
VĪZU INFORMĀCIJA PAR IECEĻOŠANAS UN UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBU 

NOVATOURS ziemas sezonas galamērķos, iegādājoties KOMPLEKSOS tūrisma 

pakalpojumus 

 

Valsts LR pilsoņiem LR 

nepilsoņiem 

Citu valstu pilsoņiem Piezīmes 

Itālija 

BGY 

Vīza nav 

nepieciešama 

Vīza nav 

nepieciešama 

Trešo valstu pilsoņi, 

piemēram, Krievijas, 

Baltkrievijas, Ukrainas 

pilsoņi ar derīgu Šengenas 

vīzu vai uzturēšanās atļauju 

kādā n o Šengenas līguma 

dalībvalstīm var ieceļot 

Itālijā bez nacionālās vīzas 

saņemšanas. 

Ar ES pilsoņu pasēm/personu apliecībām (eID) 

var ieceļot un izceļot no valsts līdz 

pases/personas apliecības derīguma termiņa 

pēdējai dienai. 

Spānija 

TFS 

ACE 

Vīza nav 

nepieciešama 

Vīza nav 

nepieciešama 

Trešo valstu pilsoņi, 

piemēram, Krievijas, 

Baltkrievijas, Ukrainas pilsoņi 

ar derīgu Šengenas vīzu vai 

uzturēšanās atļauju kādā n o 

Šengenas līguma 

dalībvalstīm var ieceļot 

Spānijā bez nacionālās vīzas 

saņemšanas. 

Ar ES pilsoņu pasēm/personu apliecībām (eID) 

var ieceļot un izceļot no valsts līdz 

pases/personas apliecības derīguma termiņa 

pēdējai dienai. 

Francija 

LYS 

Vīza nav 

nepieciešama 

Vīza nav 

nepieciešama 

Trešo valstu pilsoņi, 

piemēram, Krievijas, 

Baltkrievijas, Ukrainas pilsoņi 

ar derīgu Šengenas vīzu vai 

uzturēšanās atļauju kādā n o 

Šengenas līguma 

dalībvalstīm var ieceļot 

Francijā bez nacionālās vīzas 

saņemšanas. 

Ar ES pilsoņu pasēm/personu apliecībām (eID) 

var ieceļot un izceļot no valsts līdz 

pases/personas apliecības derīguma termiņa 

pēdējai dienai. 

Andora 

BCN 

Vīza nav 

nepieciešama 

Vīza nav 

nepieciešama 

Trešo valstu pilsoņiem var būt 

nepieciešama vīza. Par vīzu 

saņemšanas kārtību lūdzam 

interesēties iepriekš 

vēstniecībā vai konsulārajā 

pārstāvniecībā. 

Pasei ir jābūt derīgai ne mazāk kā 3 mēnešus pēc 

ceļojuma beigu datuma. 

Ēģipte 

SSH, HRG 

Ir nepieciešama 

vīza 

Ir nepieciešama 

vīza 

Trešo valstu pilsoņiem ir 

nepieciešama vīza. Par vīzu 

saņemšanas kārtību lūdzam 

interesēties iepriekš 

vēstniecībā vai konsulārajā 

pārstāvniecībā. 

1.Pasei ir jābūt derīgai ne mazāk kā 6 mēnešus 

pēc ceļojuma beigu datuma; 

2. Vienreizējā ieceļošanas vīza atļauj uzturēties 

galamērķī līdz 30 dienām; 

3. Latvijas pilsoņi vīzu var iegādāties lidostā (arī 

to valstu pilsoņiem, kuriem šādas tiesības ir) – 

cena 28,00 EUR. 

4. LR nepilsoņu pasu turētājiem vīza ir 

jānoformē pirms ceļojuma Latvijā akreditētajā 

Ēģiptes vēstniecībā Stokholmā, Zviedrijā. Vīzu 

ir iespējams noformēt caur mūsu partneriem: 

http://www.atlantic.lv/lv/vizas/Ēģipte#Ēģipte 
Vīzas cena: EUR 66,00.  

Taizeme 

BKK 

HKT 

Vīza nav 

nepieciešama 

Ir nepieciešama 

vīza 

Trešo valstu pilsoņiem var būt 

nepieciešama vīza. Atsevišķu 

valstu pilsoņi vīzu var saņemt 

tikai Taizemes vēstniecībā vai 

konsulārajā pārstāvniecībā 

savā rezidences valstī vai 

tuvākajā valstī, kur tāda ir. 

1. Pasei ir jābūt derīgai ne mazāk kā 6 mēnešus 

pēc ceļojuma beigu datuma. 

2. Vīzu nepilsoņiem ir iespējams noformēt 

NOVATOURS pārdošanas ofisā (cena EUR 

82,00) vai citās tūrisma aģentūrās Latvijā. 

Taizemes vīzu noformēšanas termiņš aptuveni 

divas nedēļas.  

http://www.atlantic.lv/lv/vizas/Ēģipte#Ēģipte


Latvijas nepilsoņiem, kuri ceļo uz Puketu, ir 

nepieciešams noformēt arī Turcijas vīzu, jo 

ceļojums tiek nodrošināts tranzītā caur 

Stambulu.  

3. LR nepilsoņu pasu turētājiem vīza ir jāsaņem 

iepriekš, to nav iespējams saņemt robežas 

šķērsošanas vietā, ierodoties Taizemē. 

Meksika 

CUN 

Vīza nav 

nepieciešama 

Ir nepieciešama 

vīza 

Trešo valstu pilsoņiem var būt 

nepieciešama vīza. Par vīzu 

saņemšanas kārtību lūdzam 

interesēties iepriekš attiecīgajā  

vēstniecībā vai konsulārajā 

pārstāvniecībā. 

Latvijas nepilsoņiem nepieciešams noformēt 

vīzu. Informāciju par vīzu saņemšanas kartību 

var uzzināt, sazinoties ar Meksikas vēstniecību 

Zviedrijā. 

Pasei ir jābūt derīgai ne mazāk kā 6 mēnešus pēc 

ceļojuma beigu datuma 

Vjetnama 

SGN 

Ir nepieciešama 

vīza 

Ir nepieciešama 

vīza 

Krievijas pilsoņi ir atbrīvoti no 

vīzas saņemšanas ar 

uzturēšanos valstī līdz 14 

dienām. 

Latvijas pilsoņiem, lai saņemtu vīzu, ir 

nepieciešama uzaicinājuma vēstule. Vēstuli var 

noformēt caur tūrisma operatoru. Maksa par 

uzaicinājuma vēstuli ir 22,00 EUR vienai 

personai un tā tiek pieskaitīta kompleksā tūrisma 

pakalpojuma cenai. Ielūguma vēstuli ir 

iespējams noformēt ne vēlāk kā 7 dienas pirms 

ceļojuma. Ielūguma vēstules noformēšanai ir 

nepieciešamas šādas ziņas: tūrista vārds, 

uzvārds (kā rakstīts pasē), dzimums, dzimšanas 

datums, tautība un pases Nr. Vīzu ir iespējams 

saņemt galamērķa lidostā. Vīzas cena USD 

25,00. Vīzas saņemšanai līdzi ir jābūt 

uzaicinājuma vēstulei, 2 bildēm (atbilstoši pases 

formātam), 25 USD. Bez ielūguma vēstules vīza 

netiek izsniegta. Pasei ir jābūt derīgai vismaz 

180 dienas no ieceļošanas dienas Vjetnamā. 

Latvijas nepilsoņiem vīza ir jāsaņem iepriekš 

Vjetnamas vēstniecībā Stokholmā. Dokumenti, 

kas ir nepieciešami, lai Latvijas nepilsoņi varētu 

saņemt vīzu: 

• pases oriģināls 

• fotogrāfija uz balta fona 

• aizpildīta pieteikuma veidlapa (pielikumā) 

• vīzas cena SEK (Zviedrijas krona) 600 ~ EUR 

61,00. Naudas summu var nosūtīt pa pastu, kopā 

ar pieteikumu, vai samaksāt Vjetnamas 

vēstniecībai, veicot žiro maksājumu uz kontu 

664-0742, maksājuma uzdevumu pievienojot 

pieteikumam. 

• Apmaksāts atpakaļsūtījums. 

 

Kuba 

HAV 

Ir nepieciešama 

ieceļošanas karte 

Ir nepieciešama 

ieceļošanas karte 

 Ieceļošanas karti ir iespējams noformēt mūsu 

pārdošanas ofisā Kr.Barona ielā 66/68, Rīgā. 

Ieceļošanas kartes cena 55,00 EUR. 

Latvijas nepilsoņiem, kuri ceļo uz Kubu, ir 

nepieciešams noformēt arī Turcijas vīzu, jo 

ceļojums tiek nodrošināts tranzītā caur 

Stambulu. 

Pasei ir jābūt derīgai vēl 6 mēnešus pēc plānotā 

brauciena beigām. 

Apvienotie 

Arābu 

Emirāti 

Vīza nav 

nepieciešama 

Ir nepieciešama 

vīza 

Citu valstu pilsoņiem var būt 

nepieciešama vīza. Par vīzu 

saņemšanas kārtību lūdzam 

interesēties iepriekš 

vēstniecībā vai konsulārajā 

pārstāvniecībā. 

Latvijas nepilsoņi vīzu var saņemt iepriekš 

Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecībā Latvijā: 

rigaemb@mofaic.gov.ae 

Vīzas cena: 57,00 EUR 

Ieceļošanas brīdī pasei jābūt derīgai vēl vismaz 

6 mēnešus pēc plānotā brauciena beigām. 

mailto:rigaemb@mofaic.gov.ae


Indonēzija 

DPS 

Vīza nav 

nepieciešama 

Ir nepieciešama 

vīza 

Citu valstu pilsoņiem var būt 

nepieciešama vīza. Par vīzu 

saņemšanas kārtību lūdzam 

interesēties iepriekš 

vēstniecībā vai konsulārajā 

pārstāvniecībā. 

Latvijas pilsoņiem, ceļojot uz Indonēziju līdz 30 

dienām, ieceļošanas vīza nav nepieciešama, bet 

var lūgt uzrādīt atpakaļceļa biļeti. 

Latvijas nepilsoņiem, dodoties uz Indonēziju, ir 

nepieciešama vīza. Informāciju par vīzu 

noformēšanas kārtību var saņemt sazinoties ar 

Latvijā akreditēto Indonēzijas vēstniecību 

Zviedrijā. 

Pasei jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus pēc 

plānotā ceļojuma beigām. 

 

Seišelas Vīza nav 

nepieciešama 

Vīza nav 

nepieciešama 

Citu valstu pilsoņiem var būt 

nepieciešama vīza. Par vīzu 

saņemšanas kārtību lūdzam 

interesēties iepriekš 

vēstniecībā vai konsulārajā 

pārstāvniecībā. 

Ieceļošanas atļauju saņem, ielidojot, ja tiek 

uzrādīts: 

1) atpakaļbiļete; 

2) pase ar derīguma termiņu 6 mēnešus 

pēc ceļojuma; 

3) viesnīcas vaučers. 

 

!!!!Vēršam Jūsu uzmanību, ka materiāls ir sagatavots, balstoties uz attiecīgo valstu 

diplomātisko/konsulāro dienestu un LR Ārlietu ministrijas sniegtajām ziņām. Materiāls ir informatīva 

rakstura un NOVATOURS neuzņemas atbildību par sezonas laikā notikušajām izmaiņām 

ieceļošanas/izceļošanas kārtībā uz noteikto valsti. Aktuālu informāciju meklējiet attiecīgās valsts 

diplomātiskajā/konsulārajā dienestā. 

 


