Valstis vai teritorijas, kuru pasu turētāji var ieceļot Latvijā bez vīzas
Publicēts: 28.06.2021.

Valstis vai teritorijas, kuru pilsoņu pasu turētāji var ieceļot Latvijā bez vīzas un uzturēties tās teritorijā līdz 90 dienām 180
dienu laikposmā:
Albānija *

Malta****

Amerikas Savienotās Valstis

Maurīcija

(vairāk)
Māršala salas
Andora (vairāk)
Meksika
Antigva un Barbuda
Melnkalne*
Apvienotā Karaliste
Mikronēzija
Apvienotie Arābu Emirāti
Moldova*
Argentīna (vairāk)
Monako (vairāk)
Austrālija
Nikaragva
Austrija****
Nīderlande****
Austrumtimora
Palau
Bahamu salas
Panama (vairāk)
Barbadosa
Paragvaja
Beļģija****
Peru
Bosnija un Hercegovina*
Polija****
Brazīlija
Portugāle****
Bruneja
Rumānija****
Bulgārija****
Salvadora
Čīle
Samoa
Čehija****
Sanmarīno (vairāk)
Dānija****
Seišelu salas
Dominika

Sentkitsa un Nevisa
Francija****
Sentlūsija
Grenāda
Sentvinsenta un Grenadīnas
Grieķija****
Serbija***
Gruzija *
Singapūra
Gvatemala
Slovākija****
Hondurasa
Slovēnija****
Honkonga (vairāk)
Somija****
Horvātija****
Spānija****
Igaunija****
Šveice
Itālija****
Taivāna **
Īrija****
Tonga
Islande
Trinidāda un Tobāgo
Izraēla (vairāk)
Tuvalu
Japāna (vairāk)
Ukraina *
Jaunzēlande
Ungārija****
Kanāda
Urugvaja (vairāk)
Kipra****
Vatikāns
Kiribati
Vanuatu
Kolumbija
Vācija****
Korejas Republika (vairāk)
Venecuēla
Kostarika (vairāk)
Zālamanu salas
Lietuva****
Ziemeļmaķedonija*
Lihtenšteina
Ziemeļu Marianas salas
Luksemburga****
Zviedrija****
Norvēģija
Makao (vairāk)
Malaizija

* Tikai biometrisko pasu turētājiem
** Tikai tādu pasu turētājiem, kurās uzrādīts identifikācijas kartes numurs
*** tikai biometrisko pasu turētājiem (izņemot Serbijas pasu turētājus, kuriem ir Serbijas Koordinācijas direktorātā, serbu valodā:
“Koordinaciona uprava”, izdotas pases)
**** ES dalībvalstis

Valstis, kuru diplomātisko pasu turētāji var ieceļot Latvijā bez vīzas un uzturēties tās teritorijā līdz 90 dienām pusgada laikā:
Albānija
Azerbaidžāna
Balkrievija *
Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija
Bosnija un Hercegovina
Gruzija
Kaboverde
Ķīna
Melnkalne
Moldova
Serbija
Ukraina
*tikai biometrisko pasu turētāji

Valstis, kuru diplomātisko, dienesta un speciālo pasu turētāji var ieceļot Latvijā bez vīzas un uzturēties tās teritorijā līdz 90
dienām pusgada laikā, saskaņā ar Latvijas un minēto trešo valstu divpusējiem nolīgumiem:
Armēnija (diplomātisko un dienesta pasu turētāji)
Azerbaidžāna (diplomātisko un dienesta pasu turētāji)
Brazīlija (diplomātisko, dienesta un speciālo pasu turētāji)
Gruzija (dienesta pasu turētāji)
Indija (diplomātisko pasu turētāji)
Kazahstāna (diplomātisko pasu turētāji)
Kuveita (diplomātisko, dienesta un speciālo pasu turētāji)
Mongolija (diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētāji)
Peru (diplomātisko un dienesta pasu turētāji)
Taizeme (diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētāji)

Turcija (diplomātisko, dienesta un speciālo pasu turētāji)
Ukraina (dienesta pasu turētāji)
Uzbekistāna (diplomātisko pasu turētāji)
Personas, kas kā ceļošanas dokumentu izmanto:
Apvienoto Nāciju Organizācijas pasi;
Eiropas Komisijas pasi;
Vatikāna pasi
var ieceļot Latvijā bez vīzas un uzturēties līdz 90 dienām 180 dienu laikposmā.
Ieceļojot Latvijā, ir jābūt derīgai veselības apdrošināšanas polisei, kas garantē ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu Latvijā,
ieskaitot nogādāšanu atpakaļ ārzemnieka mītnes zemē personas smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.
Veselības apdrošināšanas polise nav nepieciešama:
diplomātisko vai dienesta (oficiālo) pasu turētājiem;
ES dalībvalsts pilsoņiem vai viņu ģimenes locekļiem, kuri vēlas uzturēties Latvijas teritorijā līdz 90 dienām, kā arī gadījumos,
kad plānots uzturēties ilgāk par 90 dienām un pilsoņa uzturēšanās mērķis Latvijā ir saistīts ar nodarbinātību, pašnodarbinātas
personas aktivitātēm vai pakalpojumu sniegšanu.

https://www.mfa.gov.lv/lv/valstis-vai-teritorijas-kuru-pasu-turetaji-var-iecelot-latvija-bez-vizas

