Zvejas produkti

(svaigas, kaltētas, termiski apstrādātas,
sālītas vai kūpinātas zivis un daži
vēžveidīgie*)

Pārtikas produkti,
uz kuriem attiecas
atbrīvojums

10 kg

20 kg

Atļauts ievest:
svaigas, veselas zivis ar nosacījumu, ka
• zivis ir izķidātas;
• zvejas produktu svars vienam cilvēkam
nepārsniedz 20 kg vai vienas zivs svaru, atkarībā
no tā, kurš svars ir lielāks.
* Vēžveidīgie, piemēram, garneles, omāri, nedzīvas
gliemenes un nedzīvas austeres

Atļauts ievest:
• maizi, kūkas, cepumus, šokolādes un
konditorejas izstrādājumus (ieskaitot
saldumus), kuru sastāvā nav gaļas produktu
vai, kas nav pildīti ar gaļas produktiem,
• pārtikas piedevas iepakojumā gala
patērētājam,
• gaļas ekstraktus un gaļas koncentrātus,
• olīvas ar zivju pildījumu,
• makaronu izstrādājumus un nūdeles,
kas nav jauktas vai pildītas ar gaļas
produktiem,
• picas, kuru sastāvā nav gaļa,
• zupas buljonus un garšvielas iepakojumā
gala patērētājam,
• jebkurus citus pārtikas produktus, kuru
sastāvā nav svaigu vai apstrādātu gaļas vai
piena produktu un ir mazāk nekā
50 % apstrādātu olu vai zvejas
produktu.

Dzīvnieku izcelsmes
produkti, kurus
personīgam patēriņam
aizliegts ievest vai to
ievešanas ierobežojumi,
iebraucot Latvijā no
trešajām valstīm

0 kg

Gaļa, gaļas produkti

(svaiga gaļa, kūpinājumi, gaļas
pusfabrikāti, gaļas produkti un
izstrādājumi un citi)

0 kg

Piens, piena produkti

(svaigs piens, pasterizēts piens,
iebiezināts piens, biezpiens,
krējums, siers un citi)

Citi dzīvnieku izcelsmes
produkti (olas, medus

un citi) vai dzīvnieku izcelsmes
izejvielas saturoši produkti

2 kg

Var ievest, ja: produktu kopējais svars nepārsniedz
2 kg vienam cilvēkam.

Izņēmumi un skaidrojumi: no Fēru salām, Grenlandes
un Islandes personīgai lietošanai var ievest gaļu vai
gaļas produktus, pienu vai piena produktus, kas kopā
vienam cilvēkam nepārsniedz 10 kg.

Pamatojums: Komisijas Regula
(EK) Nr. 206/2009 (2009. gada 5.
marts) par dzīvnieku izcelsmes
produktu sūtījumu ievešanu Kopienā
personīgam patēriņam un Regulas
(EK) Nr. 136/2004 grozīšanu

Kaviārs

Izņēmumi un skaidrojumi: Personīgam
patēriņam var ievest sauso pienu zīdaiņiem,
zīdaiņu pārtiku, īpašo pārtiku un
lolojumdzīvnieku barību medicīniskos
nolūkos, ja produkts:
1) pirms patērēšanas nav jāatdzesē;
2) ir iepakots un firmas patentēts;
3) un tā iepakojums nav bojāts, izņemot,
ja attiecīgais produkts tiek lietots un
vests no:
• Fēru salām, Grenlandes
vai Islandes un to kopējais
daudzums viena cilvēka bagāžā
nepārsniedz 10 kg,
• citām valstīm un to kopējais
daudzums vienam cilvēkam
nepārsniedz 2 kg.

125 g

Aizsargājamo
sugu dzīvnieku
izcelsmes
produkti

Dažām aizsargājamām sugām var būt spēkā
papildu ierobežojumi, piemēram,
storveidīgo zivju sugu ikrus drīkst ievest ne
vairāk kā 125 gramu vienam cilvēkam.

