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GRUZIJA 

 

 

 

Vakcinētiem ceļotājiem Covid-19 

pārslimojušiem 

ceļotājiem 

Nevakcinētiem 

ceļotājiem 

Bērniem Dokumenti 

Ceļojot uz Gruziju 

• Ceļotājiem jābūt 

apliecinājumam par 

pilna vakcinācijas kursa 

saņemšanu papīra formā 

(piemēram, PDF izdruka 

no ES digitālā COVID 

sertifikāta). 

• nepieciešams negatīvs 

Covid PCR tests papīra 

formā (piemēram, PDF 

izdruka no ES digitālā 

COVID sertifikāta), 
kas veikts ne agrāk kā 

72 stundas pirms 

ierašanās Gruzijā. 

UN 

• 3.dienā pēc robežas 

šķērsošanas jāveic 

atkārtots PCR tests. 

Šo testu apmaksā 

ceļotājs (maksa 20 

EUR). 

 

• nepieciešams negatīvs 

Covid PCR tests papīra 

formā (piemēram, PDF 

izdruka no ES digitālā 

COVID sertifikāta), kas 

veikts ne agrāk kā 72 

stundas pirms ierašanās 

Gruzijā. 

UN 

• 3.dienā pēc robežas 

šķērsošanas jāveic 

atkārtots PCR tests. Šo 

testu apmaksā ceļotājs 

(maksa 20 EUR). 

• bērniem no 10 gadu 

vecuma tiek 

piemērotas tās pašas 

prasības, kas 

pieaugušajiem 

ceļotājiem 

• Tiešajam lidojumam ar airBaltic – 

Latvijas pilsoņa pase/ID karte, kas ir 

derīga vismaz 6 mēnešus; 

• Lidojumiem caur Stambulu derīga ir 

tikai Latvijas pilsoņa pase ar  

derīguma termiņu vismaz 6 mēneši 

pēc ceļojuma beigām. 

• LR nepilsoņiem pase, kas ir derīga 

vismaz 6 mēnešus. 

Nepilnagadīgajiem, ja ceļo bez 

vecākiem – Dzimšanas apliecība un 

viena vecāka notāra apstiprināta 

pilnvara. 

• Pirms ieceļošanas Gruzijā,  ir 

jāaizpilda veidlapa elektroniskā 

formātā (aizpilda “Impro ceļojumi”) 

• ES digitālo sertifikātu Latvijas 

rezidenti var iegūt 

šeit: https://covid19sertifikats.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 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 stundas 

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)  

• pēc ieceļošanas Latvijā ir 

jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

• bērniem no 12 gadu 

vecuma jāuzrāda 

negatīva Covid PCR 

testa rezultāts, kas 

veikts ne agrāk kā 72 

stundas pirms 

ieceļošanas  

 

• 48 stundas pirms ierašanās Latvijā ir 

jāaizpilda Covidpass  

  https://covidpass.lv/lv/ formu 

 

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

