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Ārlietu ministrija aicina apzināties riskus, kas saistīti ar došanos uz ārvalstīm pandēmijas apstākļos

Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Vēršam uzmanību, ka šī informācija var nebūt pilnīga,
jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ aicinām vienmēr precizēt šos
jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par
zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā.
Informācija par došanos uz ārvalstīm: šeit.
Saistībā ar Covid-19 strauju izplatību pasaulē Luksemburgas varas iestādes veic dažādus pasākumus vīrusa izplatības
ierobežošanai. Sejas aizsargmaskas jālieto publiskajā transportā, iekštelpās, kā arī sabiedriskās vietās ārtelpās. Par noteikumu
neievērošanu iespējama naudas soda piemērošana līdz pat 1000 EUR.
Latvijas valstspiederīgajiem, ieceļojot Luksemburgā, prasība uzrādīt Covid-19 sertifikātu (vakcinācija, pārslimošana vai negatīvs
Covid-19 testa apliecinājums) ir atcelta no 22. aprīļa. Informācija par ieceļošanas prasībām
Luksemburgā: https://covid19.public.lu/en/travellers/visiting-luxembourg.html
Luksemburgā ir ieviesta CovidCheck aplikācija, kas ļauj pārliecināties par sertifikāta autentiskumu. Sertifikāts jāuzrāda apmeklējot
slimnīcas un aprūpes iestādes, kā arī sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs.
Noderīga informācija un rekomendācijas saistībā ar Covid-19 pieejamas Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra mājas
lapā šeit
Drošības situācija
Lai arī noziedzības līmenis valstī ir zems, aicinām ceļotājus pievērst uzmanību personīgo mantu drošībai un neatstāt tās bez
uzraudzības, īpaši, atrodoties ļaužu plaši apmeklētās vietās, kā arī izmantojot sabiedrisko transportu.
Vietējie likumi un paražas
Alkohola lietošana ir legāla personām no 16 gadu vecuma, taču par atrašanos alkohola reibumā un nekārtību izraisīšanu publiskās
vietās, persona var saņemt bargu naudas sodu un arestu uz diennakti.
Ieceļošanas noteikumi un vīzas
Latvijas pilsoņi un nepilsoņi var ieceļot Luksemburgā bez vīzas, ja plānotais uzturēšanās laiks valstī nepārsniedz 90 dienas pusgadā.
Latvijas pilsoņi var ieceļot Luksemburgā arī ar eID karti, savukārt nepilsoņiem ceļošanai ir nepieciešama pase. Ceļošanas
dokumentam ir jābūt derīgam līdz ceļojuma beigām.
Veselība
Informācija par slimībām un teritorijām iegūstama Slimību profilakses un kontroles centra
mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0, kā arī angļu valodā Pasaules Veselības

organizācijas mājaslapā: https://www.euro.who.int/en/countries/andorra
Ja esat nonācis ārkārtas situācijā:
aicinām nekavējoties sazināties ar Latvijas goda konsulu Luksemburgā vai ar Latvijas vēstniecību Beļģijā vai Ārlietu ministrijas
Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +371 26 33 77 11 vai e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv , viedtālrunī
lejuplādēt Ārlietu ministrijas lietotni “Ceļo droši” un sekot Ārlietu ministrijas Konsulārā
departamenta Facebook kontam: www.facebook.com/celodrosi.

Ceļojumu brīdinājumam ir rekomendējošs raksturs un tas neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām
izbraukt no Latvijas.

https://www.mfa.gov.lv/lv/luksemburga-celojumu-bridinajumi

