
INFORMĀCIJA PAR IECEĻOŠANAS KĀRTĪBU 
Novatours vasaras galamērķos, iegādājoties kompleksos tūrisma pakalpojumus 

 

Valsts Latvijas Republikas 

pilsoņi 

Latvijas Republikas 

nepilsoņi 

Citu valstu pilsoņi Piezīmes 

Bulgārija Vīza vai ieceļošanas 

atļauja nav 

nepieciešama 

Vīza vai ieceļošanas atļauja 

nav nepieciešama 

Citu valstu pilsoņiem 

par vīzu vai 

ieceļošanas atļauju 

lūdzam iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā dienestā. 

Cita starpā 

informējam, ka tūristi 

var izmantot 

Šengenas vīzu, lai 

ieceļotu Bulgārijā.  

Latvijas Republikas 

pilsoņi var ieceļot 

Bulgārijā ar eID 

karti, savukārt 

Latvijas Republikas 

nepilsoņiem 

ceļošanai ir 

nepieciešama pase. 

Ceļošanas 

dokumentiem jābūt 

derīgiem līdz 

ceļojuma beigām. 

 

Grieķija Vīza vai ieceļošanas 

atļauja nav 

nepieciešama 

Vīza vai ieceļošanas atļauja 

nav nepieciešama 

Citu valstu pilsoņiem 

par vīzu vai 

ieceļošanas atļauju 

lūdzam iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā dienestā. 

Cita starpā 

informējam, ka tūristi 

var izmantot 

Šengenas vīzu, lai 

ieceļotu Grieķijā. 

Latvijas Republikas 

pilsoņi var ieceļot 

Grieķijā ar eID 

karti, savukārt 

Latvijas Republikas 

nepilsoņiem 

ceļošanai ir 

nepieciešama pase. 

Ceļošanas 

dokumentiem jābūt 

derīgiem līdz 

ceļojuma beigām. 
 

Melnkalne Vīza vai ieceļošanas 

atļauja nav 

nepieciešama 

Vīza vai ieceļošanas atļauja 

nav nepieciešama 

Citu valstu pilsoņiem 

skatīt sarakstu šeit: 

Embassies and 

consulates of 

Montenegro around 

the world and visa 

regimes for foreigners 

(www.gov.me) 

 

Ceļošanas 

dokumentiem ir 

jābūt derīgiem 

vismaz 3 mēnešus 

pēc ceļojuma 

beigām. 

Portugāle Vīza vai ieceļošanas 

atļauja nav 

nepieciešama 

Vīza vai ieceļošanas atļauja 

nav nepieciešama 

Citu valstu pilsoņiem 

par vīzu vai 

ieceļošanas atļauju 

lūdzam iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā dienestā. 

Latvijas Republikas 

pilsoņi var ieceļot 

Portugālē ar eID 

karti, savukārt 

Latvijas Republikas 

nepilsoņiem 

ceļošanai ir 

nepieciešama pase. 

https://www.gov.me/en/diplomatic-missions/embassies-and-consulates-of-montenegro
https://www.gov.me/en/diplomatic-missions/embassies-and-consulates-of-montenegro
https://www.gov.me/en/diplomatic-missions/embassies-and-consulates-of-montenegro
https://www.gov.me/en/diplomatic-missions/embassies-and-consulates-of-montenegro
https://www.gov.me/en/diplomatic-missions/embassies-and-consulates-of-montenegro
https://www.gov.me/en/diplomatic-missions/embassies-and-consulates-of-montenegro


Cita starpā 

informējam, ka tūristi 

var izmantot 

Šengenas vīzu, lai 

ieceļotu Portugālē. 

 

Ceļošanas 

dokumentiem jābūt 

derīgiem līdz 

ceļojuma beigām. 

 

Turcija Vīza vai ieceļošanas 

atļauja nav 

nepieciešama 

Ir nepieciešama vīza. Vīzai 

jāpiesakās iepriekš (e-Visa - 

Republic of Türkiye 

Electronic Visa Application 

System (evisa.gov.tr) ) 

Citu valstu pilsoņiem 

skatīt informāciju šeit: 

e-Visa - 

Country/Region 

(evisa.gov.tr) 

Ceļošanas 

dokumentiem 

ieceļošanas brīdī 

jābūt derīgiem 

vismaz 6 mēnešus. 

  

Tunisija Vīza vai ieceļošanas 

atļauja nav 

nepieciešama 

Vīza nav nepieciešama, ja 

ieceļošanas mērķis ir 

tūrisms organizētā tūrisma 

grupā (vismaz 5 personas). 

Ieceļojot Tunisijā, ir 

jāuzrāda viesnīcas 

rezervācija, biļete turp 

un atpakaļceļam, ceļojuma 

apdrošināšana. Ieceļojot 

valstī ar citu mērķi vai 

individuāli, nepilsoņa pases 

turētājiem pirms ceļojuma 

ir jānoformē vīza.  

 

Citu valstu pilsoņiem 

par vīzu vai 

ieceļošanas atļauju 

lūdzam iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā dienestā.  

Ceļošanas 

dokumentiem 

ieceļošanas brīdī 

jābūt derīgiem 

vismaz 6 mēnešus.  

Horvātija Vīza vai ieceļošanas 

atļauja nav 

nepieciešama 

Vīza vai ieceļošanas atļauja 

nav nepieciešama 

Citu valstu pilsoņiem 

skatīt informāciju šeit: 

Ministry of Foreign 

and European Affairs: 

(mvep.hr) ), kā arī 

sarakstu ar valstīm: 

Ministry of Foreign 

Affairs of the 

Republic of Croatia – 

Visa requirements 

overview (gov.hr) 

(lapas apakšā). 

Cita starpā 

informējam, ka tūristi 

var izmantot 

Šengenas vīzu, lai 

ieceļotu Horvātijā. 

 

Latvijas pilsoņi var 

ieceļot Horvātijā ar 

eID karti, savukārt 

Latvijas Republikas 

nepilsoņiem 

ceļošanai ir 

nepieciešama pase.  
Ceļošanas 

dokumentiem jābūt 

derīgiem līdz 

ceļojuma beigām. 

 

 

Itālija 

Vīza vai ieceļošanas 

atļauja nav 

nepieciešama 

Vīza vai ieceļošanas atļauja 

nav nepieciešama 

Citu valstu pilsoņi par 

vīzām var uzzināt 

šeit: Il visto per 

l'Italia (esteri.it), 

norādot prasīto 

informāciju. 

Latvijas pilsoņi var 

ieceļot Itālijā ar eID 

karti, savukārt 

Latvijas Republikas 

nepilsoņiem 

https://www.evisa.gov.tr/en/
https://www.evisa.gov.tr/en/
https://www.evisa.gov.tr/en/
https://www.evisa.gov.tr/en/
https://www.evisa.gov.tr/en/apply/
https://www.evisa.gov.tr/en/apply/
https://www.evisa.gov.tr/en/apply/
https://crovisa.mvep.hr/default.aspx?langId=en
https://crovisa.mvep.hr/default.aspx?langId=en
https://crovisa.mvep.hr/default.aspx?langId=en
https://crovisa.mvep.hr/default.aspx?langId=en
https://mvep.gov.hr/services-for-citizens/consular-information-22802/visas-22807/visa-requirements-overview-22879/22879?country=142
https://mvep.gov.hr/services-for-citizens/consular-information-22802/visas-22807/visa-requirements-overview-22879/22879?country=142
https://mvep.gov.hr/services-for-citizens/consular-information-22802/visas-22807/visa-requirements-overview-22879/22879?country=142
https://mvep.gov.hr/services-for-citizens/consular-information-22802/visas-22807/visa-requirements-overview-22879/22879?country=142
https://mvep.gov.hr/services-for-citizens/consular-information-22802/visas-22807/visa-requirements-overview-22879/22879?country=142
https://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMTitolo
https://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMTitolo


Cita starpā 

informējam, ka tūristi 

var izmantot 

Šengenas vīzu, lai 

ieceļotu Itālijā. 

ceļošanai ir 

nepieciešama pase. 

Ceļošanas 

dokumentiem jābūt 

derīgiem līdz 

ceļojuma beigām 

 

 
 

!!!! Materiāls ir sagatavots, vadoties no attiecīgās valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības 

un/vai Ārlietu ministrijas sniegtās informācijas. Vēršam uzmanību, ka informācija var būt  nepilnīga, jo 

valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ 

aicinām vienmēr precizēt ieceļošanas kārtību un uzturēšanās nosacījumus attiecīgās valsts 

diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. 

!!! Lūdzam ņemt vērā, ka līgumi par bezvīzu ieceļošanas kārtību paredz, ka valstī drīkst ieceļot un 

uzturēties bez vīzas, ja ceļojuma mērķis ir īslaicīga privāta vizīte vai tūrisms. Ja valstī plānots 

uzturēties, lai mācītos vai strādātu, jau iepriekš ir jānoformē vīza attiecīgās valsts vēstniecībā. 

 


