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Vakcinētiem ceļotājiem Covid-19 pārslimojušiem 

ceļotājiem 
Nevakcinētiem 

ceļotājiem 
Bērniem Dokumenti 

Ceļojot uz Indiju (Zelta Trijstūri un 

Radžastānu): 

• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid-
19 sertifikāts PDF formātā ar QR kodu 

(izdrukāts), kas apliecina pabeigtu pilnu 

vakcināciju kursu (15 dienas pēc 2. 

vakcinācijas devas saņemšanas; Janssen 

vienreizējas devas vakcīnu gadījumā - ar 

29.dienu pēc vakcinācijas) 

• 10 dienas pirms izbraukšanas ceļotājiem 

nepieciešams atsūtīt vakcinācijas 

sertifikātus uz impro@impro.lv!  

• P.S. Izņēmums! Ja ceļotājs iepriekš 

pārslimojis Covid-19 un saņēmis tikai 

vienu Moderna vai Pfizer vakcīnas devu, 

tad Indijā viņš tiek uzskatīts ka NAV 

izgājis pilnu vakcinācijas kursu un 

nepieciešams negatīvs PCR testa rezultāts 

kas veikts ne agrāk kā 72 h pirms 

izlidošanas uz Indiju! 

• Izlases kārtā (1-2 %) var būs prasība veikt 

Covid testu ielidojot Indijā (~4 EUR) 

• Nepieciešams negatīva 

Covid RT-PCR testa 

rezultāts (sertifikāta 

formātā), kas veikts ne 

agrāk kā 72 h pirms 

izlidošanas uz Indiju. 

Testam jābūt angļu valodā, 

izdrukātā formā ar QR 

kodu. 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) 

 

• Nepieciešams negatīva 

Covid RT-PCR testa 

rezultāts (sertifikāta 

formātā), kas veikts ne 

agrāk kā 72 h pirms 

izlidošanas uz Indiju. 

Testam jābūt angļu 

valodā, izdrukātā formā 

ar QR kodu. 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) 

 

• Bērniem līdz 4 

gadiem vecumam 

(ieskaitot) 

negatīvs Covid 

tests vai 

vakcinācijas nav 

nepieciešami 

• LR pilsoņa pase, kas derīga 

6 mēnešus pēc ceļojuma 

beigām un E-vīza (kārto 

IMPRO) 

• LR nepilsoņiem par vīzas 

izmaksām un iespējām 

interesēties laicīgi IMPRO! 

• 24-72 h pirms ceļojuma 

jāaizpilda ‘’Air Suvidha’’ 

veselības-migrācijas forma 

(klientu vietā aizpilda 

IMPRO), bet ceļotājiem ir 

pienākums uz 

impro@impro.lv atsūtīt 

vakcinācijas sertifikātus vai 

2 dienas pirms ceļojuma 

negatīvu RT-PCR testa 

rezultātu  

• ES digitālo sertifikātu 

Latvijas rezidenti var 

iegūt: https://covid19sertifi

kats.lv/ 

Atgriežoties Latvijā 
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• ŠOBRĪD NAV 
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