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Bērniem Dokumenti 

Ceļojot uz Šrilanku 

• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid-19 

sertifikāts PDF dokumenta formātā, kas 

apliecina pabeigtu pilnu vakcināciju kursu (15 

dienas pēc 2. vakcinācijas devas saņemšanas; 

Janssen vienreizējas devas vakcīnu gadījumā -

– ar 29.dienu pēc vakcinācijas) 

• Šobrīd vairs nav prasība pēc negatīva Covid-

19  PCR testa rezultāta! 

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

pārslimojis Covid-19 un saņēmis tikai vienu 

Moderna vai Pfizer vakcīnas devu, tad 

Šrilankā viņš tiek uzskatīts ka NAV izgājis 

pilnu vakcinācijas kursu un nevar piedalīties 

ceļojumā – jābūt divām devām! 

• Stingro 

Šrilankas 

ieceļošanas 

noteikumu un 

ierobežojumu 

dēļ šo ceļojumu 

varam piedāvāt 

tikai 

vakcinētām 

personām  

• Stingro 

Šrilankas 

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 

nepieciešams Covid-19 

PCR tests 72 h pirms 

ieceļošanas Šrilankā un 

nevakcinētiem bērniem 

12-18 gadu vecumā 

nepieciešams‚ vēl viens 

PCR tests 1. dienā 

Šrilankā (līdz atbildes 

iegūšanai pašizolācija) 

• LR pilsoņa vai nepilsona pase, kas 

derīga 6 mēnešus pēc ceļojuma 

beigām un tūrisma vīza -ETA 

(noformē IMPRO) 

• Speciāla Šrilankas Covid-19 

apdrošināšana (apmaksā IMPRO) 

 

• Pirms ieceļošanas Šrilankā, ir 

jāaizpilda veselības veidlapa elektron. 

formātā un jāielādē vakcinācijas 

sertifikāti un pases kopija. Tad tiks 

izveidots QR kods, kas būs jāuzrāda 

lidostā (aizpilda IMPRO, bet klientam 

ir pienākums vismaz 8 dienas pirms 

ceļojuma atsūtīt pases kopiju un 

vakcinācijas sertifikātus uz e-pasta 

adresi: impro@impro.lv)  

• 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 pilnu 

vakcināciju (15 dienas pēc pēdējās 

vakcinācijas devas saņemšanas) 

• Pirmās pilnās vakcinācijas derīguma termiņš 

ir 9 mēneši (Janssen gadījuma 5 mēneši), pēc 

tam nepieciešama balstvakcinācija – pretējā 

gadījumā nepieciešams negatīvs Covid-19 

tests pirms lidojuma un ielidojot Rīgas lidostā 

vēl ātrais tests (testu izdevumus sedz klients)! 

• Atceļam der arī aktīvs Eiropas pārslimošanas 

setifikāts (ja pārslimošana bija pēdējo 11-170 

dienu laikā, kopš ceļojuma beigu datuma) 

  • Bērniem līdz 12 gadu 

vecumam nav 

nepieciešams uzrādīt 

Covid testa rezultātu 

(tranzītā Vācijā) 
 

• Bērniem no 12 gadu 

vecuma ir jāuzrāda 

negatīva Covid PCR 

testa rezultāts, kas veikts 

ne agrāk kā 72 h pirms 

ieceļošanas Latvijā 
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