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Vakcinētiem ceļotājiem Covid-19 

pārslimojušiem 

ceļotājiem 

Nevakcinētiem 

ceļotājiem 
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 22.dienu pēc 

vakcinācijas) 

• Nepieciešams negatīva Covid-19  PCR testa 

rezultāts (sertifikāta formātā, izmaksas 35-

40 EUR, apmaksā klients), kas veikts ne 

agrāk (vairāk) kā 72 h pirms izlidošanas 

laika reisam Stambula-Kolombo. Testam 

jābūt angļu valodā, izdrukātā (papīra) 

formā ar QR kodu. 

• 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 pase, kas derīga 6 

mēnešus pēc ceļojuma beigām un 

tūrisma vīza -ETA (noformē 

IMPRO) 

• LR nepilsoņa pase, kas derīga 

vismaz 6 mēnešus pēc ceļojuma 

beigām un tūrisma vīza vīza - 

ETA (noformē IMPRO) 

• Speciāla Šrilankas Covid-19 

apdrošināšana (apmaksā 

IMPRO) 

• Ieceļojot Šrilankā, būs jāaizpilda 

veidlapa: 

https://sltda.gov.lk/storage/comm

on_media/Health_Declaration_Fo

rm_061120202182760486.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 

(tranzītā Vācijā) 
 

• 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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