KAS JĀZINA PRIVĀTPERSONĀM IEBRAUCOT LATVIJĀ NO TREŠAJĀM VALSTĪM!
Apjoms
(kg/vienības)
uz cilvēku

Produkta nosaukums, apraksts

Izņēmumi un skaidrojumi

AIZLIEGTS IEVEST
1. Gaļa, gaļas produkti ****
(svaiga gaļa, kūpinājumi, gaļas pusfabrikāti,
gaļas produkti un izstrādājumi un citi)

0 kg
2. Piens, piena produkti ****
(svaigs piens, pasterizēts piens, iebiezināts
piens, biezpiens, krējums, siers un citi)

3. Kartupeļi

ATĻAUTS IEVEST:
• no Fēru salām un Grenlandes, ja personīgai lietošanai
paredzētās gaļas vai gaļas produktu, piena vai piena produktu
daudzums nepārsniedz 10 kg uz vienu cilvēku,
• personīgam patēriņam paredzētus sausā piena maisījumi
zīdaiņiem, zīdaiņu pārtikas un tādas īpašās pārtikas, kā arī
lolojumdzīvnieku barības sūtījumus, kas vajadzīga medicīnisku
iemeslu dēļ ar nosacījumu, ka:
✓ produkts pirms patērēšanas nav jāatdzesē;
✓ tas ir iepakots un patentēts firmas produkts;
✓ tā iepakojums nav bojāts, izņemot, ja attiecīgais produkts tiek lietots,
un ja:
✓ no Fēru salām un Grenlandes to kopējais daudzums
nepārsniedz 10 kg uz vienu cilvēku,
✓ no citām valstīm, ja to kopējais daudzums nepārsniedz 2 kg uz
vienu cilvēku.

0 kg

4. Augsne, augsnes substrāts

0 vienības

5. Augu aizsardzības līdzekļi

0 vienības

6. Visas Nigērijas izcelsmes kaltētas pupiņas, ko
deklarē ar KN kodu 0713 39 00***

0 kg

AIZLIEGTS IEVEST BEZ ATTIECĪGĀ SERTIFIKĀTA UN/VAI PĀRTIKAS UN VETERINĀRĀ DIENESTA (PVD) KONTROLES
7. Regulas 2019/1793 I. pielikumā minētie
produkti
8. Regulas 2019/1793 II. pielikumā minētie
produkti

Produktu saraksts
mainās katru pusgadu

Uzrādīt PVD kontrolei!
Virs 30kg

Uzrādīt PVD kontrolei!
Nepieciešams trešās valsts izdotais fitosanitārais sertifikāts.

9. Stādīšanai paredzētie augi, tai skaitā, sēklas,
potzari, spraudeņi */**
10. Svaigi augu produkti
(augļi, dārzeņi, rieksti čaumalā u.c.) *

Uzrādīt PVD kontrolei!
Nepieciešams trešās valsts izdotais oficiālais sertifikāts.

Virs 2kg
(kopējais
svars)

Uzrādīt PVD kontrolei!
Nepieciešams trešās valsts izdotais fitosanitārais sertifikāts.

ATĻAUTS IEVEST
11. Citi dzīvnieku izcelsmes produkti ****
(olas, medus un citi) vai dzīvnieku izcelsmes
izejvielas saturoši produkti

12. Zvejas produkti ****
(svaigas, kaltētas, termiski apstrādātas, sālītas
vai kūpinātas zivis un daži vēžveidīgie)

2 kg

20 kg

13. Aizsargājamo sugu dzīvnieku izcelsmes
produkti ****

Kaviārs –
125 grami

14. Svaigi augu produkti
(augļi, dārzeņi, rieksti čaumalā u.c.) *

Līdz 2kg
(kopējais
svars)

15. Svaigi augļi: banāni, kokosrieksti, dateles,
ananasi, duriāni *
16. Pārstrādāta pārtika, kas nav dzīvnieku
izcelsmes pārtika (piemēram, dzērieni,
konditoreja, saldumi, tēja, kafija, u.c.)

Produktu kopējais svars nedrīkst pārsniegt 2 kg uz vienu cilvēku.
Personīgam patēriņam svaigas, veselas zivis ar nosacījumu, ka:
✓ zivis ir izķidātas;
✓ zvejas produktu svars uz vienu cilvēku nepārsniedz 20 kg vai
vienas zivs svaru, atkarībā no tā, kurš svars ir lielāks.
Vēžveidīgie, piemēram, garneles, omāri, nedzīvas gliemenes un
nedzīvas austeres
Dažām aizsargājamām dzīvnieku sugām var būt spēkā papildu
ierobežojumi, piemēram, storveidīgo zivju sugu ikrus drīkst ievest
ne vairāk kā 125 gramus uz vienu cilvēku.
Nepieciešams trešās valsts izdotais fitosanitārais sertifikāts.
Nav nepieciešama PVD kontrole!
Bez ierobežojumiem.
Produktiem, kas minēti 8.un 9.punktā
līdz 30 kg.***

* Komisijas Lēmums 2015/789/ES, Regulas 2019/2072/ES VI, IX, XI un XII pielikumi;
** Sēklu un šķirņu aprites likums;
*** Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1793 (2019. gada 22. oktobris) par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas
attiecas uz noteiktu preču ievešanu Eiropas Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625
un (EK) Nr. 178/2002 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660.
**** Komisijas Regula (EK) Nr. 2019/2122 (2019.gada 10.oktobris) par dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam.

