
KOPĒJĀS PRASĪBAS PASAŽIERIEM: PASES, VĪZAS, VAKCINĀCIJAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 
Ceļojuma valsts: TURCIJA 
Latvijas Republikas pilsoņu pasu īpašnieki Krievijas un Ukrainas pilsoņu pasu īpašnieki Latvijas Republikas nepilsoņu pasu īpašnieki  
Ja ceļojuma mērķis ir tūrisms, tad iebraukšana Turcijas teritorijā ir bez 
vīzas līdz 30 dienām 180 dienu laikā. Nepieciešamie dokumenti, lai 
iebrauktu valstī bez vīzas: 
• Pase ar minimālo derīguma termiņu 6 mēneši no iebraukšanas 

dienas Turcijā 
• Biļete turp un atpakaļ 
• Vēlama medicīniskā apdrošināšana un avioreisa apdrošināšana 
 
Iebraucot valstī, obligāti ir jāseko līdzi, lai pases kontroles laikā tiktu 
uzlikts zīmogs par iebraukšanu, lai izvairītos no liekām problēmām, 
izbraucot no valsts. Kā arī vēlams sekot līdzi, lai uzturēšanās Turcijas 
teritorijā nepārsniegtu 30 dienas, jo uz robežas dienu skaits tiek 
uzskaitīts precīzi un soda nauda ir ļoti liela. 
 
NB! Ja Turcijas robežsardzes darbinieks uzskata, ka ieceļotājs nevar 
pierādīt uzturēšanas vietu, proti, viņam nav viesnīcas rezervācijas vai 
draugu uzaicinājuma, nav atgriešanās biļetes, tad robežsardzes 
darbinieks var palūgt pierādīt naudas līdzekļu pieejamību, skaidrā 
naudā vai ar izrakstu no bankas konta, aptuveni 500 USD uz vienu 
mēnesi uz katru ģimenes locekli, ieskaitot bērnus. 
 
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  
 
NB! Ceļošanai nav derīgas Latvijas pilsoņu pases, kas 
izsniegtas līdz 2002. gada 30. jūnijam (ar ielīmētu fotokartīti); 
ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas Latvijas 
pilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma termiņu 50 gadi. Personas 
apliecība nav personu apliecinošs dokuments ārpus Eiropas 
Savienības 
 
Precīzāku informāciju par Turciju Jūs varēsiet atrast LR Ārlietu 
Ministrijas mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/celodrosi/ 
vai Turcijas vēstniecības Rīgā mājas lapā: 
http://riga.emb.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=205308 
vai Turcijas Ārlietu ministrijas mājaslapā: 
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa  
 
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 valstu pilsoņi tūrisma nolūkā var iebraukt Turcijas 
teritorijā bez vīzas un uzturēties līdz 60 dienām (nepārsniedzot 90 
dienas 180 dienu periodā). Nepieciešamie dokumenti, lai iebrauktu 
valstī: 
• Pase ar minimālo derīguma termiņu vismaz 6 mēneši no 

iebraukšanas dienas Turcijā 
• Spēkā esoša uzturēšanas atļauja Latvijā vai kādā citā no 

Šengenas līguma dalībvalstīm (oriģināls dokuments)  
• Biļete turp un atpakaļ 
• Vēlama medicīniskā apdrošināšana un avioreisa apdrošināšana 
 
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. 
 
NB! Visiem tūristiem, kuriem nav Latvijas pilsonības, ir obligāti jābūt 
līdzi ID kartei/Šengenas daudzkārtējai vīzai. ID kartei/Šengenas 
daudzkārtējai vīzai arī jābūt līdzi, ja pasē ir ielīmēta uzturēšanas atļauja 
Latvijā vai kādā citā no Šengenas līguma dalībvalstīm. 
 
NB! Ja Turcijas robežsardzes darbinieks uzskata, ka ieceļotājs nevar 
pierādīt uzturēšanas vietu, proti, viņam nav viesnīcas rezervācijas vai 
draugu uzaicinājuma, nav atgriešanās biļetes, tad robežsardzes 
darbinieks var palūgt pierādīt naudas līdzekļu pieejamību, skaidrā 
naudā vai ar izrakstu no bankas konta, aptuveni 500 USD uz vienu 
mēnesi uz katru ģimenes locekli, ieskaitot bērnus. 
 
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 
 
Precīzāku informāciju par Turciju Jūs varēsiet atrast LR Ārlietu 
Ministrijas mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/celodrosi/ 
vai Turcijas vēstniecības Rīgā mājas lapā: 
http://riga.emb.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=205308 
vai Turcijas Ārlietu ministrijas mājaslapā: 
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa  
 

Ir nepieciešama vīza. Sākot no 11.04.2014 tūristiem ar LR nepilsoņa 
pasi vairs nedrīkst noformēt vīzu uz robežas. Sākot no 11.04.2014 
tūristiem ar LR nepilsoņa pasi nepieciešams iepriekš noformēt 
elektronisko e-vīzu oficiālajā mājas lapā: https://www.evisa.gov.tr/en/. 
Ja ceļojuma mērķis ir tūrisms, tad ar LR nepilsoņa pasi var iesniegt 
dokumentus e-vīzai. E-vīza darbojas 180 dienas sākot ar datumu, kas 
norādīts pieteikuma anketā ar summāro maksimālo uzturēšanos 
Turcijā ne vairāk kā 90 dienas. Ja summārās uzturēšanās Turcijā ir 
vairāk kā 90 dienas, tad ir nepieciešams griezties ar iesniegumu 
vietējās imigrācijas policijas nodaļā Turcijā. Gadījumā, ja ceļojuma 
mērķis ir cits, iesniedzējam ir jāgriežas Turcijas vestniecībā Rīgā. 
Nepieciešamie dokumenti: 
• E-vīza htttps: ://www.evisa.gov.tr/en/  (izdrukāt un paņemt līdzi 

ceļojumā) 
• Pase ar minimālo derīguma termiņu 6 mēneši pēc pieprasītas 

vīzas derīguma termiņa beigām 
• Biļete turp un atpakaļ 
• Vēlama medicīniskā apdrošināšana un avioreisa apdrošināšana 
 
NB! Ja Turcijas robežsardzes darbinieks uzskata, ka ieceļotājs nevar 
pierādīt uzturēšanas vietu, proti, viņam nav viesnīcas rezervācijas vai 
draugu uzaicinājuma, nav atgriešanās biļetes, tad robežsardzes 
darbienieks var palūgt pierādīt naudas līdzekļu pieejamību, skaidrā 
naudā vai ar izrakstu no bankas konta, aptuveni 500 USD uz vienu 
mēnesi uz katru ģimenes locekli, ieskaitot bērnus. 
 
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 
 
NB! Ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas 
Latvijas nepilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma termiņu 50 gadi. 
Personas apliecība nav personu apliecinošs dokuments ārpus Eiropas 
Savienības. 
 
Precīzāku informāciju par Turciju Jūs varēsiet atrast LR Ārlietu 
Ministrijas mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/celodrosi/ 
vai Turcijas vēstniecības Rīgā mājas lapā: 
http://riga.emb.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=205308 
vai Turcijas Ārlietu ministrijas mājaslapā: 
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa  
 
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 

 
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  


