
Indijas e-vīzu veidi

* 30 dienu tūrisma vīza:
- Indijā jāiebrauc 30 dienu laikā no vīzas izdošanas brīža
- uzturēties valstī atļauts līdz 30 dienām no pirmās iebraukšanas dienas Indijā.
- ar šo vīzu Indijā var iebraukt 2 reizes vīzas derīguma termiņa laikā
- vīzas derīguma beigu datums tiek noteikts izejot pasu kontroli Indijas robežpunktā

* gada daudzkārtējā tūrisma vīza:
- vīzas derīguma termiņš ir 365 dienas no vīzas izdošanas brīža
- ar šo vīzu Indijā var iebraukt vairākkārt vīzas derīguma termiņa laikā
- uzturēties valstī atļauts līdz 90 dienām katrā iebraukšanas reizē
- pēc vīzā norādītā derīguma beigu datuma valstī uzturēties nedrīkst

* 5 gadu daudzkārtējā tūrisma vīza:
- vīzas derīguma termiņš ir 5 gadi no vīzas izdošanas brīža
- ar šo vīzu Indijā var iebraukt vairākkārt vīzas derīguma termiņa laikā
- uzturēties valstī atļauts līdz 90 dienām katrā iebraukšanas reizē
- pēc vīzā norādītā derīguma beigu datuma valstī uzturēties nedrīkst

* gada daudzkārtējā biznesa vīza:
- vīzas derīguma termiņš ir 365 dienas no vīzas izdošanas brīža
- ar šo vīzu Indijā var iebraukt vairākkārt vīzas derīguma termiņa laikā
- uzturēties valstī atļauts līdz 180 dienām katrā iebraukšanas reizē
- pēc vīzā norādītā derīguma beigu datuma valstī uzturēties nedrīkst

! e-vīzu nevar pagarināt 

! ierodoties Indijā jānodod pirkstu nospiedumi

! e-vīza derīga ielidojot sekojošās lidostās
“Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Bhubaneshwar, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, 
Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Portblair, 
Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi, Vishakhapatnam” 
un ostās: “Cochin, Goa, Mangalore, Mumbai, Chennai”

Tūrisma E-vīzas noformēšanai nepieciešams:
- JPEG formātā skenēta pases kopija (pases derīguma termiņš ne mazāks par 6 mēnešiem no iebraukšanas 
dienas Indijā, ar vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā)
- labas kvalitātes skenēta vai ar telefonu uzņemta fotogrāfija (JPEG formātā, ar baltu/gaišu fonu)

Biznesa E-vīzas noformēšanai nepieciešams:
- JPEG formātā skenēta pases kopija (pases derīguma termiņš ne mazāks par 6 mēnešiem no iebraukšanas 
dienas Indijā, ar vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā)
- labas kvalitātes skenēta vai ar telefonu uzņemta fotogrāfija (JPEG formātā, ar baltu/gaišu fonu)
- uzņēmēja vizītkartes kopija
- Indijas partnerkompānijas nosaukums, adrese

AR-TUR VĪZU CENTRS
Ģertrūdes iela 20-3A, Rīga, LV-1011

t. 67284554, mob. 28645409, 
vizas@ar-tur.lv 

www.vizu-centrs.lv 

mailto:vizas@ar-tur.lv

