AKTUALU ATVYKSTANTIEMS AR KELIAUJANTIEMS PER LATVIJĄ
NUO SAUSIO 15 D.:
 Atnaujinamas susisiekimas su Lietuva ir kitomis ES, EEE šalimis, Šveicarija ir Jungtine Karalyste
maršrutiniais autobusais, traukiniais ir lėktuvais - atšaukiami draudimai pervežti keleivius reguliariais
tarptautiniais maršrutais iš/į Latviją į/iš ES šalis, kuriose susirgimų skaičius 2 kartus viršija ES vidurkį.
 Bet kokiu būdu ir tikslu vykstant į Latviją privaloma turėti neigiamo, ne anksčiau nei prieš 72 val.
atliktą polimerazinės grandininės reakcijos (angl. PCR) COVID-19 testo rezultatus (EN, FR, DE,
RU kalbomis arba lietuvių kalba, jei keliaujama tik iš Lietuvos į Latviją) ARBA medicinius dokumentus,
įrodančius, jog asmuo neplatina infekcijos (pvz. antigenų testą).
- Vykstant privačiu automobiliu, testo arba medicininių dokumentų turėjimo faktą būtina
pažymėti covidpass.lv anketoje, o keliaujantiems kitais būdais – pateikti keleivių pervežimo įmonės
atstovui arba Latvijos pasienio ir policijos pareigūnams, jiems to pareikalavus.
- Norintiems atvyksti pavežant/pasitinkant tranzitu per Latviją vykstančius keleivius arba žemės
transportu per Latviją keliaujantiems asmenims testas būtinas.
IŠIMTYS – testas atvykstant į Latviją nebūtinas:


Orlaivių keleiviams, kurie skrenda per Latviją tranzitu ir laukdami jungiamojo reiso neišeina iš
Rygos oro uosto kontroliuojamos zonos (bet ne ilgiau nei 24 val.).



Lietuvos piliečiams, jų šeimos nariams ir nuolat Lietuvoje gyvenantiems asmenims, kurie vyksta į
Latviją, kad išskristų reisais iš Rygos oro uosto ir turintiems patvirtinto skrydžio bilietus (šie
keleiviai į tarptautinius autobusus ir lėktuvų reisus iš Lietuvos į Rygą turi būti įleisti į transporto
priemonę parodžius lėktuvo iš Rygos bilietus arba gali būti vežami testą turinčio privataus asmens).
! Prieš naudojantis šia išimtimi įsitikinkite ar šalis, į kurią vykstate, nereikalauja testo rezultatų.



Vaikams iki 11 metų; vakcinuotiems asmenims, kurie gali tai įrodyti; transporto, krovinių ir
keleivių pervežimo paslaugas teikiančių įmonių personalui.



Pasienio gyventojams, kiekvieną dieną darbo, mokslo, studijų ar vaikų priežiūros tikslais per
Latvijos sieną keliaujančius asmenis ir asmenis, kurie kasdien per sieną veža vaikus į akivaizdiniu
būdu veikiančias švietimo įstaigas (būtina kitoje sienos pusėje esančio darbdavio ar įstaigos
pažyma).



Kitiems asmenims, jei Latvijos sienos apsaugos tarnyba (rs.gov.lv) patvirtina, kad jų atvejis atitinka
teisės normas, Latvijos interesus arba yra sietinas su nenumatomomis kliūtimis, nenugalima jėga
arba dėl humanitarinių priežasčių.

PAPILDOMA INFORMACIJA:


Testo, atvykstant į Latviją, turėjimas nepakeičia reikalavimo užpildyti covidpass.lv anketą,
gauti QR kodą, o atvykus į šalį iš paveiktų šalių – saviizoliuotis (sąrašas atnaujinamas kiekvieną
penktadienį). 7-ą dieną nuo atvykimo į Latviją, galima be gydytojo siuntimo atlikti testą akredituotoje
laboratorijoje. Jei testo rezultatas neigiamas - izoliaciją leidžiama nutraukti.



Sausio 15 - 17 d. ir sausio 22-24 d. nuo 22 iki 5 val. Latvijoje gyventojai privalo būti savo
namuose. Draužiama priimti svečius ir svečiuotis. Jei būtina tuo metu keliauti - privaloma užpildyti
laisvos formos deklaraciją apie keliautoją, kelionės laiką ir tikslą bei turėti asmens dokumentus.
Vykstant iš/į Lietuvą į Rygos oro uostą – pakaks lėktuvo bilietų.

KONSULTACIJOS: Latvijos ligų profilaktikos ir kontrolės centras – tel.: +371 67387661
Latvijos sienos apsaugos tarnyba – tel.: +371 670 75616
Rygos oro uostas – tel.: +371 293 11817

