAUTI 

      Autovadītājiem: 

 sejas aizsargmaskas 

ATĻAUTI 

         Pasažieriem 

 negatīvs PĶR vai antigēnu tests (personām virs 

6 gadu vecuma), ne vairāk par 72h vecs, ja 

plāno valstī uzturēties ilgāk par 72h 

 sejas aizsargmaskas 

02.11.2021. 

Armēnija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 sejas aizsargmaska 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 sejas aizsargmaska 

 Covid-19 tests (PĶR) – ne vecāks par 

72h  

VAI 

 vakcinācijas apliecinājums 

VAI 

02.11.2021. 



 Covid-19 tests uzreiz pēc ieceļošanas valstī + 

pašizolācija līdz negatīva testa rezultāta 

saņemšanai 

Austrija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 starptautiskos pārvadājumos iesaistītie 

autovadītāji ir atbrīvoti no testa, vakcinācijas 

sertifikāta uzrādīšanas, karantīnas un 

tiešsaistes reģistrācijas  

BET 

Ja darba pienākumu izpilde saistīta ar fizisku 

saskarsmi ar citām personām, tad pielaide darba 

vietai atļauta tikai personām, kurām ir: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR – ne vecāks par 

72h)  

VAI  

 Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (ne vecāks 

par 360 dienām) vai pārslimošanas 

apliecinājums (ne vecāks par 180 dienām) 

 sejas maska – FFP2 standarts 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāts + negatīvs PCR tests - ne vecāks par 

72h (personas, kas saņēmušas 3. 

revakcinācijas devu (“booster”, ir atbrīvotas no 

testa uzrādīšanas) 

 Ieceļotājiem no vīrusa variantu valstīm (arī 

UK, NO, NL un DK – 10 dienu karantīna 

(neattiecas uz personām, kas ir saņēmušas 3 

vakcīnu devas) + negatīvs Covid-19 tests ne 

vecāks par 48h) Nevakcinētām personām – 10 

dienas karantīnā + Covid-19 tests 

 Nevakcinētām personām – 10 dienu karantīna 

+ elektroniska reģistrācija + Covid-19 tests 

  sejas maska - FFP2 standarts 

28.12.2021. 

Azerbaidžāna ATĻAUTI 

  

IEROBEŽOTI 

NB! Sauszemes robežas ieceļošanai slēgtas 

 vakcinācijas pases vai izslimošanas sertifikāti 

daudzu sabiedrisku vietu apmeklēšanai 

 sejas maskas iekštelpās  

25.11.2021.  

Baltkrievija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 sejas aizsargmaskas un cimdi ārpus 

transportlīdzekļa 

 iebraucot no BY Latvijā – ātrais antigēnu 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 Vakcinācijas apliecinājums 

(vakcinācijas kurss pabeigts ne senāk kā 1 

gadu un ne agrāk kā 1 mēnesi pirms ieceļošanas)  

03.11.2021.  



tests, maksas pakalpojums visām personām, 

tai skaitā LV valstspiederīgajiem 

NB! Tests uz robežas nav jāveic, ja persona var 

uzrādīt: 

 ES atzītu Covid-19 vakcinācijas 

sertifikātu 

VAI 

 apliecinājumu par pārslimotu Covid-19 

VAI 

 ES/EEZ/AK vai Šveice Konfederācijā veikta 

testa negatīvu rezultātu 

VAI 

 negatīvs Covid-19 PĶR tests - ne vecāks par 

72h (izņemot atsevišķas kategorijas, tostarp RU 

pilsoņus, kuri BY šķērso tranzītā uz RU) 

 karantīna - 7dienas - 

 iebraucējiem no “sarkanās zonas” valstu 

saraksta, t.sk., no LV, izņemot tranzīta 

gadījumā 

 ātrais antigēnu tests, iebraucot Latvijā (no 

01.08.2021. maksas pakalpojums)  

 NB! Tests uz robežas nav jāveic, ja persona var 

uzrādīt ES atzītu Covid-19 vakcinācijas 

sertifikātu, apliecinājumu par pārslimotu 

Covid-19 vai ES/EEZ/AK vai Šveice 

Konfederācijā veikta testa negatīvu rezultātu 
Beļģija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 sejas aizsargmaska 

 pārvadājuma dokumenti – CMR; 

 Pasažiera lokācijas forma – ja 

uzturēšanās laiks BE pārsniedz 48h (aizpilda 

elektroniski 48h pirms iebraukšanas) 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES digitālais Covid-19 sertifikāts 

VAI 

 apliecinājums par izslimotu Covid-19 

NB! Ja sertifikāta vai apliecinājuma nav, tad tests + 

pašizolācija 

 Pasažieru lokācijas forma (aizpilda 

elektroniski 48h pirms iebraukšanas) 

 iebraucējiem no trešajām valstīm - vakcinācija, 

tests, pašizolācija 

02.11.2021.  

Bosnija un 

Hercegovina 

ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 sejas maska 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 sejas maska 

 negatīvs PĶR tests – ne vecāks par 48h 

(iebraucējiem no Eiropas) vai ne vecāks par 

72h (iebraucējiem no valstīm ārpus Eiropas) 

30.09.2021. 

http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/strany-krasnoy-zony.php
http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/strany-krasnoy-zony.php
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form


Bulgārija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 sejas aizsargmaska 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs PĶR tests – ne vecāks par 72h  

vai negatīvs antigēnu tests – ne vecāks par 48h 

VAI 

 ES digitālais Covid sertifikāts (vai 

alternatīvs atzīts vakcinācijas/atveseļošanās 

apliecinājums) 

VAI 

 apliecinājums par izslimotu Covid-19 (ne 

vecāks par 180 dienām) 

04.11.2021.  

Čehija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 autovadītāja profesionālās 

kvalifikācijas dokuments (95.kods) 

 darba līgums (čehu valodā – ES 

dalībvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem) 

 sejas maska – FFP2 vai KN95 

 darba un atpūtas laikposmu uzskaite 

 A1 sertifikāts 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES Covid-19 sertifikāts (apliecina 

balstvakcīnas saņemšanu vai pārslimošanas 

faktu) 

 negatīvs Covid-19 tests + atkārtots tests 5.-

7. dienā  

 elektroniska deklarēšanās 

 sejas maska (FFP2, KN95, N95, P2, DS) 

20.01.2022.  

Dānija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 DK uzņēmumiem ir tiesības pieprasīt 

vakcinācijas/izslimošanas apliecinājumu 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 PCR tests (ne vecāks par 72h) vai antigēnu 

tests (ne vacāks par 48h) – visiem 

iebraucējiem, tostarp vakcinētiem 

 Covid-19 vakcinācijas/izslimošanas 

sertifikāts  

30.12.2021.  

Ēģipte ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 monitoringa karte 

10.06.2021. 

https://plf.uzis.cz/


 negatīvs PĶR tests – ne vecāks par 72h – tikai 

papīra formātā 

Francija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 sejas maska iekštelpās 

 apliecinājums par Covid-19 simptomu 

neesamību  

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 Passe Sanitaire (atspoguļo vakcināciju, 

izslimošanas faktu vai negatīvu testa rezultātu) 

VAI 

 ES digitālais Covid sertifikāts – 

vakcinētām vai izslimojušām personām 

VAI 

 nevakcinētām personām -negatīvs PCR 

tests ne vecāks par 48 h + ieceļošanas 

pamatojums pašizolācija (attiecas uz 

iebraucējiem no “oranžā” un “sarkanā” 

saraksta valstīm)  

 sejas aizsargmaska ārā un iekštelpās 

 apliecinājums par Covid-19 simptomu 

neesamību  

16.12.2021.  

Grieķija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 elektroniska deklarācija 

  pārvadājumu apliecinošs dokuments 

(CMR) 

 sejas maska 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 elektroniska deklarācija 

(jāaizpilda ne vēlāk kā 24h pirms iebraukšanas) 

 negatīvs PCR tests – ne vecāks par 72h 

(arī vakcinētām/pārslimojušām personām) 

 ES digitālais  COVID sertifikāts 

(alternatīvs ES atzīts dokuments), kas apliecina 

vakcināciju vai izslimošanu 

 striktāki ierobežojumi nevakcinētām 

personām, atvieglojumi vakcinētām personām 

– līdz 31.03.2022. 

 sejas aizsargmaskas ārā un iekštelpās  

30.12.2021.  

Gruzija ATĻAUTI ATĻAUTI  30.12.2021.  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15093
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


 Pasažieriem: 

 vakcinācijas/izslimošanas 

apliecinājums (ES digitālais Covid sertifikāts) 

VAI 

 negatīvs Covid-19 tests (PCR) – ne 

vecāks par 72h (personām, kuras ieceļo pa 

sauszemi, neatkarīgi no vakcinācijas) 

 elektroniska deklarēšanās 

 ķermeņa temperatūras kontrole 

Horvātija ATĻAUTI 

 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES Covid-19 sertifikāts (vai 

vakcinācijas apliecība) 

VAI 

 negatīvs Covid-19 tests (PCR) – ne 

vecāks par 72h vai antigēnu tests (ne vecāks 

par 48h) 

 sejas aizsargmaska iekštelpās 

 reģistrēšanās  

 autobusu vadītājiem jābūt ar sejas 

maskām 

03.11.2021.  

Igaunija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 

ATĻAUTI  

Pasažieriem: 

 ES Covid-19 sertifikāts  

VAI 

 Izslimošanas apliecinājums 

VAI 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – ne 

vecāks par 72h – personām virs 12 gadu 

vecuma 

 pašizolācija – 10 dienas (ieceļotājiem 

no augsta saslimstības riska 3. valstīm) 

03.11.2021. 

https://stopcov.ge/en/protocol
https://entercroatia.mup.hr/


 ieceļošanas veidlapa – aizpildīta 72h 

laikā pirms iebraukšanas 

Irāna ATĻAUTI 

 robežo šķērsošana noteiktās vietās 

 slēgta robeža ar Afganistānu 

 komandantstunda no plkst.22.00 līdz 

3.00 

ATĻAUTI 

 liegums iebraukt “sarkanā” un “oranžā” riska 

pilsētās 

 negatīvs PCR tests – ne vecāks par 96h (+ 

atkārtots tests ieceļotājiem no paaugstināta 

riska valstīm) 

VAI 

 vakcinācijas sertifikāts – ieceļotājiem no 

Eiropas Savienības 

 sejas maskas 

 komandantstunda no plkst.22.00 līdz 3.00 

03.09.2021. 

Itālija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 sejas maska 

 aizpildīta anketa (passenger locator 

form) 

 iekļūšana uzņēmuma telpās tikai ar 

Green pass rafforzato (vai super Green pass), 

kas apliecina vakcināciju vai C19 izslimošanu 

vai negatīvu testa rezultātu 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 vakcinācijas/izslimošanas sertifikāts 

+ 

 negatīvs Covid-19 tests (PCR vai antigēnu)  

 izlases testēšana uz robežas 

+ 

 karantīna – 5 dienas (personām, kas nevar 

uzrādīt vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu) 

un atkārtots tests pēc šī perioda 

 reģistrācija. 

 sejas maska 

20.01.2022. 

 

Īrija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 sejas maska 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES digitālais Covid-19 sertifikāts 

VAI 

 Izslimošanas apliecinājums 

VAI 

03.11.2021. 

 

https://iseteenindus.terviseamet.ee/
https://app.euplf.eu/#/form
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html


 negatīvs Covid-19 tests (PCR) – ne 

vecāks par 72 h 

 karantīna viesnīcā – 14 dienas 

ieceļotājiem no augsta saslimstības riska 

valstīm (arī ja tās šķērsotas tranzītā) un 

iebraucējiem bez negatīva Covid-19 testa 

 sejas maska 

 elektroniska deklarācija   

Islande ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PCR vai ātrais 

antigēnu) – ne vecāks par 72h pirms 

ielidošanas 

 nevakcinētām personām – 2 Covid-19 

testi pēc ierašanās + karantīna – 5–6 dienas – 

starp testiem 

 iepriekšēja reģistrācija 

09.09.2021. 

Izraēla ATĻAUTI 

 
IEROBEŽOTI 

 Atļauta ieceļošana limitētām vakcinētu 

ārvalstu tūristu grupām 

 Antivielu tests pēc ieceļošanas 

 Vakcinācijas apliecinājums 

VAI 

 Pierādījums par izslimotu Covid-19 

 veselības apdrošināšana, kas sedz 

ārstēšanos no Covid-19 

10.06.2021. 

Jordānija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

Avio: 

 vakcinācijas apliecinājums 

VAI 

03.09.2021. 

 

https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/
https://www.covid.is/english


 Covid-19 tests (ne vecāks par 72h) 

pirms ieceļošanas + pēc ielidošanas (par 

saviem līdzekļiem) 

Sauszeme: 

 atvērtas robežas ar SY un SA. Limitēts 

ieceļotāju skaits dienā 

Kazahstāna ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 ķermeņa temperatūras kontrole 

 negatīvs Covid-19 tests – ne vecāks 

par 72 h – neievērošanas gadījumā 

iebraukšana KZ liegta vai piespiedu karantīna 

vismaz 2 dienas 

 tranzīta gadījumā pirms iebraukšanas 

KZ – ķermeņa temperatūras kontrole 

 jāaizpilda anketa.  

IEROBEŽOTI 

 apturēts bezvīzu režīms - līdz 31.12.2021. 

 negatīvs Covid-19 tests – ne vecāks par 72h 

 ierobežota robežšķērsošana. KZ robežu drīkst 

šķērsot 1 reizi 30 dienu laikā.  

04.11.2021. 

Kipra ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 sejas maska 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests – ne vecāks par 

72h 

VAI 

 vakcinācijas apliecinājums 

VAI 

 pierādījums par pārslimotu Covid-19 

 sejas maska 

 pasažieru lokācijas forma 

10.06.2021. 

Kirgizstāna ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 Stop Covid-19 lietotne autovadītāja 

tālrunī  

 eskorts līdz izkraušanas vietai 

 distancēšanās 

ATĻAUTI 

      Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 testa rezultāts (ne vecāks par 

72h) 

 atkārtots tests (pēc pieprasījuma) 

 

04.11.2021. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34930406&doc_id2=39846259#activate_doc=2&pos=14;-26.800003051757812&pos2=3;-99.80000305175781
http://www.atd.lv/sites/default/files/Kirgizstana.pdf#overlay-context=lv/jaunumi/valstu-noteiktie-ierobe%25C5%25BEojumi-autop%25C4%2581rvad%25C4%2581jumu-jom%25C4%2581-saist%25C4%25ABb%25C4%2581-ar-covid-19-v%25C4%25ABrusa-ierobe%25C5%25BEo%25C5%25A1anas


 sejas maska 

 reģistrēšanās, norādot visas 

apstāšanās vietas 

Kosova ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 

04.11.2021. 

Krievija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 sejas aizsargmaskas un 

vienreizlietojamie cimdi 

 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 ierobežota robežu šķērsošana 

 ES/EEZ/AK vai Šveices Konfederācijā 

izdots Covid-19 sertifikāts, kas apliecina 

izslimošanu vai vakcināciju 

 negatīva Covid-19 testa apliecinājums 

– ne vecāks par 3 dienām 

VAI 

 Covid-19 tests 3 dienu laikā RU uz vietas 

04.11.2021. 

 

Ķīna ATĻAUTI 

 pastiprināta robežkontrole ar RU 

 

IEROBEŽOTI 

 reģistrācija + QR kods 

 

11.08.2021. 

Latvija ATĻAUTI  

Autovadītājiem: 

 digitālais Covid-19 

vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 Covidpass reģistrācija un QR kods 

 sejas maska – FFP2 – publiskās vietās 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES digitālais Covid-19 vakcinācijas vai 

izslimošanas sertifikāts 

 negatīvs Covid-19 tests – ne vecāks par 

72h –personām no 11 gadu vecuma 

 reģistrācija Covidpass  

 sejas maska – FFP2 – publiskās vietās 

20.01.2022. 

Libāna ATĻAUTI 

 

IEROBEŽOTI 

 

02.07.2020. 

Lielbritānija ATĻAUTI  

Autovadītājiem: 

 pilnībā vakcinētiem: 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

Vakcinētiem: 

11.11.2021. 

https://health.customsapp.com/healthweb/home/pages/index/index.html


 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma, CMR, Eiropas Kopienas 

atļaujas kopija, cits apliecinājums 

 Covid-19 tests 2. dienā (vai ātrāk) – ja 

uzturēšanās AK pārsniedz 48h un/vai pēdējo 

10 dienu laikā būts t.s. sarkanajā valstu 

sarakstā VAI ik pēc 3 dienām, ja iebrauc AK 

ikdienā 
 Pilnībā nevakcinētiem vai iebraucot no 

“sarkanā saraksta” valstīm: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma, CMR, Eiropas Kopienas 

atļaujas kopija, cits apliecinājums 

 Covid-19 tests 2., 5. un 8. dienā (vai 

ātrāk) – ja uzturēšanās AK pārsniedz 48h 

un/vai pēdējo 10 dienu laikā būts t.s. 

sarkanajā valstu sarakstā VAI ik pēc 3 

dienām, ja iebrauc AK ikdienā 
 pašizolācija kabīnē ārpus darba 

pienākumu izpildes (iebraucējiem no 

“sarkanā saraksta valstīm” – 10 dienas 

karantīna ierādītās viesnīcās) 

 PCR testa rezervācija un apmaksa 

pirms ieceļošana un tests divu dienu laikā pēc 

iebraukšanas AK  

 uzturēšanās vietas deklarēšana 

Nevakcinētiem: 

 C-19 tests – 3 dienas pirms ieceļošanas 

+ C-19 testa rezervācija un apmaksa veikšana 

2 dienu laikā pēc ieceļošanas + C-19 testa 

rezervācija un apmaksa veikšanai 8. dienā pēc 

ieceļošanas  

 uzturēšanās vietas deklarēšana 

Lietuva ATĻAUTI 

. Autovadītājiem: 

 negatīva Covid-19 testa apliecinājums 

– ja LT plānots pavadīt ilgā par 72h 

VAI 

 Covid-19 tests (piesakoties pa tālr. 

1808) 24 h laikā – pēc 72h perioda 

pārsniegšanas 

NB! Testu nevajag:  

1) tranzīta pārvadājumu gadījumā 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES digitālais Covid sertifikāts 

VAI 

 negatīvs Covid-19 PĶR tests – ne 

vecāks par 72h, vai antigēnu tests – ne vecāks 

par 48h (izņemot tranzīta gadījumā) –

iebraucējiem no 16 gadu vecuma pirms 

iebraukšanas 

 sejas maska 

03.11.2021. 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk


2) starptautisko regulārajos, speciālajos un 

čartera pasažieru pārvadājumos iesaistītajiem 

transporta darbiniekiem 

3) uzturēšanās LT nepārsniedz 72h 

 reģistrācija + QR kods – arī tranzīta 

un ikdienas reisu gadījumā – PIRMS robežas 

šķērsošanas 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 sejas maska 

 

 reģistrēšanās (robežšķērsošanas brīdī, 

bet ne agrāk kā 48h pirms ieceļošanas) 

 pašizolācija 10 vai 7 dienas  

NB! Pašizolācijas, testa, sertifikāta, reģistrēšanās 

prasības atkarīgas no ieceļošanas valsts 

No 28.09.2021. iebraucējiem no LV, kuri nevar uzrādīt 

vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu, jāveic Covid-19 

tests un 10 dienas jāpavada karantīnā 

Lihtenšteina ATĻAUTI ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 sejas maska – vecumā virs 12 gadiem 

05.02.2021. 

Luksemburga ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma vai CMR u.tml. 

 Vakcinācijas, pārslimošanas 

sertifikāts vai negatīvs C19 tests – kravu 

izkraušanai/iekraušanai (attiecas uz ārvalstu 

kravu pārvadātājiem, kuri veic kabotāžas 

pārvadājumus LUX) 

 Vakcinācijas/pārslimošanas/testa 

apliecinājumu var pieprasīt kravas 

saņēmēji/nosūtītāji. 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES Covid-19 sertifikāts (vai alternatīvs 

ES atzīts vakcinācijas/izslimošanas 

apliecinājums) 

 sejas maska  

13.01.2022. 

Malta ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 nakšņošanas gadījumā piemērotas tās 

pašas prasības, kas pasažieriem 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES digitālais Covid-19 sertifikāts (vai 

alternatīvs ES atzīts vakcinācijas/izslimošanas 

apliecinājums) 

20.01.2022. 

 

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form/passenger
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8e65342baf9011ea9a12d0dada3ca61b/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0d7234d1-48ea-4f39-9758-1f43ea09e52f


 negatīvs Covid-19 tests (PCR) – ne 

vecāks par 72h – atkarībā no ieceļošanas valsts 

VAI 

 karantīna 14 dienas + Covid-19 tests 

 ieceļošana anketa 

 pasažiera anketa 

NB! Ieceļošanas prasības atkarīgas no ieceļošanas 

valsts 

Maroka ATĻAUTI  

 
ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 Vakcinācijas sertifikāts 

 negatīvs Covid-19 tests – 72 h laikā 

PĒC ieceļošanas (iebraucējiem no zema riska 

valstīm) vai 72h laikā PIRMS ieceļošanas 

(iebraucējiem no paaugstināta riska valstīm) 

 karantīna – 10 dienas (nevakcinētām 

vai nepilnīgi vakcinētām personām no 

paaugstināta riska valstīm) 

 sejas maska 

 reģistrācija 

26.08.2021. 

 

Melnkalne ATĻAUTI  

Autovadītājiem: 

 sejas maska 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 vakcinācijas sertifikāts 

VAI 

 negatīvs testa rezultāts (PCR – ne 

vecāks par 72h, antigēnu – ne vecāks par 48h) 

 sejas maska 

23.09.2021. 

Moldova ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 sejas maska 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

No sarkanā saraksta valstīm (t.sk. Latvijas) 

 negatīvs C19 tests (PCR) – ne vecāks 

par 72h 

20.01.2022. 

 

https://www.visitmalta.com/en/covid-19
https://www.maltairport.com/wp-content/uploads/2021/01/Public-Health-Travel-Declaration-form_Jan2021.pdf
https://www.maltairport.com/wp-content/uploads/2021/01/Public-Health-Travel-Declaration-form_Jan2021.pdf
https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf
http://www.onda.ma/form.php


No pārējām valstīm: 

 vakcinācijas sertifikāts 

VAI 

 negatīvs Covid-19 tests (PCR – ne 

vecāks par 72h vai antigēnu – ne vecāks par 

48h) 

VAI 

 izslimošanas apliecinājums 

VAI 

 aizpildīta epidemioloģiskā karte + 

pašizolācija – 14 dienas, kuru var pārtraukt 

pēc 10 dienām, saņemot negatīvu Covid-19 

testu 

Monako ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 

05.02.2021. 

Mongolija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 veselības pārbaudes uz robežas 

 CMR, atļauja vai citi kravas 

dokumenti 

 muitas kontrolpunktos kravu, 

piekabi/puspiekabi pārņem MNG reģistrēti 

pārvadātāji 

IEROBEŽOTI 

        Pasažieriem  

 Covid-19 tests (PĶR) – ne vecāks par 

72h 

un 

 vakcinācijas sertifikāts 

vai 

 pārslimošanas apliecinājums 

 pašizolācija – 14 dienas 

23.09.2021. 

Nīderlande ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 EK atļaujas kopija vai licences kartīte 

 CMR 

 sejas maska 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ieceļojot no augsta riska valstīm (pēc 

NL klasifikācijas) - negatīvs Covid-19 tests 

(PĶR ne vecāks par 72h + ātrais antigēnu ne 

vecāks par 24h VAI PĶR ne vecāks par 24h) + 

parakstīta negatīva testa deklarācija 

(iebraucējiem no valstīm ārpus ES un 

30.12.2021. 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/forms/2020/12/04/coronavirus-negative-test-declaration-form


Šengenas zonas) – personām virs 13 gadu 

vecuma 

 ES digitālais Covid-19 sertifikāts, kas 

apliecina pārslimošanu vai pabeigtu 

vakcināciju 

 izdrukāts, aizpildīts un parakstīts 

veselības stāvokļa pašapliecinājums 
 sejas maska sab.transportā 

 pulcēšanās un publisku vietu 

apmeklēšanas ierobežojumi 

Norvēģija ATĻAUTI  

Autovadītājiem:  

 reģistrācija  

 sejas maska – obligāti ārpus kabīnes 

 

ATĻAUTI 

        Pasažieriem: 

Vakcinētiem: 

 vakcinācijas apliecinājums (ES 

digitālais Covid sertifikāts) 

nevakcinētiem (atkarībā no ieceļošanas valsts): 

 reģistrācija  

 Covid-19 tests – uz robežas 

VAI 

 Covid-19 tests – uz robežas + atkārtots 

tests pēc 10 dienām un karantīna līdz negatīva 

rezultāta saņemšanas brīdim 

 sejas maska rekomendēta 

 

16.12.2021. 

 

Pakistāna ATĻAUTI 

 
NAV INFORMĀCIJAS 

 

05.02.2021.  

 

Polija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma (rekomendēta) 

 sejas maska – publiskās vietās 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES digitālais Covid-19 sertifikāts 

VAI 

 negatīvs Covid-19 tests – PĶR vai 

antigēnu – ne vecāks par 48h  

 Elektroniska deklarācija 

06.01.2022. 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-to-and-from-the-netherlands
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/
https://www.gov.pl/web/gov/fill-in-the-passenger-locator-form


 iebraucot PL no valstīm, kas ir ārpus 

ES/Šengenas zonas) – negatīvs Covid-19 

tests+14 dienu pašizolācija 

Portugāle ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 distancēšanās 

 sejas aizsargmaska 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES digitālais Covid-19 

vakcinācijas/izslimošanas sertifikāts  

VAI 

 negatīvs Covid-19 (PĶR) tests – ne vecāks par 

72h, vai antigēnu tests – ne vecāks par 48 h  

 Tiešsaistes reģistrācija 

 sejas maska 

28.12.2021. 

 

Rumānija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 VISIEM autovadītājiem (neatkarīgi no 

vakcinācijas statusa vai ieceļošanas valsts) 

jāuzrāda negatīvs PCR testa rezultāts – ne 

vecāks par 48h 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 no “zaļā” saraksta valstīm – bez 

sertifikāta, testa un karantīnas 

 no “dzeltenā” saraksta valstīm ES 

digitālais Covid-19 sertifikāts (apliecinājums 

par negatīvu PCR testa rezultātu – ne vecāks 

par 72h) ) VAI karantīna – 14 dienas 14 dienas 

iepriekš deklarētā vietā 

 no “sarkanā” saraksta valstīm – ES 

digitālais Covid-19 sertifikāts VAI negatīvs 

PCR testa rezultāts (ne vecāks par 72h) 

+ karantīna – 14 dienas iepriekš deklarētā vietā 

 elektroniska deklarācija 

30.12.2021. 

Serbija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 sejas maska 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests – ne vecāks par 

48h 

 Serbijā atzīts vakcinācijas vai 

izslimošanas apliecinājums 

04.11.2021. 

 

https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
https://plf.gov.ro/login


 ES Covid-19 vakcinācijas sertifikāts 

 sejas maska 

Slovākija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 sejas maska – FFP-2 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 reģistrācija  

 ES digitālais Covid-19 sertifikāts (vai 

alternatīvs atzīts dokuments) 

 VAI 

 negatīvs Covid-19 tests (ne vecāks par 

72h)  

VAI 

 karantīna 14 dienas, ko var pārtraukt, 

ja pēc 5 dienām veic PCR testu un tā rezultāts 

ir negatīvs 

 komandantstunda no plkst.5.00 līdz 

1.00 

 sejas maska – FFP-2 

16.12.2021. 

Slovēnija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 Covid 19 tests (PCR – ne vecāks par 72h vai 

ātrais antigēnu – ne vecāks par 48h) 

VAI 

 Covid-19 sertifikāts (vai alternatīvs 

trešās valsts izsniegts apliecinājums angļu 

valodā ar identisku informāciju) 

VAI 

 apliecinājums par izslimotu Covid-19 

VAI 

 karantīna – 10 dienas 

 sejas maska 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 Covid-19 digitālais sertifikāts, kas 

apliecina pabeigtu vakcināciju vai izslimošanu 

(vai alternatīvs trešās valsts izsniegts 

dokuments angļu valodā) 

VAI  

 negatīvs Covid-19 tests (PCR – ne 

vecāks par 72h  vai ātrais antigēnu – ne vecāks 

par 48h) 

VAI 

 apliecinājums par izslimotu Covid-19 

VAI 

 karantīna – 10 dienas 

 sejas maska 

04.11.2021. 

https://korona.gov.sk/en/ehranica/


Somija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 sejas maska 

 ārpus darba pienākumu veikšanas – 

rekomendēta pašizolācija 

 No 14.01.2022 līdz 12.02.2022 – 

atkāpes autovadītāju darba un atpūtas laika 

uzskaitē, atrodoties FIN teritorijā  (Regula 

561/2006) 

 Transportlīdzekļa ikdienas vadīšanas laiks 

nepārsniedz 11h 

 Transportlīdzekļa iknedēļas vadīšanas laiks 

nepārsniedz 60h 

 Transportlīdzekļa kopējais vadīšanas laiks divu 

nedēļu periodā nepārsniedz 120h 

 Pēc 5 ½ h vadīšanas laika  atpūtai var veltīt 

mazāk nekā 45 min.;, 30 min atpūtu izvēlēties 

ņemt vispirms 

 Regulāro iknedēļas atpūtas laiku drīkst pavadīt 

vadītāja kabīnē, ja tā ir atbilstoši aprīkota un 

transportlīdzeklis ir pienācīgi novietots 

stāvvietā. 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES digitālais Covid-19 

vakcinācijas/izslimošanas sertifikāts 

UN 

 negatīvs Covid-19 tests – ne vecāks par 

48h  

 veselības pārbaudes 

 sejas maska 

13.01.2022. 

 

Spānija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma - ieteicama 

 sejas aizsargmaska  

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES digitālais sertifikāts, kas apliecina 

vakcināciju vai izslimošanu 

VAI 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR, TMA vai 

cits molekulārais tests) – ne vecāks par 48h 

personām, kuras vecākas par 6 gadiem 

03.11.2021. 

 



 reģistrēšanās / QR kods – 48h pirms 

ieceļošanas 

 sejas maska iekštelpās  

Šveice ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisku pārvadājumu apliecinoši 

dokumenti 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 E-reģistrācija 

 ES digitālais Covid-19 sertifikāts 

 negatīvs PCR testa rezultāts – ne 

vecāks par 72h (arī vakcinētām un 

pārslimojušām personām) + atkārtots tests 

4. un 7. dienā 

 sejas maska 

 personām bez vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāta – atkārtots tests 4.-7. 

dienā 

16.12.2021. 

 

Tadžikistāna ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 negatīvs Covid-19 tests – ne vecāks 

par 72h 

 veselības pārbaudes uz robežas 

 Covid-19 tests 

 piekabi/puspiekabi pierobežas 

terminālī vai muitas kontroles zonā pārņem 

TJK pārvadātājs 

 atļauti pārvadājumi ar TKJ 

reģistrētiem transportlīdzekļiem 

 eskorts tranzīta gadījumā 

IEROBEŽOTI 

       Pasažieriem: 

 sauszemes robežas ieceļotājiem slēgtas  

 negatīvs Covid 19 tests – PĶR – ne vecāks par 

72h  

VAI 

 apliecinājums 

 veselības pārbaudes 

 pašizolācija – ne mazāk par 3 dienām, bet līdz 

negatīva testa rezultāta saņemšanai 

 sejas aizsargmaskas 

03.11.2021. 

 

Tunisija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

 negatīvs PCR tests – ne vecāks par 72h 

 pašizolācija – 7 dienas 

 piekrišana veikt ātro antigēnu testu pēc 

ierašanās valstī 

05.08.2021. 

https://www.spth.gob.es/
https://swissplf.admin.ch/formular


 veselības stāvokļa apliecinājums un 

uzturēšanās vietas apliecinājums 

 komandantstunda no plkst.22.00 līdz 5.00 

Turcija ATĻAUTI  

Autovadītājiem: 

 sejas maska 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 Covid-19 vakcinācijas sertifikāts vai 

izslimošanas apliecinājums  

VAI 

 negatīvs Covid-19 PĶR tests – ne 

vecāks par 72h 

VAI 

Covid-19 antigēnu tests – ne vecāks par 48h 

 reģistrācija 

04.11.2021. 

Turkmenistāna IEROBEŽOTI 

Autovadītājiem: 

 ierobežota robežu šķērsošana 

 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 iebraukšana atļauta TIKAI atsevišķām 

personu kategorijām 

 nevakcinētām personām - negatīvs 

Covid-19 tests – ne vecāks par 72h + atkārtota 

testēšana pēc 5 dienām + 21 dienas karantīna 

norādītā vietā 

 vakcinētām personām – Covid-19 

sertifikāts + 7 dienas karantīnā paša izvēlētā 

vietā 

 sauszemes robežas slēgtas 

03.09.2021. 

Ukraina ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 veselības stāvokļa kontrole 

 medicīniskie cimdi 

 sejas aizsargmaska 

 roku dezinfekcijas līdzeklis 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 veselības apdrošināšana, kas sedz 

Covid-19 ārstēšanas izdevumus (arī tranzīta 

gadījumā) 

 Covid-19 tests – PĶR – ne vecāks par 

72h 

03.11.2021. 

 

https://register.health.gov.tr/


 obligāta reģistrēšanās lietotnē 

“Vdoma” 

 karantīna – 14 dienas  

Ungārija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka forma 

 sejas maska 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ES digitālais Covid-19 sertifikāts 

(apliecina vakcināciju vai pārslimošanu) 

VAI 

 Negatīvs PCK tests, kas nav vecāks par 

72h 

VAI 

 pašizolācija – 10 dienas, ko var 

saīsināt, pēc 5 dienām saņemot negatīvu C-19 

testa rezultātu 

 sejas maska 

03.11.2021. 

Uzbekistāna ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 ierobežota robežu šķērsošana 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 iebraukšana atļauta TIKAI atsevišķām personu 

kategorijām 

 nevakcinētām personām – negatīvs Covid-19 

tests – ne vecāks par 72h + atkārtota testēšana 

pēc 5 dienām + 21 dienas karantīna norādītā 

vietā 

 vakcinētām personām – Covid- 19 sertifikāts + 

7 dienas karantīnā paša izvēlētā vietā 

 sauszemes robežas slēgtas 

04.11.2021. 

 

Vācija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 sejas maska (FFP2 standarts – 

atkarībā no reģiona) 

 vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāts (izņemot, ja darba pienākumu 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 Covid-19 digitālais vakcinācijas 

sertifikāts vai izslimošanas apliecinājums 

 negatīvs Covid-19 tests – PĶR - ne 

vecāks par 48h  

30.12.2021.  

https://visitukraine.today/#diya


izpildē iespējams izvairīties no fiziskas 

saskares ar citām personām) 

 sejas maska (FFP2 standarts – 

atkarībā no reģiona) 

 reģistrēšanās  

Ziemeļ- 

maķedonija 

ATĻAUTI 

 sejas aizsargmaskas iekštelpās un ārā, kur 

nav iespējams ievērot distanci 

ATĻAUTI 

 vakcinācijas sertifikāts 

VAI 

 negatīvs Covid-19 PCR tests – ne vecāks par 72 

h 

VAI 

 pārslimošanas sertifikāts, kas izsniegts 45 dienu 

laikā, skaitot no izveseļošanās datuma 

VAI 

 pašizolācija 7 dienas.  

 sejas aizsargmaskas iekštelpās un sabiedriskajā 

transportā 

04.11.2021. 

 

Zviedrija ATĻAUTI ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 testa rezultāts – ne 

vecāks par 48h (visiem ieceļotājiem, kas 

nedzīvo SE, no 12 gadu vecuma) 

 ES digitālais Covid 

izslimošanas/vakcinācijas sertifikāts 

 Liegti nebūtiski ceļojumi no valstīm 

ārpus ES/EEZ un Šveices  

13.01.2022. 

 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/

