
KOPĒJĀS PRASĪBAS PASAŽIERIEM: PASES, VĪZAS, VAKCINĀCIJAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 
 
Ceļojuma valsts: SPĀNIJA 
 
Latvijas Republikas pilsoņu pasu īpašnieki 

 
Krievijas un Ukrainas pilsoņu pasu īpašnieki 

 
Latvijas Republikas nepilsoņu pasu īpašnieki  

 
Latvijas pilsoņiem nav nepieciešama vīza uz Spāniju (līdz 90 dienām 
pusgadā). Latvijas pilsoņiem ir nepieciešama derīga līdz ceļojuma 
beigām pase vai personas apliecība.  
 
Papildus informācija ir atrodama šeit: http://www.mfa.gov.lv/ 
 
Gadījumā, ja nepilngadīgais ceļo bez pavadošas personas, tad uz 
robežas var pieprasīt notariāli apstiprinātu atļauju no vecāka vai 
aizbildņa. Vairak informācijas par kārtību, kādā valsts robežu šķēršo 
bērni ir pieejama Valsts robežsardzes mājas 
lapā www.rs.gov.lv vai www.likumi.lv,  kā arī zvanot uz telefona 
numuru: 67075616. 
 
Pirms došanās ceļojumā Ārlietu Ministrija rekomendē piereģistrēties 
šajā mājas lapā: https://kr.am.gov.lv/main.html&redirect=Lw==/  
 
Iebraukšanas noteikumi sakarā ar vīzām un pasēm var mainīties, 
tāpēc lūgums līdz izbraukšanai pārbaudīt ceļojuma informāciju: 
http://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-travel-document-
requirements.htm  
 
Obligāta vakcinācija nav nepieciešama. Papildus informāciju Jūs varat 
saņemt pie sava ģimenes ārsta vai Latvijas infektoloģijas centrā pa 
tālruni 67014560 vai apmeklējot mājaslapu: 
https://www.aslimnica.lv/lv/content/vakcinacijas-kabinets 
 
 
 

 
Krievijas un Ukrainas pilsoņiem nav nepieciešama vīza ceļojot uz 
Spāniju, ja viņiem ir pastāvīgā vai termiņa uzturēšanās atļauja Latvijā 
vai kādā citā Šengenas zonas dalībvalstī. Bezvīzu iebraukšana ir ar 
uzturēšanās termiņu līdz 90 dienām sākot ar pirmo iebraukšanas 
dienu Spānijā.  
 
Nepieciešamie dokumenti, lai iebrauktu valstī: 
• Pase ar minimālo derīguma termiņu vismaz 3 mēneši pēc 

ceļojuma beigām 
• Spēkā esoša uzturēšanas atļauja Latvijā vai kādā citā no 

Šengenas līguma dalībvalstīm (oriģināls dokuments) 
• Biļete turp un atpakaļ 
• Vēlama medicīniskā apdrošināšana un avioreisa apdrošināšana 
 
Papildus informāciju atradīsiet LR Ārlietu Ministrijas mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/ 
 
Gadījumā, ja nepilngadīgais ceļo bez pavadošas personas, tad uz 
robežas var pieprasīt notariāli apstiprinātu atļauju no vecāka vai 
aizbildņa. Vairak informācijas par kārtību, kādā valsts robežu šķēršo 
bērni ir pieejama Valsts robežsardzes mājas 
lapā www.rs.gov.lv vai www.likumi.lv, kā arī zvanot uz telefona 
numuru: 67075616. 
 
 

 
LR nepilsoņiem nav nepieciešama vīza ceļojot uz Spāniju ar 
uzturēšanās termiņu līdz 90 dienām sākot ar pirmo iebraukšanas 
dienu Spānijā.  
 
Nepieciešamie dokumenti: 
• Pase ar minimālo derīguma termiņu vismaz 3 mēneši pēc 

ceļojuma beigām 
• Biļete turp un atpakaļ 
• Vēlama medicīniskā apdrošināšana un avioreisa apdrošināšana 
 
Papildus informāciju atradīsiet LR Ārlietu Ministrijas mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/ 
 
Gadījumā, ja nepilngadīgais ceļo bez pavadošas personas, tad uz 
robežas var pieprasīt notariāli apstiprinātu atļauju no vecāka vai 
aizbildņa. Vairak informācijas par kārtību, kādā valsts robežu šķēršo 
bērni ir pieejama Valsts robežsardzes mājas 
lapā www.rs.gov.lv vai www.likumi.lv, kā arī zvanot uz telefona 
numuru: 67075616. 
 
Pirms došanās ceļojumā Ārlietu Ministrija rekomendē piereģistrēties 
šajā mājas lapā: https://kr.am.gov.lv/main.html&redirect=Lw==/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iesniedzot pasi paātrinātai saņemšanai tā tiek izdota 2 darba dienu laikā, ID karte 5 darba dienu laika (sākot skaitīt ar nākamo darba dienu pēc iesnieguma iesniegšanas). Papildus informācija: 
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/cenradis/valsts-nodevas/valsts-nodeva-par-pases-izsniegsanu.html  


