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Vakcinētiem ceļotājiem Covid-19 pārslimojušiem 

ceļotājiem 

Nevakcinētiem 

ceļotājiem 

Bērniem/jauniešiem Dokumenti 

Ceļojot uz Franciju 

• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais 

Covid-19 sertifikāts PDF dokumenta 

vai QR koda formātā, kas apliecina 

pabeigtu Ppirmo vakcinācijas kursu 

vakcināciju UN revakcināciju 

(saņemtas 3 vakcīnas); 

• Ja nav saņemta balstvakcīna, 

ceļotājiem līdz 65 gadu vecumam, 

ES digitālais vakcinācijas sertifikāts 

ir derīgs 7 mēnešus (Janssen 

gadījumā 5 mēneši) 

• Ja nav saņemta balstvakcīna, 

ceļotājiem no 65 gadu vecumam, ES 

digitālais vakcinācijas sertifikāts ir 

derīgs 6 mēnešus (Janssen gadījumā 

5 mēneši) 

• Ja balstvakcinācija nav veikta, 

nepieciešams negatīvs Covid-19 testa 

rezultāts pirms lidojuma (testu 

izdevumus sedz klients)!  

• 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) 

PAPILDUS  

• sertifikāts par vismaz vienas 

vakcinācijas devas saņemšanu pēc 

pārslimošanas. Tās derīgumateriņš ir 

7 mēneši (Janssen gadījuma 5 mēneši) 

• Ja nav saņemta balstvakcīna, 

ceļotājiem līdz 65 gadu vecumam, ES 

digitālais vakcinācijas sertifikāts ir 

derīgs 7 mēnešus (Janssen gadījumā 5 

mēneši) 

• Ja nav saņemta balstvakcīna, 

ceļotājiem no 65 gadu vecumam, ES 

digitālais vakcinācijas sertifikāts ir 

derīgs 6 mēnešus (Janssen gadījumā 5 

mēneši) 

• Ja balstvakcinācija nav veikta, 

nepieciešams negatīvs Covid-19 testa 

rezultāts pirms lidojuma (testu 

izdevumus sedz klients)! 

• nevakcinētiem ceļotājiem ir 

liegta iespēja apmeklēt 

ceļojumā paredzētos 

apskates objektus, tādēļ 

šobrīd nevakcinētām 

personām doties uz 

Franciju nerekomendējam.  

 

• līdz 11 gadu vecumam 

un jaunākiem bērniem 

ieceļojot  tiek attiecināti 

tie paši noteikumi, kas uz 

viņu pavadošo personu 

 

• jauniešiem, kas ir 11 

gadus veci un vecāki, ir 

jāuzrāda negatīva Covid 

PCR testa rezultāts, kas 

veikts ne agrāk kā 72 h 

pirms lidojuma; 

 

• Tā kā apskates objektos 

un viesnīcas teritorijā 

drīkst atrasties ceļotāji, 

kas var uzrādīt derīgu 

Covid-19 vakcinācijas 

sertifikātu, tad bērniem 

un jauniešiem, kuri nav 

vakcinējušies, ceļojumā 

doties nerekomendējam. 

• LR pilsoņa pase; 

• LR nepilsoņa pase, 

kas derīga vismaz 3 

mēnešus pēc 

ceļojuma beigām 

• Pirms ieceļošanas 

Francijā, ir 

jāaizpilda veidlapa 

elektroniskā formātā 

(aizpilda “Impro 

ceļojumi”) 

 

• ES digitālo 

sertifikātu Latvijas 

rezidenti var iegūt 

šeit: https://covid19

sertifikats.lv/ 

Atgriežoties Latvijā 

• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais 

Covid-19 sertifikāts PDF 

dokumenta vai QR koda formātā, 

kas apliecina pabeigtu vakcināciju 

(15 dienas pēc pēdējās  

vakcinācijas)  

• 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) 

• No Covid -19 PCR testa 

rezultātu uzrādīšanas ir 

atbrīvoti bērni līdz 12 

gadu vecumam.  

• bērniem, kas ir 12 gadus 

veci un vecāki, pirms 

iekāpšanas lidmašīnā 

jāuzrāda Covid PCR testa 

rezultāts, kas nav vecāks 

kā 72h pirms izlidošanas  

Latvijā izsniegts 

Eiropas digitālais 

Covid-19 sertifikāts 

PDF dokumenta vai 

QR koda formātā. 

 

https://covid19sertifikats.lv/
https://covid19sertifikats.lv/

