
 

 
Valsts 

Prasības izlidošanai 
uz valsti (Turcija) 

Prasības atgriešanai 
no valsts (Turcija) 

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, veikts ne agrāk kā 

72 stundas pirms ieceļošanas vai antigēnu tests, 
veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas, 
angļu valodā. Bērniem līdz 12 gadu vecumam 
tests nav jāveic. 

 
Personām, kuras ir izslimojušas ar Covid-19, 
medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona 
pēdējo 28 līdz 180 dienu laikā ir izslimojusi ar 
Covid-19 (izlidošana ir iespējama 29. dienā pēc 

pozitīva testa saņemšanas). Derīgs digitālais 

Covid-19 sertifikāts vai līdz 01.09.21. spēkā 

ārsta izsniegta veidlapa 027/u, kur 

informācija angļu valodā par izslimošanas 
periodu un to, ka persona nav infekcioza. 

 

Personai nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, ja 
tā var uzrādīt oficiālu apliecinājumu par pilna 
vakcinācijas kursa pret Covid-19 pabeigšanu 
vismaz 14 dienas pirms ieceļošanas Turcijā. 

• 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 

 

Persona tiek atzīta par vakcinētu 15 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa 
pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām 
vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām. Vakcinētai personai 
jābūt derīgam digitālajam Covid-19 sertifikātam. Personas, kuras ir 
pārslimojušas Covid-19 un kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā 
testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski tika 
apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas 
11, bet ne vairāk kā 180 dienas. 
Līdz 1.septembrim ir noteikts pārejas periods, līdz kuram ieceļotāji 
drīkst uzrādīt arī ārsta izziņu (027/u ar informāciju angļu valodā), 
kas apliecina Covid-19 pārslimošanas faktu, norādot pozitīvā Covid- 
19 testa datumu, kas nosaka šī dokumenta termiņu. Pēc 1. 
septembra būs derīgs tikai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts. 

 

Pārējie 

Tests pirms atgriešanās – IR. PCR tests ne agrāk kā 72 h pirms izlidošanas 
vai antigēna tests jāveic ne agrāk kā 48 h pirms izlidošanas. Tests veicams 
kūrortā vai viesnīcā, angļu valodā, maksa: 130., no pers.). Iepriekšēja testa 
rezervēšana (3-4 dienas iepriekš) iespējama ar Operatora pārstāvju atbalstu 
kūrortos. 
Tests ielidojot Latvijā – IR. 24 h laikā par saviem līdzekļiem jāveic testu 
tuvākajā testēšanas punktā, veicot reģistrāciju testam tiešsaistē. Līdz brīdim, 
kamēr saņemts testa rezultāts, persona uzturas savā dzīvesvietā vai kādā no 
LIAA tūristu mītņu sarakstā norādītajām tūristu mītnēm. 

 

Pašizolācija – 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. Pašizolāciju var neievērot bērni 
līdz 12 gadu vecumam (līdz 2021.gada 1.septembrim – arī pārējie 
nepilngadīgie), kas ceļo kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no 
pašizolācijas prasības. Tomēr šādos gadījumos bērni 10 dienas kopš 
iebraukšanas neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas 
mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus, 
neizmanto sabiedrisko transportu. 

 

Detalizētāk: https://bit.ly/3wz2pWD 

• Ja viesis uzturēšanās laikā ir inficējies vai 
arī viņa Covid-19 tests ir pozitīvs, tad 
viesim tiks nodrošināta izmitināšana 
saskaņā ar līgumā (vaučerā) noteikto laika 
periodu viesnīcā ar drošības sertifikātu 
(Covid-19). Lielākā daļa no viesnīcām, 
kuras saņēmušas drošības sertifikātus 
(Covid-19), pašizolācijas gadījumā 
nodrošina viesu izmitināšanu un ēdināšanu 
bez maksas, taču ir arī izņēmumi. 
Sertificēto viesnīcu saraksts: 
https://bit.ly/3r8Skw6 

 

• Turcijas veselības ministrijas darbinieki 
apmeklēs viesi/-us viesnīcā un nodrošinās 
ar medikamentiem. Izolācijas periods – 10 
dienas, tad tiek veikts nākamais tests un 
atkarībā no tā rezultātiem karantīna 
tiksturpināta vai pārtraukta. Pēc karantīnas 
pārtraukšanas viesis/-i aizlidos no valsts. 
Izmaksas par izolācijas periodu (ja tas 
pārsniedz vaučerā norādīto) sedz viesis par 
saviem līdzekļiem vai apdrošināšanas 
kompānija, ja tās piedāvājumā iekļauta 
speciālā programma Covid-19. 

 

• Smagu saslimšanas simptomu gadījumā 
lēmumu par tūrista hospitalizāciju pieņems 
apdrošināšanas sabiedrības ārsti, tāpēc 
noteikti jāsazinās ar savu apdrošināšanas 
sabiedrību. *Iesakām izvērtēt un izvēlēties 
tās kompānijas pakalpojumus, kurā 
iekļauta programma Covid-19. 

 

• Arī Turcijas apdrošināšanas kompānijas uz 
vietas piedāvās papildu apdrošināšanas 
iespējas ieceļotājiem: 
- segt Covid-19 ārstēšanās izmaksas 
slimnīcā (personām 0-65 g.v.) 
https://www.covidinsurance4turkey.com/? 
ch=thy 

 

- segt pašizolācijas periodu tiem viesiem, 
kam izmitināšana viesnīcā ar Covid-19 
drošu sertifikātu un nepieciešama 
pašizolācija saslimšanas gadījumā 
(personām 0-65 g.v.) 
https://www.covidinsurance4turkey.com/ 

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

 

• Izmaksas sedz 
ceļotājs par saviem 
līdzekļiem vai 
apdrošināšanas 
kompānija, ja tās 
piedāvājumā 
iekļauta speciālā 
programma Covid- 
19. 

 
 

Turcija 

• Ne ātrāk, kā 72 stundas pirms ieceļošanas 
Turcijā obligāti par katru personu atsevišķi 
ir jāaizpilda ieceļošanas apliecinājums 
“Traveller Entry Form” un jāsaņem HES 
kods. HES kods būs jāuzrāda Rīgas lidostā veicot 
reģistrāciju – https://register.health.gov.tr/ 

 

 
• Ceļojumu apdrošināšana. *Iesakām izvērtēt un 

izvēlēties tās kompānijas pakalpojumu, kurā 
iekļauta programma Covid-19. 

 

 
• Pase. Tās derīguma termiņu ne mazāks par 6 

mēnešiem pēc atgriešanās no ceļojuma. Ceļot ar 
ID karti uz Turciju nevar! 

 

 
* Ja bērns nav ierakstīts vienā no vecāku pasē, 
tad obligātā prasība kopā ar bērna pasi uzrādīt 
dzimšanas apliecības oriģinālu vai tās notariāli 
apstiprinātu kopiju. 
** Ceļojot ar pavadošo personu ir obligāta 
vajadzīga notariāli apstiprināta pilnvara. 

 

 
• Informācija par vīzām LR nepilsoņiem: 

https://bit.ly/2P5bnK4 

 

 

http://www.covidpass.lv/
http://www.covidinsurance4turkey.com/
http://www.covidinsurance4turkey.com/

