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Vakcinētiem 

ceļotājiem 

Covid-19 pārslimojušiem ceļotājiem Nevakcinētiem ceļotājiem Bērniem / 

jauniešiem 

Dokumenti 

Ceļojot uz 

Dienvidkipru  

• Latvijā izsniegts 

Eiropas digitālais 

Covid-19 

sertifikāts PDF 

dokumenta vai QR 

koda formātā, kas 

apliecina pabeigtu 

vakcināciju (15 

dienas pēc pēdējās 

vakcinācijas devas 

saņemšanas) 

 
 

• Pierādījums par atgūšanos no Covid-19, 

kas ir derīgs no 14 līdz 180 dienām no 

pozitīva rezultāta līdz PCR testam. 

• Kipra īsteno ceļošanas ierobežojumus 

saskaņā ar augsta, vidēja un zema riska 

valstu klasifikāciju, ko katru 

ceturtdienu paziņo Eiropas Slimību 

profilakses un kontroles centrs. 

Ceļošanai uz Kipru piemērojamie 

pasākumi ir atkarīgi no katrai valstij 

piešķirtā krāsas koda: 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/count

ry-categories  

• Visiem ceļotājiem, kas ierodas no 

valstīm, kuras klasificētas kā “oranžas” 

vai “sarkanas” valstis, piemēro prasību 

veikt negatīvu PCR testu pirms 

izbraukšanas. Tests jāveic 72 stundu 

laikā pirms ierašanās. 

• Ceļotājiem no valstīm, kas klasificētas 

kā “sarkanas”, pēc ierašanās uz sava 

rēķina veic otru pārbaudi. 

• nepieciešams negatīvs Covid 

PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 

72 h pirms ierašanās Kipras 

republikā. Testam jābūt angļu 

valodā, uz testa jābūt norādītai 

gan laboratorijai, gan testa un 

ņemto paraugu veidam, gan testa 

veikšanas laikam un ceļotāja 

datiem (vārds, uzvārds, personas 

kods, vēlams arī pases numurs). 

• Kipra īsteno ceļošanas 

ierobežojumus saskaņā ar augsta, 

vidēja un zema riska valstu 

klasifikāciju. Ceļošanai uz Kipru 

piemērojamie pasākumi ir 

atkarīgi no katrai valstij piešķirtā 

krāsas koda: 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en

/country-categories  

• Visiem ceļotājiem, kas ierodas no 

valstīm, kuras klasificētas kā 

“oranžas” vai “sarkanas” valstis, 

piemēro prasību veikt negatīvu 

PCR testu pirms izbraukšanas. 

Tests jāveic 72 stundu laikā 

pirms ierašanās. 

• Ceļotājiem no valstīm, kas 

klasificētas kā “sarkanas”, pēc 

ierašanās uz sava rēķina veic otru 

pārbaudi. 

• Bērniem līdz 

12 gadu 

vecumam 

tests nav 

nepieciešams 

• LR pilsoņa pase; 

• LR nepilsoņa pase, kas 

derīga vismaz 3 

mēnešus pēc ceļojuma 

beigām 

• 24 h pirms ieceļošanas 

Kiprā ir jāaizpilda 

veidlapa elektroniskā 

formātā (aizpilda 

“Impro ceļojumi”) 

 

• ES digitālo sertifikātu 

Latvijas rezidenti var 

iegūt: https://covid19ser

tifikats.lv/ 
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Atgriežoties Latvijā 

• Jāuzrāda Eiropas 

digitālais Covid-19 

sertifikāts 

(elektroniski 

viedierīcē vai 

izdrukāts), kas 

apliecina pabeigtu 

vakcināciju (15 

dienas pēc pēdējās 

vakcinācijas devas 

saņemšanas). 

 

• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais 

Covid-19 sertifikāts PDF dokumenta 

vai QR koda formātā, kas apliecina 

pārslimošanas faktu (derīguma termiņš 

– 180 dienas pēc PCR pozitīva testa 

rezultāta saņemšanas) 

• nepieciešams negatīvs Covid 

PCR tests, kas veikts ne agrāk kā 

72 h pirms ierašanās Latvijā. 

Testam jābūt angļu valodā, uz 

testa jābūt norādītai gan 

laboratorijai, gan testa un ņemto 

paraugu veidam, gan testa 

veikšanas laikam un ceļotāja 

datiem (vārds, uzvārds, personas 

kods, vēlams arī pases numurs). 

Šo testu apmaksā ceļotājs. 

• Bērniem līdz 

12 gadu 

vecumam 

tests nav 

nepieciešams 

• 48 stundas pirms 

ierašanās Latvijā ir 

jāaizpilda 

Covidpass  https://covid

pass.lv/lv/ formu 
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