
 
 
 

Valsts 

Prasības izlidošanai uz valsti 
(Spānija) 

Prasības izlidošanai no valsts 
(Spānija) 

Ja pozitīvs testa rezultāts valstī, 
kuru apmeklējis tūrists 

Lidojums atpakaļ 
gadījumā, ja ir pozitīvs 

testa rezultāts valstī, kuru 
apmeklējis tūrists 

 
No Rīgas 

 
Uz Rīgu 

Bezsimptomu saslimšanas 
gaita vai saslimšana vieglā 

formā 

Saslimšana smagā formā 
(stacionēšana slimnīcā) 

  Negatīvs Covid-19 PCR tests, kas veikts 
ne ātrāk par 72 stundām pirms 
ieceļošanas, vai negatīvs RAT antigēna 
testa rezultāts, kas veikts ne ātrāk par 48 
stundām pirms ieceļošanas (angļu valodā, 
elektroniskā vai papīra formātā). Bērniem 
līdz 12 gadu vecumam tests nav jāveic. 

 www.covidpass.lv – obligāta QR koda saņemšana ne ātrāk kā 48 
stundas pirms ieceļošanas Latvijā. Informāciju aizpildīta par 
katru personu, QR koda saņemšana obligāta katrai personai 
atsevišķi. 

Bērniem līdz 12 gadu vecumam tests nav jāveic. 

Vakcinēti/ pārslimojuši 
Tests pirms atgriešanās – NAV 
Tests ielidojot Latvijā – NAV 
Pašizolācija – NAV 
* Vakcinācijas (ir pagājušas vismaz 15 dienas, t.i. sertifikāts būs 
derīgs 16. dienā pēc vakcinācijas) vai pārslimošanas faktu 
apliecina tikai sadarbspējīgs ES sertifikāts (elektroniski viedierīcē 
vai piem. izdrukāts digitālais sertifikāts 
www.covid19sertifikats.lv) izdots vakcinācijas vai pārslimošanas 
apliecinājums. Pārslimošanas apliecinājums ir derīgs 11 līdz 180 
dienu kopš saslimšanas sākuma. Ja personas rīcībā nav šāda 
sertifikāta, uz to attiecas uz nevakcinētām vai nepārslimojušām 
personām attiecināmas prasības. 

 
Pārējie 
Tests pirms atgriešanās – IR. Negatīvs PCR tests, kas veikts ne 
ātrāk kā 72 h pirms izlidošanas, vai RAT antigēna tests (Covid- 
19), kas veikts kūrortā ne ātrāk kā 48 h līdz izlidošanai (angļu 
val., 28,00€ - 75,00€, testu veikšana – kūrortu laboratorijās). 
operatora pārstāvji kūrortos sniegs atbalstu saziņai ar viesnīcai 
tuvāko laboratoriju (adrese, telefons/ interneta saite, caur kuru 
on-line režīmā pieteikt vizīti testa veikšanai). 

 
Tests ielidojot Latvijā – NAV. 
Pašizolācija – NAV, ja kumulatīvais rādītājs 14 dienu laikā uz 
100 000 iedzīvotāju vairs nepārsniedz 75, ja pārsniedz, tad 
pašziolācija IR un ilgst 10 dienas. Pašizolāciju drīkst pārtraukt, 
ja persona veic PCR testu septītajā dienā pēc atgriešanās un 
testa rezultāts ir negatīvs. Rezultāts jāfiksē testēšanas 
sertifikātā. Pašizolācijas nosacījumi bērniem tādi paši, kā 
viņu pavadošām personām. 

 
Detalizētāk: https://bit.ly/3wz2pWD 

 Ja PCR testa rezultāts atpūtas periodā ir pozitīvs, tad 
tūristi tiek nodrošināti ar vietējo apdrošināšanas polisi 
(derīga tikai Kanāriju salās) “AXA”, kas sedz 
izmaksas, kuras radušās COVID-19 dēļ (maks. 
summa: €4,500 ar iespējamu limita palielinājumu 
par €100). 

 
 Pakalpojumi, uz kuriem attiecas ar Covid-19 

saslimšanu saistītās apdrošināšanas izmaksas: 
izdevumi par medicīnas pakalpojumiem, uzturēšanās 
laika pagarināšana dēļ karantīnas (ne vairāk par 15 
dienām) – tajā pašā tūristu mītnē, viesnīcā, atpūtas 
kompleksā vai cita formāta mītnē (iestādē), ko 
kontrolē un kuru ir nozīmējusi atbildīgā veselības 
aizsardzības iestāde un apdrošināšanas sabiedrība, 
transportēšanas vai repatriācijas izdevumi par tām 
personām, kuras mirušas no COVID-19. 

 
 Apdrošinātā persona: šis statuss attiecas uz visiem 

tūristiem Kanāriju salās, kuri uzturas nozīmētā iestādē 
un kuriem ir pozitīvs Covid-19 testa rezultāts. Šī 
politika tāpat attiecas uz ģimenes locekļiem, kas 
bijuši kopā ar saslimušo ceļojumā – pat tajā 
gadījumā, ja šiem radiniekiem* nav testa ar pozitīvu 
rezultātu. 

 
 Apdrošinātā persona: šis statuss tiek attiecināts uz 

visiem tūristiem Kanāriju salās, kuri ieradušies 
regulējamajā iestādē un kuriem ir pozitīvs Covid-19 
testa rezultāts. Šī politika tiek attiecināta arī uz 
ģimenes locekļiem, kuri pavada ceļojumā, pat ja šiem 
radiniekiem testa rezultāts nav pozitīvs. 

 
* Radinieki: par apdrošinātās personas radiniekiem uzskatāmi 
laulātais (-ā), civilvīrs (civilsieva) vai persona, kas dzīvo kopā ar 
apdrošināto personu; abu pāra locekļu radinieki – neatkarīgi no 
radniecības pakāpes (vecāki, bērni, vecvecāki, mazbērni). 
Attiecībā uz radniecības sāņu līniju jāatzīmē, ka apdrošinātās 
personas radinieki ir brāļi un māsas, tostarp arī tie, kurus 
nesaista asinsradniecība, svainis vai svaine, znoti, vedeklas vai 
abu pāra locekļu vecāki. 

 Atgriešanās lidojuma 
jaunais datums tūristam ir 
jāsaskaņo ar 
tūroperatoru; tūristiem 
pilnībā jāievēro valsts 
noteiktie drošības un 
piesardzības pasākumi. 

 
Personām, kuras ir izslimojušas ar Covid- 
19, medicīnisks dokuments, kas apliecina, 
ka persona pēdējo 11 līdz 180 dienu laikā 
ir izslimojusi ar Covid-19 un var to 
apliecināt ar digitālo sertifikātu 
www.covid19sertifikats.lv. 

 Izmaksas sedz 
apdrošināšanas 
kompānija, ja tās 
piedāvājumā iekļauta 
programma Covid-19. 

 
 
 
 
 

Spānija 
(Kanāriju salas, 
Tenerifes sala) 

Ja ceļotājs ir saņēmis pilnu vakcinācijas 
kursu (vakcīnu saraksts 
https://bit.ly/2SFOkax) pret Covid-19 un 
kopš pēdējās vakcinācijas devas 
saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 
dienas, tad uzrādot vakcināciju 
apstiprinošu dokumentu (digitālais 
sertifikāts www.covid19sertifikats.lv) 
persona ir atbrīvota no prasības uzrādīt 
negatīva Covid-19 testa rezultātu. 

 

 
 Medicīniskās e-veidlapas (Formulario de 

Control sanitario, FCS) aizpilda katra 
persona un QR koda saņemšana pirms 
atlidošanas uz galamērķi. 
https://www.spth.gob.es 

 

 
 Ceļojumu apdrošināšana. *Iesakām 

izvērtēt un izvēlēties tās kompānijas 
piedāvājumu, kurā iekļauta programma 
Covid-19. 

 

 
 Ceļojumam derīga pase vai ID. 

 

 
 Informācija par vīzam: 

https://bit.ly/3loNkSu 

 

 


