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Vakcinētiem ceļotājiem Covid-19 

pārslimojušiem 

ceļotājiem 

Nevakcinētiem 

ceļotājiem 
Bērniem Dokumenti 

Ceļojot uz Senegālu un Gambiju 

• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid-

19 sertifikāts PDF dokumenta formātā 

(izdrukāts vismaz 4 eksemplāros), kas 

apliecina pabeigtu pilnu vakcināciju kursu 

(15 dienas pēc 2. vakcinācijas devas 

saņemšanas; Janssen vienreizējas devas 

vakcīnu gadījumā -– ar 29.dienu pēc 

vakcinācijas) 

• Pilnībā vakcinētiem ceļotājiem PCR tests 

NAV vajadzīgs, ne Senegālā, ne Gambijā 

• P.S. Svarīgi, izņēmums! Ja ceļotājs iepriekš 

pārslimojis Covid-19 un saņēmis tikai vienu 

Moderna vai Pfizer vakcīnas devu, tad 

Gambijā viņš tiek uzskatīts par personu, kura 

NAV izgājusi pilnu vakcinācijas kursu un 

nepieciešams PCR tests ne vecāks kā 72 h 

pirms ieceļošanas (šadā gadījuma ļoti laicīgi 

nepieciešams sazināties ar IMPRO biroju)  

• Sarežģīto 

Senegālas un 

Gambijas 

ieceļošanas 

noteikumu un 

ierobežojumu dēļ 

šo ceļojumu 

varam piedāvāt 

tikai vakcinētām 

personām  

• Sarežģīto 

Senegālas un 

Gambijas 

ieceļošanas 

noteikumu un 

ierobežojumu 

dēļ šo ceļojumu 

varam piedāvāt 

tikai 

vakcinētām 

personām 

• Bērniem līdz 2 gadu 

vecumam tests nav 

nepieciešams.  

• Nevakcinētiem, no 2-18 

gadus veciem bērniem ir 

nepieciešami vairāki 

Covid-19 PCR testi un 

sarežģīto ieceļošanas 

noteikumu dēļ pagaidām 

varam piedāvāt ceļojumu 

tikai vakcinētiem bērniem  

• LR pilsoņa pase, kas derīga 6 

mēnešus pēc ceļojuma beigām 

• Priekš ieceļošanas Senegālā, būs 

jāaizpilda papīra formāta veidlapa 

(jāaizpilda Rīgas/Stambulas 

lidostā): 

https://public.traveldoc.aero/public

files/SEN%20Passenger%20Locat

or%20Form%20EN.pdf  
• ES digitālo sertifikātu Latvijas 

rezidenti var iegūt:  

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) 

 

  • Bērniem līdz 12 gadu 

vecumam nav 

nepieciešams uzrādīt 

Covid testa rezultātu  
 

• Bērniem no 12 gadu 

vecuma ir jāuzrāda 

negatīva Covid PCR 

testa rezultāts, kas veikts 

ne agrāk kā 72 h pirms 
ieceļošanas Latvijā 

• 48 stundas pirms ierašanās 

Latvijā ir jāaizpilda 

Covidpass  https://covidpass.lv/lv

/ formu 
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