
08/01/2021 

 

Valsts Kravu pārvadājumi Pasažieru pārvadājumi Ārkārtas 

stāvoklis 

Informācijas 

datums 

Albānija ATĻAUTI 
Autovadītājiem: 

 sejas aizsargmaska publiskās 

vietās 

 komandantstunda no plkst.22.00 

līdz 6.00 

 vadītāju medicīniskas pārbaudes 

ATĻAUTI 
Pasažieriem: 

 sejas aizsargmaska publiskās 

vietās 

 komandantstunda no 

plkst.22.00 līdz 06.00 

 

 

06.01.2021 

Andora ATĻAUTI 

 sejas aizsargmaskas 

 

 

ATĻAUTI 

 negatīvs PĶR vai antigēnu tests 

(personām virs 6 gadu vecuma), ne 

vairāk kā 72h vecs, ja plāno valstī 

uzturēties ilgāk par 72h 

 sejas aizsargmaskas 

 09.03.2021 

Armēnija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 sejas aizsargmaska 
 

NAV INFORMĀCIJAS  
Pasažieriem: 

 sejas aizsargmaska 

 pašizolācijas apliecinājums 

 pašizolācija – 14 dienas VAI 

 Covid-19 tests (PĶR) – ne 

vecāks par 72h (var veikt 

Erevānas lidostā vai sauszemes 

robežpunktos)  

 25.03.2021 

Austrija ATĻAUTI  

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

ATĻAUTI  

Pasažieriem: 

 tiešsaistes reģistrācija 

 sejas maska – FFP2 standarts 

 08.04.2021 

https://entry.ptc.gv.at/en.html
https://entry.ptc.gv.at/en.html


 iebraucot ar privāto automašīnu – 

negatīvs Covid-19 tests (PĶR vai 

antigēnu) 

 sejas maska – FFP2 standarts  

 negatīvs Covid-19 tests – ne 

vairāk kā 72h vecs 

VAI 

 tests 24h laikā pēc ieceļošanas 

Azerbaidžāna ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 pastiprināti profilakses pasākumi 

uz robežām 

 transportlīdzekļu dezinfekcija 

 krava no IR pārkrauj 

transportlīdzekļos ar AZ 

numuriem  

 tranzīta kravas eskortē ceļu 

policija  

APTURĒTI 
 

Līdz 

01.06.2021. –

karantīnas 

režīms 

31.03.2021.  

Baltkrievija ATĻAUTI  

       Autovadītājiem: 
 sejas aizsargmaskas un cimdi 

ārpus transportlīdzekļa 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 liegta iebraukšana caur 

sauszemes robežām 

 18.02.2021.  

Beļģija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas aizsargmaska 

 pārvadājuma dokumenti – CMR; 

 Pasažiera lokācijas forma – ja 

uzturēšanās laiks BE pārsniedz 

48h (aizpilda elektroniski 48h 

pirms iebraukšanas) 

 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 Aizliegti nebūtiski ceļojumi – 

līdz 18.04.2021 

 brauciena būtiskuma 

apliecinājums 

 Pasažiera lokācijas forma 

 sejas aizsargmaska 

 PĶR vai antigēnu tests – ne 

vecāks par 72h 

 pašizolācija (iebraucot no vidēja 

un augsta riska valstīm) 

 Testu veikšanas iespējas 

 

Ierobežojumi 

līdz 

30.04.2021 

 

30.03.2021.  

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/#ou


 negatīvs Covid-19 tests 

(iebraucot no vidēja un augsta 

riska valstīm) 

Bosnija un 

Hercegovina 

ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 sejas maska 

NAV INFORMĀCIJAS 

Pasažieriem: 

 sejas maska 

 04.02.2021 

Bulgārija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas aizsargmaska 
 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PCR) – 

līdz 72h vecs (izņemot tranzīta 

gadījumā) 

 sejas aizsargmaska 

Iebraukšanas 

aizliegums 

līdz 

30.04.2021 

(neattiecas uz 

ES un 

Šengenas 

zonas valstu 

pilsoņiem) 

04.02.2021.  

Čehija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 CZ šķērsošanai tranzītā uz DE 

testi nav nepieciešami  

NB! Iebraucot DE – negatīvs Covid-19 tests 

(PĶR vai antigēnu – angļu valodā), ne 

vecāks par 36h, ja uzturēšanās DE 

pārsniegs 72h 

 Testēšana uz robežas 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 autovadītāja profesionālās 

kvalifikācijas dokuments (95.kods) 

 darba līgums (čehu valodā – ES 

dalībvalstīs reģistrētiem 

uzņēmumiem) 

 sejas maska – FFP2 vai KN95 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 tikai būtiski braucieni 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – 

ne vecāks kā 72h (vai ātrais 

antigēnu tests – ne vecāks kā 

24h – neattiecas uz 

iebraucējiem no “tukši 

sarkanā” saraksta valstīm) 

 atkārtots tests 5. dienā  

 pašizolācija 14 dienas vai līdz 

negatīva testa saņemšanai 

 elektroniska deklarēšanās  

 sejas maska (FFP2, KN95, N95, 

P2, DS) 

 

 

 

01.04.2021.  

https://plf.uzis.cz/


 darba un atpūtas laikposmu 

uzskaite 

 A1 sertifikāts 

Dānija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska 

 CMR vai cits dokuments, kas 

pierāda starptautiska pārvadājuma 

veikšanu 

 izolācija ārpus darba  

 negatīvs Covid-19 tests – TIKAI 

autovadītājiem, kas iebrauc no 

DĀR  

 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PCR 

vai antigēnu) – ne vecāks par 

24h – arī tranzīta pasažieriem, 

kas iebrauc DK, vecumā virs 12 

gadiem 

 pašizolācija – obligāti 10 

dienas, var pārtraukt ar 

negatīvu Covid-19 testu pēc 4 

dienām 

 sejas maska 

 pamatots iebraukšanas iemesls 
 

 04.03.2021.  

Ēģipte ATĻAUTI 

 
NAV INFORMĀCIJAS  23.07.2020 

Francija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska 

 negatīvs Covid-19 tests ne vecāks 

par 72h (jebkāds) – TIKAI 

iebraucot no AK un Īrijas + 

apliecinājums 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – 

ne vecāks par 72h – no 11 gadu 

vecuma 

 sejas maska 

 reģistrēšanās  

 pašizolācija – rekomendēta 7 

dienas 

 ieceļošanas mērķis 

 komandantstunda  no plkst. 

19.00 līdz 06.00 

 30.03.2021.  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


Grieķija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 jāaizpilda pasažiera lokācijas 

forma  

  pārvadājumu apliecinošs 

dokuments (CMR) 

 sejas maska 

 var būt veselības pārbaudes 

 uz robežas ar Ziemeļmaķedoniju 

(Evzoni) – ātrais antigēnu tests, 

pozitīva rezultāta gadījumā 

iebraukšana valsti tiek liegta 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 jāaizpilda pasažiera lokācijas 

forma  

 pasu un muitas kontrole, 

ieceļotājiem jāsaņem QR kods 
(48h pirms ieceļošanas) 

 negatīvs PĶR tests – ne vecāks 

par 72h – personām virs 10 

gadiem 

 ātrie testi uz robežas – pēc 

nejaušības principa 

 sejas maska iekštelpās un ārā 

 komandantstunda – lokāli 

 08.04.2021.  

Gruzija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI  

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – 

ne vecāks par 72h 

 karantīna 8 dienas vai atkārtots 

tests 3. dienā (karantīna un testi 

uz sava rēķina) 

 ķermeņa temperatūras 

mērīšana 

 komandantstunda – no plkst. 

21.00 līdz 5.00 

 elektroniska deklarēšanās 

( https://stopcov.ge/en/protocol) 

 31.03.2021.  

Horvātija ATĻAUTI 

Autovadītāji:: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – ne 

vecāks par 48 h – TIKAI 

iebraucējiem no AK 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – 

ne vecāks par 48 h (izņemot 

tranzītu, ja izbrauc 12h laikā) 

 

 

25.03.2021.  

https://travel.gov.gr/#/
https://travel.gov.gr/#/
https://travel.gov.gr/#/
https://covid19.gov.gr/covid-map
https://stopcov.ge/en/protocol


 

 
VAI 

 pašizolācija 

 sejas maska 

 reģistrēšanās  

 Liegta trešo valstu pilsoņu 

ieceļošana – līdz 31.03.2021 

 Autobusu vadītājiem jābūt ar 

sejas maskām 

Igaunija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska iekštelpās un ārtelpās 

 testēšanas iespējas uz robežām, 

ostās 
 

 

ATĻAUTI  

Pasažieriem: 

 pašizolācija – 10 dienas 

VAI 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – 

ne vecāks par 72h – personām 

virs 12 gadu vecuma 

 pašizolācija – 10 dienas; to var 

pārtraukt 6. dienā, veicot Covid-

19 (PĶR) testu 

 iespēja veikt testu uzreiz pēc 

ieceļošanas 

 obligāts Covid-19 tests, 

iebraucot no AK, arī tad, ja AK 

šķērsota tranzītā (veicot 

atkārtotu testu pēc 7 dienām, 

pašizolāciju var pārtraukt)  

 sejas maska 

 Pasažieru lokācijas forma – 24h 

laikā PIRMS ieceļošanas 

NB! LV iedzīvotāji atbrīvoti no testa 

uzrādīšanas un pašizolācijas, ja iebrauc 

EE būtisku iemeslu dēļ (darbs, ģimene, 

veselība, izglītība) 

 

Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

11.04.2021 

01.04.2021  

https://entercroatia.mup.hr/
https://iseteenindus.terviseamet.ee/


Irāna ATĻAUTI 

 robežo šķērsošana noteiktās vietās 

 slēgta robeža ar Afganistānu 

NAV INFORMĀCIJAS 

 
 18.02.2021 

Itālija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska 

 aizpildīta iebraukšanas 

pašdeklarācija. 

 negatīvs Covid-19 tests – ne vecāks 

par 7 dienām, ja iepriekš 14 dienu 

laikā 12h un vairāk pavadītas AT 

 negatīvs Covid-19 tests ne vecāks 

par 48h, lai, šķērsojot AT, varētu 

iebraukt DE 

 testēšanas iespējas robežpunktos 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR 

vai antigēnu) – ne vecāks par 

48 h (sertifikāts) 

VAI 

 karantīna – 14 dienas (obligāta) 

 aizpildīta pašdeklarācijas 

anketa. 

 reģistrēšanās reģionālajā ASL 

iestādē 

 sejas maska 

 komandantstunda – reģionāli 

 liegti nebūtiski braucieni starp 

reģioniem – līdz 27.03.2021 

Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

30.04.2021 

01.04.2021  

 

Īrija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska 
 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 brauciena nepieciešamības 

pierādījums 

 negatīvs Covid-19 tests (PCR) – 

ne vecāks par 72 h 

 pašizolācija – 14 dienas, ko var 

pārtraukt pēc 5 dienām, 

saņemot negatīvu testa rezultātu 

 sejas maska 

 aizpildīta pasažiera lokācijas 

forma   

 25.02.2021 

 

Islande ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 18.03.2021 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/10/modulo_rientro_sintetico_14_10_20_en.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/10/modulo_rientro_sintetico_14_10_20_en.pdf
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/
https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/


 negatīvs Covid-19 tests (tikai 

PĶR) – visiem, kas dzimuši 

pirms 2005. gada – ne vecāks 

par 72h pirms ielidošanas 

 2 Covid-19 testi pēc ierašanās + 

karantīna – 5-6 dienas – starp 

testiem 

 iepriekšēja reģistrācija 

Izraēla ATĻAUTI 

 
IEROBEŽOTI 

 iebraukšana tikai būtiskos 

gadījumos 

 negatīvs Covid-19 tests (PCR) – 

ne vecāks par 72h + atkārtots 

tests iebraucot valstī 

 veselības apdrošināšana, kas 

sedz ārstēšanos no Covid-19 

 04.02.2021 

Jordānija ATĻAUTI 

 
IEROBEŽOTI 

 Slēgtas sauszemes robežas 
 04.02.2021 

 

Kazahstāna ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 ķermeņa temperatūras kontrole 

 negatīvs Covid-19 tests – ne vecāks 

par 72 h – pretējā gadījumā 

iebraukšana KZ liegta 

 jāaizpilda anketa.  

IEROBEŽOTI 

 apturēts bezvīzu režīms – līdz 

01.05.2021 

 negatīvs Covid-19 tests – ne 

vecāks par 72h 

 

 

09.03.2021 

Kipra ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 distancēšanās 

 sejas maska 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests – ne 

vecāks par 72 h 

 distancēšanās 

 sejas maska 

 18.03.2021 

https://www.covid.is/english
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34930406&doc_id2=39846259#activate_doc=2&pos=14;-26.800003051757812&pos2=3;-99.80000305175781


 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – ne 

vecāks par 72h 
 

 komandantstunda no plkst. 

21.00 līdz 5.00 

 Pasažieru lokācijas forma 

Kirgizstāna ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 Stop Covid-19 lietotne 

autovadītāja tālrunī  

 eskorts līdz izkraušanas vietai 

 distancēšanās 

 sejas maska 

 reģistrēšanās, norādot visas 

apstāšanās vietas 

APTURĒTI 
 

No 17.03.2020 

uz nenoteiktu 

laiku 

04.02.2021 

Kosova IEROBEŽOTI 

 ierobežota iebraukšana 

IEROBEŽOTI 

 slēgtas sauszemes robežas 

 04.02.2021 

Krievija ATĻAUTI 
 

IEROBEŽOTI 

 slēgta robeža ar ES dalībvalstīm 

 

 

02.09.2020  

 

Ķīna ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

 
 29.12.2020 

Latvija ATĻAUTI  

Autovadītājiem (kas pilda darba 

pienākumus un/vai dodas uz vai 

atgriežas no darbavietas): 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 profesionālo darbību apliecinošs 

dokuments (atbilstošas kategorijas 

vadītāja apliecība) 

 digitālā tahogrāfa vadītāja karte 

VAI 

 pēdējās darba dienas tahogramma 

 Covidpass reģistrācija un QR kods 

 sejas maska 

 pašizolācija ārpus darba laika 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests – ne 

vecāks par 72 h – visām 

personām no 11 gadu vecuma 

 reģistrācija Covidpass un QR 

kods 

 sejas maska 

 pašizolācija – 10 dienas 
 

 08.04.2021 

 

http://www.atd.lv/sites/default/files/Kirgizstana.pdf#overlay-context=lv/jaunumi/valstu-noteiktie-ierobe%25C5%25BEojumi-autop%25C4%2581rvad%25C4%2581jumu-jom%25C4%2581-saist%25C4%25ABb%25C4%2581-ar-covid-19-v%25C4%25ABrusa-ierobe%25C5%25BEo%25C5%25A1anas


P.S. pārējiem transporta nozares 

darbiniekiem – Starptautiskā transporta 

nozares darbinieka sertifikāts 

Libāna ATĻAUTI 

 

IEROBEŽOTI 
 

 02.07.2020 

Lielbritānija ATĻAUTI  

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska 

 lokācijas anketa 

 Covid-19 tests – ja uzturēšanās AK 

pārsniedz 48h un/vai pēdējo 10 

dienu laikā būts t.s. sarkanajā 

valstu sarakstā  
 CMR 

 kopienas atļaujas kopija 

 Kent Access Permit (KAP) – 

Doveras ostas un Eirotuneļa 

izmantošanas gadījumā – PIRMS 

muitas formalitātēm 

 Pašizolācija kabīnē 

 Bezmaksas testēšana 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests – ne 

vecāks par 72h 

 sejas maska 

 pašizolācija – 10 dienas + 2 

PĶR testi: 2. un 8. dienā 

 pašreģistrācija 

 Uzturēšanās vietas deklarēšana 

 Reģionāli ierobežojumi 
 

 01.04.2021 

 

Lietuva ATĻAUTI 

. Autovadītājiem: 

 Negatīva Covid-19 testa 

apliecinājums (kādā no ES 

oficiālajām valodām) – ne vecāks 

par 72h 

NB! Testu nevajag:  

1) tranzīta pārvadājumu gadījumā 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests – PĶR - 

ne vecāks par 72h (izņemot 

tranzīta gadījumā) – VISIEM 

iebraucējiem no 16 gadu 

vecuma pirms iebraukšanas 

VAI 

 08.04.2021 

https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form
https://www.gov.uk/check-hgv-border
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/coronavirus


2) starptautisko regulārajos, 

speciālajos un čartera pasažieru 

pārvadājumos iesaistītajiem 

transporta darbiniekiem 

3) uzturēšanās LT nepārsniedz 72h 

 reģistrācija + QR kods – arī 

tranzīta un ikdienas reisu 

gadījumā – PIRMS robežas 

šķērsošanas 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska 
 

 Covid-19 tests, veikts LT 24 h 

laikā pēc iebraukšanas – TIKAI 

iebraucējiem ar privāto 

transportu 

NB! Testu nevajag vakcinētām un Covid-

19 izslimojušām personām – ja var to 

dokumentāri pierādīt 

 sejas maska 

 reģistrēšanās  

 pašizolācija 10 dienas, var 

pārtraukt 7. dienā, veicot testu 

NB! Personas, kas ikdienā šķērso LT 

robežu darba vai mācību dēļ, no 

pašizolācijas ir atbrīvotas, bet jāuzrāda 

negatīvs PĶR tests – ne vecāks par 7 

dienām 

Lihtenšteina ATĻAUTI ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 sejas maska – vecumā virs 12 

gadiem 

 05.02.2021 

Luksemburga ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma vai 

CMR u.tml. 
 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 Negatīvs Covid 19 tests (PCR, 

TMA, LAMP, antigēnu)– ne 

vecāks par 72h – personām virs 

5 gadu vecuma 

 Iespēja veikt Covid- 19 testu bez 

maksas lielajos LUX testēšanas 

centros 

 sejas maska – virs 6 gadu 

vecuma 

 01.04.2021 

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form/passenger
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form


 komandantstunda no 

plkst.23.00 līdz 6.00 (24/7) 

Malta ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 nakšņošanas gadījumā piemērotas 

tās pašas prasības, kas pasažieriem 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – 

ne vecāks par 72 h VAI 

 karantīna 14 dienas 

 sejas maska 

 pasažiera lokācijas forma 

 sabiedrības veselības ceļojuma 

deklarācija 

 18.03.2021 

 

Maroka ATĻAUTI  

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 oficiāls ielūgums 

 slēgtas robežas tūrismam 

 viesnīcas rezervācijas 

pierādījums 

 negatīvs Covid-19 tests – ne 

vecāks par 72h (ar tulkojumu 

EN vai FR) 

 sejas maska 

 reģistrācija 

Ārkārtas 

situācija – 

uz 

nenoteiktu 

laiku 

25.03.2021 

 

Melnkalne ATĻAUTI  

Autovadītājiem: 

 sejas maska 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 sejas maska 

 negatīvs Covid-19 (PĶR) tests – 

ne vecāks par 72h 

 komandantstunda no 

plkst.21.00 līdz 5.00 

 25.02.2021 

Moldova ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 sejas maska 
 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 Covid-19 tests (PĶR) – ne 

vecāks par 72h 

 09.03.2021 

 

https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf
https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/Public-Health-Travel-Declaration-Form-2020_RZA_updated.pdf
https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/Public-Health-Travel-Declaration-Form-2020_RZA_updated.pdf
http://www.onda.ma/form.php


VAI 

 Vakcinācijas pierādījums 

VAI 

 pašizolācija – 14 dienas, kuru 

var pārtraukt pēc 10 dienām, 

saņemot negatīvu Covid-19 

testu 

Monako ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

 

 05.02.2021 

Mongolija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 veselības pārbaudes uz robežas 

 CMR, atļauja vai citi kravas 

dokumenti 

 muitas kontrolpunktos kravu, 

piekabi/puspiekabi pārņem MNG 

reģistrēti pārvadātāji 

APTURĒTI Ārkārtas 

stāvoklis uz 

nenoteiktu 

laiku 

18.02.2021 

Nīderlande ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 EK atļaujas kopija vai licences 

kartīte 

 CMR 

 negatīvs Covid-19 tests – 

iebraucējiem no AK, IE vai DĀR 

(avio) 

 sejas maska 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR ne 

vecāks par 72h + ātrais 

antigēnu ne vecāks par 24h VAI 

PĶR ne vecāks par 24h) + 

parakstīta negatīva testa 

deklarācija (iebraucējiem no 

valstīm ārpus ES un Šengenas 

zonas) 

 sejas maska 

 pašizolācija – 10 dienas 

(iebraucot no augsta riska 

valstīm) 

Ārkārtas 

stāvoklis – 

līdz 

15.04.2021 

01.04.2021 

Norvēģija ATĻAUTI  

Autovadītājiem: 

IEROBEŽOTI 

        Pasažieriem: 

 

 

08.04.2021 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/forms/2020/12/04/coronavirus-negative-test-declaration-form
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/forms/2020/12/04/coronavirus-negative-test-declaration-form


 Covid-19 tests uz robežas – bez 

maksas 

 reģistrēšanās 

 nakšņošanas vietas deklarēšana 

(arī tad, ja nakšņo 

transportlīdzeklī) 

 sejas maska – obligāti ārpus 

kabīnes 

 negatīvs Covid-19 tests, ja pēdējo 

10 dienu laikā būts AK, IR, NL, 

AT un PT 

 Covid-19 tests (PĶR vai 

antigēnu) pirms iebraukšanas 

 reģistrēšanās 

 karantīna – īpaši ierādītās 

viesnīcās – 10 dienas 

 sejas maska 

 

Pakistāna ATĻAUTI 
 

NAV INFORMĀCIJAS 

 

 05.02.2021  

 

Polija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

(rekomendēta) 

 sejas maska – publiskās vietās 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska 

 negatīvs Covid-19 tests – PĶR 

vai antigēnu – ne vecāks par 

48h  

VAI 

 karantīna – 10 dienas 

 06.04.2021 

 

Portugāle ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 distancēšanās 

 sejas aizsargmaska 
 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 Negatīvs Covid-19 (PĶR) tests – 

ne vecāks par 72h – visām 

personām virs 2 gadu vecuma – 

arī tranzīta gadījumā 

 Reģistrācija 

Ierobežojumi 

līdz 

15.04.2021 

01.04.2021 

 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/
http://adressesok.bring.no/en/postal_codes/search
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card


 Pašizolācija – 14 dienas – 

iebraucējiem no augsta 

saslimstības riska valstīm 

 Sejas aizsargmaskas 

Rumānija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska – obligāti iekštelpās 

un ārtelpās 
 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – 

ne vecāks par 72h – ja 

iebraucējiem no augsta 

inficēšanās riska valstīm – 

personām virs 3 gadu vecuma 

 karantīna – 14 dienas – 

iebraucējiem no augsta 

inficēšanās riska valstīm 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – 

ne vecāks par 48h – personām, 

kas RO uzturēsies ne vairāk par 

72h 

 sejas maska 

 komandantstunda no 

plkst.23.00 līdz 5.00  

 

Trauksmes 

stāvoklis – 

līdz 

14.04.2021 

06.04.2021  

Serbija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 sejas maska 
 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests – ne 

vecāks par 48h – izņemot, ja no 

valsts izbrauc 12h laikā 

 sejas maska 

 05.02.2021 

 

Slovākija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests  - ne 

vecāks par 72h(iebraucot no 

augsta riska zonām) 

Ierobežojoši 

pasākumi – 

līdz 

28.04.2021 

30.03.2021 



 Iebraucot no Slovākijas DE, 

jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, 

ja DE plānots pavadīt virs 72h 
 

VAI 

 karantīna 14 dienas, ko var 

pārtraukt pēc 8 dienām, 

saņemot negatīvu PĶR vai 

antigēnu testu 

 atrašanās vietas reģistrācija 

 sejas maska 

 Komandantstunda 

Slovēnija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska 

 
 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests: PĶR – 

ne vecāks par 48h  vai ātrais 

antigēnu – ne vecāks par 24h 

VAI 

 karantīna – 10 dienas – 

iebraucējiem no augsta 

saslimstības riska valstīm 

 sejas maska 

 komandantstunda no 

plkst.22.00 līdz 6.00 

 
Ārkārtas 

situācija – 

līdz 

14.04.2021 

06.04.2021 

Somija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska 

 ārpus darba pienākumu veikšanas 

– rekomendēta pašizolācija 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 atļauti tikai būtiski braucieni 

 negatīvs Covid-19 tests – ne 

vecāks par 72h vai pierādījums 

par pēdējo 6 mēnešu laikā 

izslimotu Covid-19  

VAI 

 tests uzreiz pēc ieceļošana 

VAI 

 pašizolācija (iebraucējiem no 

augsta saslimstības riska 

Robežkontrol

e – līdz 

17.04.2021 

 

25.03.2021 

 

https://korona.gov.sk/ehranica/


valstīm) – 14 dienas (var 

saīsināt, veicot 2 Covid-19 

testus) 

 sejas maska 

 veselības pārbaudes 

robežpunktos 

Spānija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma - 

ieteicama 

 sejas maska – obligāti gan ārā, 

gan iekštelpās 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR, 

TMA vai cits molekulārais tests) 

– ne vecāks par 72h – ar 

apliecinājuma oriģinālu angļu 

vai spāņu valodā 

 reģistrēšanās / QR kods 

 sejas maska – obligāti gan ārā, 

gan iekštelpās 

 komandantstunda no plkst. 

23.00-6.00 (Madridē no plkst. 

22.00-06.00) – līdz 09.05.2021 

Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

09.05.2021 

06.04.2021 

 

Šveice ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisku pārvadājumu 

apliecinoši dokumenti 

 sejas maska 

 pasažiera lokācijas forma 

(izņemot, ja valsti šķērso tranzītā 

24h laikā) 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) – 

ne vecāks par 72h – personām 

virs 12 gadu vecuma 

 karantīna – 10 dienas; pēc 7 

dienām var pārtraukt, ja veic 

Covid-19 testu 

 sejas maska 

 pasažiera lokācijas forma 

 18.02.2021 

 

Tadžikistāna ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 negatīvs Covid-19 tests 

APTURĒTI 
 

No 10.04.2020 

līdz 

aizlieguma 

atcelšanai 

02.02.2021 

 

https://www.spth.gob.es/
https://swissplf.admin.ch/home
https://swissplf.admin.ch/home


Tunisija ATĻAUTI 
 

NAV INFORMĀCIJAS  02.02.2021 

Turcija ATĻAUTI  

Autovadītājiem: 

 sejas maska 
 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests (PĶR) - 

ne vecāks par 72h, personām, 

kas vecākas par 6 gadiem 

 karantīna – 10 dienas – 

iebraucējiem no AK un DK (var 

pārtraukt 7. dienā veicot Covid-

19 testu) 

 reģistrācija 

 veselības stāvokļa kontrole 

 mājsēde – P-Pk no plkst. 21.00 

līdz 5.00 

 

 
 

01.04.2021 

Turkmenistāna IEROBEŽOTI 

Autovadītājiem: 

 kravas no robežas līdz galamērķim 

nogādā Turkmenistānas 

pārvadātāji 

 sauszemes robežas slēgtas līdz 

28.02.2021 
 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 iebraukšana atļauta atsevišķām 

personu kategorijām 

 negatīvs Covid-19 tests – ne 

vecāks par 72h + atkārtota 

testēšana pēc 5 dienām + 21 

diena pašizolācijā norādītā vietā 

Pagaidu 

iebraukšanas 

ierobežojumi 

– līdz 

01.09.2021. 

25.02.2021 

 

Ukraina ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 veselības stāvokļa kontrole 

 medicīniskie cimdi 

 sejas aizsargmaska 

 roku dezinfekcijas līdzeklis 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 veselības apdrošināšana, kas 

sedz Covid-19 ārstēšanas 

izdevumus  

 Covid-19 tests – uzreiz pēc 

iebraukšanas valstī VAI 

 Obligāta reģistrēšanās lietotnē 

“Vdoma” 

Karantīnas 

režīms – līdz 

30.04.2021 

30.03.2021 

 

https://register.health.gov.tr/
https://visitukraine.today/#diya


 karantīna – 14 dienas – 

ieceļojot no augsta riska valsts 

Ungārija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 sejas maska 

IEROBEŽOTI 

Pasažieriem: 

 ieceļošana atļauta būtisku 

iemeslu dēļ 

 sejas maska 

 komandantstunda no 

plkst.20.00 līdz 5.00 

 Ierobežojumi 

līdz 

07.04.2021 

01.04.2021 

Uzbekistāna ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 
 aizsargtērps 

 sejas aizsargmaska 

 gumijas cimdi 

 izbraukšana no UZB – 10 dienu laikā 

 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests + 

eksprestests uz vietas 

 iebraucot no augsta riska valsts 

 25.02.2021 

 

Vācija ATĻAUTI 

Autovadītājiem: 

 starptautisko pārvadājumu 

nozares darbinieka forma 

 reģistrācija  

 negatīvs Covid-19 tests (NAAT, 

PĶR, LAMP, TMA, RAT) – ne 

vecāks par 48h – ja uzturēšanās 

Vācijā pārsniedz 72h 

 sejas maska (FFP2 standarts – 

atkarībā no reģiona) 

 reģistrēšanās (iebraucot no CZ, 

AT, SLO) 

 Atcelti braukšanas ierobežojumi 

nedēļas nogalēs un valsts svētku 

dienās – līdz 05.04.2021, bet 

ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 negatīvs Covid-19 tests – ne 

vecāks par 48h ((NAAT, PĶR, 

LAMP, TMA) 

 sejas maska (FFP2 standarts – 

atkarībā no reģiona) 

 reģistrēšanās  

 01.04.2021  

https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://www.einreiseanmeldung.de/#/


vakcīnu transportam – līdz 

30.06.2021 

Ziemeļ- 

maķedonija 

ATĻAUTI 

 Sejas aizsargmaskas iekštelpās un 

ārtelpās, kur nav iespējams ievērot 

distanci 

 

 

ATĻAUTI 

 Sejas aizsargmaskas iekštelpās un 

sabiedriskajā transportā 

 09.03.2021 

 

Zviedrija ATĻAUTI ATĻAUTI 

Pasažieriem: 

 ieceļošanas ierobežojumi no 

valstīm ārpus ES/EEZ  

 negatīva Covid-19 testa (PĶR, 

TMA, LAMP, antigēnu) 

rezultāts – ne vecāks par 48h 

personām, kas vecākas par 17 

gadiem 

 akceptēti PĶR, antigēnu un 

LAMP testi 

 06.04.2021  

 


