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

 

Valsts Latvijas Republikas pilsoņi Latvijas Republikas nepilsoņi Citu valstu 

pilsoņi 

Piezīmes 

Ēģipte Ir nepieciešama vīza. Vīzai 

iespējams pieteikties tīmekļa 

vietnē  www.visa2egypt.gov.eg (vīza 

jāpiesaka vismaz 7 dienas pirms 

ceļojuma). 

Tāpat vīzu iespējams saņemt uz 

robežas, ieceļojot Ēģiptē. Šādā 

gadījumā uz robežas skaidrā naudā 

apmaksājama nodeva par vīzas 

izsniegšanu. 

 

Ir nepieciešama vīza. Vīzu 

ieceļošanai Ēģiptē iespējams 

noformēt pārdošanas ofisā 

Kr.Barona ielā 66/68. Vīzas cena ir 

EUR 75,00. Vīzas noformēšana 

aizņem vismaz 3 nedēļas. 

Tāpat vīzu iespējams noformēt 

Ēģiptes vēstniecībā Zviedrijā (skatīt 

šeit: Embassy Contacts | Egypt 

Embassy to Sweden and Latvia 

(embassyofegypt.se) ).  

 

Citu valstu 

pilsoņiem par vīzu 

vai ieceļošanas 

atļauju lūdzam 

iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā 

dienestā. 

 

Ieceļošanai 

Ēģiptē 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

mēnešus pēc 

ceļojuma 

beigām. 

Spānija 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 Spānijā. 

 

 

Latvijas pilsoņi 

var 

ieceļot Spānijā 

ar eID karti, 

savukārt 

Latvijas 

Republikas 

nepilsoņiem 

ceļošanai ir 

nepieciešama 

pase. 
Ceļošanas 

dokumentiem 

jābūt derīgiem 

līdz ceļojuma 

beigām. 

 

Apvienotie 

Arābu 

Emirāti 

Vīza vai ieceļošanas atļauja nav 

nepieciešama. 

Ir nepieciešama vīza.  

Par vīzas saņemšanas iespējām 

aicinām sazināties ar Apvienoto 

Arābu Emirātu vēstniecību Latvijā: 

rigaemb@mofaic.gov.ae; 

tālrunis +371 671 122 41. 

Citu valstu 

pilsoņiem par vīzu 

vai ieceļošanas 

atļauju lūdzam 

iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā 

dienestā.  

Ieceļošanai 

Apvienotajos 

Arābu Emirātos 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

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. Šeit 

atrodams saraksts 

ar valstīm, kuru 

pilsoņi var ieceļot 

Portugālē bez 

vīzas: Entry in 

Latvijas pilsoņi 

var 

ieceļot Portugālē 

ar eID karti, 

savukārt 

Latvijas 

Republikas 

nepilsoņiem 

ceļošanai ir 

nepieciešama 

pase.  
Ceļošanas 

dokumentiem 

jābūt derīgiem 

http://www.visa2egypt.gov.eg/
https://www.embassyofegypt.se/The%20Embassy/embassy%20contacts.html
https://www.embassyofegypt.se/The%20Embassy/embassy%20contacts.html
https://www.embassyofegypt.se/The%20Embassy/embassy%20contacts.html
mailto:rigaemb@mofaic.gov.ae
https://imigrante.sef.pt/en/entrada-em-portugal/#1538043570153-e2e88a2a-13a0


Portugal - The 

Official Website 

of Portuguese 

Immigration 

(sef.pt). 

Cita starpā 

informējam, ka 

tūristi var izmantot 

Šengenas vīzu, lai 

ieceļotu Portugālē. 

 

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. 

Cita starpā 

informējam, ka 

tūristi var izmantot 

Šengenas vīzu, lai 

ieceļotu Itālijā. 

 

Latvijas pilsoņi 

var 

ieceļot Itālijā ar 

eID karti, 

savukārt 

Latvijas 

Republikas 

nepilsoņiem 

ceļošanai ir 

nepieciešama 

pase.  
Ceļošanas 

dokumentiem 

jābūt derīgiem 

līdz ceļojuma 

beigām. 

 

Šveice 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. Tāpat 

noderīga 

informācija 

pieejama šeit: 

Overview of ID 

and visa 

provisions 

according to 

nationality (Annex 

CH-1, List 1)* 

(admin.ch). 

Cita starpā 

informējam, ka 

tūristi var izmantot 

Šengenas vīzu, lai 

ieceļotu Šveicē. 

 

Latvijas pilsoņi 

var 

ieceļot Šveicē ar 

eID karti, 

savukārt 

Latvijas 

Republikas 

nepilsoņiem 

ceļošanai ir 

nepieciešama 

pase.  
Ceļošanas 

dokumentiem 

jābūt derīgiem 

līdz ceļojuma 

beigām. 

 

Andora 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 

Latvijas pilsoņi 

var 

ieceļot Andorā 

ar eID karti, 

savukārt 

Latvijas 

Republikas 

https://imigrante.sef.pt/en/entrada-em-portugal/#1538043570153-e2e88a2a-13a0
https://imigrante.sef.pt/en/entrada-em-portugal/#1538043570153-e2e88a2a-13a0
https://imigrante.sef.pt/en/entrada-em-portugal/#1538043570153-e2e88a2a-13a0
https://imigrante.sef.pt/en/entrada-em-portugal/#1538043570153-e2e88a2a-13a0
https://imigrante.sef.pt/en/entrada-em-portugal/#1538043570153-e2e88a2a-13a0
https://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMTitolo
https://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMTitolo
https://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMTitolo
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html


konsulārajā 

dienestā. Noderīga 

informācija 

atrodama arī šeit: 

Do I need a 

passport for 

Andorra? All the 

info here 

(visitandorra.com). 

 

 

nepilsoņiem 

ceļošanai ir 

nepieciešama 

pase.  
Ceļošanas 

dokumentiem 

jābūt derīgiem 

līdz ceļojuma 

beigām. 

 

Šrilanka Ir nepieciešama vīza, kurai var 

pieteikties tiešsaistē 

šeit:  www.eta.gov.lk 

Ir nepieciešama vīza, kurai var 

pieteikties tiešsaistē 

šeit:  www.eta.gov.lk 

Citu valstu 

pilsoņiem par vīzu 

vai ieceļošanas 

atļauju lūdzam 

iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā 

dienestā. Tāpat 

noderīga 

informācija 

pieejama šeit: 

Department of 

Immigration and 

Emigration - Sri 

Lanka 

 

 

Ieceļošanai 

Šrilankā 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

mēnešus pēc 

ceļojuma 

beigām. 

Meksika Vīza vai ieceļošanas atļauja nav 

nepieciešama. 

Ir nepieciešama vīza. Informāciju 

par vīzu saņemšanas kārtību var 

uzzināt, sazinoties ar Meksikas 

vēstniecību Zviedrijā pa e-pastu 

infosue@sre.gob.mx vai tālruni +46 

8 511 61 418 

Citu valstu 

pilsoņiem par vīzu 

vai ieceļošanas 

atļauju lūdzam 

iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā 

dienestā.  

 

 

Ieceļošanai 

Meksikā 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

mēnešus pēc 

ceļojuma 

beigām. 

Indonēzija Ir nepieciešama vīza, kurai var 

pieteikties tiešsaistē šeit: 

https://visa-online.imigrasi.go.id/ 

Ir nepieciešama vīza, kurai var 

pieteikties tiešsaistē šeit: 

https://visa-online.imigrasi.go.id/ 

Citu valstu 

pilsoņiem par vīzu 

vai ieceļošanas 

atļauju lūdzam 

iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā 

dienestā. 

 

 

 

Ieceļošanai 

Indonēzijā 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

mēnešus pēc 

ceļojuma 

beigām. 



Kuba Ir nepieciešama vīza (ieceļošanas 

karte). Vīzu (ieceļošanas karti) 

ieceļošanai Kubā iespējams noformēt 

pārdošanas ofisā Kr.Barona ielā 

66/68. 

Ir nepieciešama vīza (ieceļošanas 

karte) ieceļošanai Kubā un vīza 

ieceļošanai Turcijā, jo ceļojums tiek 

nodrošināts tranzītā caur Stambulu. 

Vīzu (ieceļošanas karti) ieceļošanai 

Kubā iespējams noformēt 

pārdošanas ofisā Kr.Barona ielā 

66/68. Vīzas (ieceļošanas kartes) 

cena ir EUR 45,00.   

Citu valstu 

pilsoņiem par vīzu 

(ieceļošanas karti) 

vai ieceļošanas 

atļauju lūdzam 

iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā 

dienestā. 

Ieceļošanai 

Kubā 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

mēnešus pēc 

ceļojuma 

beigām. 

 

 

Taizeme Vīza vai ieceļošanas atļauja nav 

nepieciešama. 

Ir nepieciešama vīza ieceļošanai 

Taizemē un ieceļošanai Turcijā, jo 

ceļojums tiek nodrošināts tranzītā 

caur Stambulu. Vīzu ieceļošanai 

Taizemē var noformēt pārdošanas 

ofisā Kr.Barona ielā 66/68. Vīzas 

cena ir EUR 105,00. Vīzas 

noformēšana aizņem vismaz 10 

dienas. Tāpat vīzu iespējams 

noformēt tiešsaistē šeit: Official 

Website of Thailand Electronic Visa 

(thaievisa.go.th). 

 

Citu valstu 

pilsoņiem par vīzu 

vai ieceļošanas 

atļauju lūdzam 

iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā 

dienestā. Noteiktos 

gadījumos vīzai 

var pieteikties 

tiešsaistē: Official 

Website of 

Thailand 

Electronic Visa 

(thaievisa.go.th). 

 

Ieceļošanai 

Taizemē 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

mēnešus pēc 

ceļojuma 

beigām. 

 

Maldīvija 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. 

Ieceļošanai 

Maldīvijā 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

mēnešus pēc 

ceļojuma 

beigām. Tāpat ir 

jāuzrāda 

atpakaļ/tālāk 

ceļa biļete, 

finanšu līdzekļi 

(150 

USD/dienā) vai 

apstiprināta 

viesnīcas 

rezervācija. 

 

Maurīcija Vīza vai ieceļošanas atļauja nav 

nepieciešama. 

Informāciju par to, vai ir 

nepieciešama vīza, aicinām 

noskaidrot Lielbritānijas vēstniecībā 

Rīgā.  

Citu valstu 

pilsoņiem par vīzu 

vai ieceļošanas 

atļauju lūdzam 

iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā 

dienestā. 

 

 

Ieceļošanai 

Maurīcijā 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

mēnešus pēc 

ceļojuma 

beigām 



Dominikāna Vīza nav nepieciešama, bet ir 

nepieciešama tūrista karte, kuru var 

iegādāties tiešsaistē šeit: 

https://www.dgii.gov.do/Tturistaweb. 

Vīza nav nepieciešama, bet ir 

nepieciešama tūrista karte, kuru var 

iegādāties tiešsaistē šeit: 

https://www.dgii.gov.do/Tturistaweb 

Citu valstu 

pilsoņiem par vīzu 

vai ieceļošanas 

atļauju lūdzam 

iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā 

dienestā. 

 

Ieceļošanai 

Dominikānā 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

mēnešus pēc 

ceļojuma 

beigām 

Seišelu salas Vīza nav nepieciešama, bet jāsaņem 

ieceļošanas atļauja, kurai var 

pieteikties tiešsaistē šeit: Home | 

COVID-19 Seychelles Travel 

Authorization (STA) (govtas.com).  

Informāciju par to, vai ir 

nepieciešama vīza, aicinām 

noskaidrot Lielbritānijas vēstniecībā 

Rīgā. 

Citu valstu 

pilsoņiem par vīzu 

vai ieceļošanas 

atļauju lūdzam 

iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā 

dienestā. 

 

Ieceļošanai 

Seišelu salās 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

mēnešus pēc 

ceļojuma 

beigām 

Tanzānija Ir nepieciešama vīza, kurai var 

pieteikties tiešsaistē (skatīt šeit: 

Visa Information - Tanzania 

Immigration Department). 

Ir nepieciešama vīza, kurai var 

pieteikties tiešsaistē šeit: (skatīt šeit: 

Visa Information - Tanzania 

Immigration Department). 

Citu valstu 

pilsoņiem par vīzu 

vai ieceļošanas 

atļauju lūdzam 

iepriekš 

interesēties 

pārstāvniecībā vai 

konsulārajā 

dienestā. 

Tanzānijas 

imigrācijas 

dienesta mājas 

lapā atrodams 

valstu saraksts, 

kuru pilsoņiem 

nav nepieciešama 

vīza ieceļošanai 

Tanzānijā (skatīt 

šeit: Countries 

Which are not 

Required to Apply 

for Visa - 

Tanzania 

Immigration 

Department) 

 

Ieceļošanai 

Tanzānijā 

izmantojama 

pase, kurai jābūt 

derīgai vismaz 6 

mēnešus pēc 

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. 

 

 


