Lai pasargātu cilvēkus,
augus un dzīvniekus no bīstamām
infekcijas slimībām, Eiropas Savienībā,
tajā skaitā Latvijā, ir stingri noteikumi par to,
kādus produktus un preces ceļotājs drīkst ievest
Eiropas Savienības teritorijā un kā to drīkst darīt.
Iebraucot Latvijā no valsts, kas nav Eiropas
Savienības dalībvalsts, Jūsu personīgajā
bagāžā esošās preces un produkti,
kas paredzēti pašpatēriņam,
robežšķērsošanas vietā ir pakļauti
stingrai veterinārajai, fitosanitārajai
vai pārtikas nekaitīguma
kontrolei.

CITI
PĀRTIKAS
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• Augu aizsardzības likums.
Privātpersonām
Eiropas Savienībā

AIZLIEGTS
IEVEST
 visu veidu pārtikas produktus, kuri satur vai
sastāv no beteļauga lapām (Piper betle ) un
kuru izcelsme ir Bangladešā vai kuri sūtīti no
Bangladešas;
 visas Nigērijas izcelsmes kaltētas pupiņas.
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DRĪKST
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 pārstrādātus ne-dzīvnieku izcelsmes
produktus (piemēram, uztura bagātinātājus,
minerālūdeņus, dzērienus u.c.);
 pārstrādātus augu izcelsmes produktus
(marinējumus, sulas, žāvētus augļus un
riekstus bez čaumalām, konditorejas
izstrādājumus u.c.), izņemot pārtikas preces,
kas minētas regulas 2019/1793 I un II pielikumā* un to daudzums ir lielāks nekā 30 kg.

• 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 Savienībā
no konkrētām trešām valstīm, 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.

• Ministru kabineta 21.01.2020. noteikumi Nr. 46

“Prasības un robežkontroles kārtība tādai no trešajām
valstīm ievedamajai pārtikai un saskarei ar pārtiku
paredzētajiem materiāliem un izstrādājumiem, kam
nepiemēro oficiālo robežkontroli”.

• Komisijas deleģētā regula (EK) Nr. 2019/2122

(2019. gada 10. oktobris) ar ko attiecībā uz atbrīvojumu
no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos
noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, konkrētām
kontrolēm pasažieru personīgajai bagāžai un nelieliem
tādu preču sūtījumiem fiziskām personām, kurus nav
paredzēts laist tirgū, papildina Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) 2017/625, kā arī groza Komisijas
Regulu (ES) Nr. 142/2011.
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Atļauts ievest
ar nosacījumu:
 svaigās zivis ir izķidātas;
 zvejas produktu svars vienam cilvēkam
nepārsniedz 20 kg vai vienas zivs svaru,
atkarībā no tā, kurš svars ir lielāks.

• Aizsargājamo sugu dzīvnieku izcelsmes

ATĻAUTS
IEVEST
Personīgam patēriņam sauso pienu zīdaiņiem,
zīdaiņu pārtiku, īpašo pārtiku un lolojumdzīvnieku barību medicīniskos nolūkos, ja
produkts:

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

 pirms patērēšanas nav jāatdzesē;
 ir iepakots un firmas patentēts;
 tā iepakojums nav bojāts, izņemot, ja
attiecīgais produkts tiek lietots;
 lolojumdzīvnieku barība paredzēta lolojumdzīvniekam, kas pavada savu saimnieku;
 kopējais daudzums vienam cilvēkam
nepārsniedz 2kg;
 no Fēru salām un Grenlandes kopējais
daudzums viena cilvēka bagāžā nepārsniedz
10 kg.

Zvejas produktus (svaigas, kaltētas, termiski
apstrādātas, sālītas vai kūpinātas zivis un
dažus vēžveidīgos, piemēram, garneles,
omāri, nedzīvas gliemenes un nedzīvas
austeres).

medus un citi) vai arī dzīvnieku izcelsmes
izejvielas saturošus produktus – ja produktu
kopējais svars nepārsniedz 2 kg vienam
cilvēkam.
produktus: storveidīgo zivju sugu ikrus viens
cilvēks drīkst ievest ne vairāk kā 125 gramus.
Dažām aizsargājamām sugām var būt spēkā
papildu ierobežojumi*.

Gaļa, gaļas produkti (svaiga gaļa, kūpinājumi,
gaļas pusfabrikāti, gaļas produkti un izstrādājumi un tādi produkti, kuru sastāvā ir gaļa vai
gaļas produkti, piemēram, pelmeņi, pica u.c.).
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• Citus dzīvnieku izcelsmes produktus (olas,

Dzīvnieku izcelsmes produktus nelielos daudzumos
drīkst ievest no Andoras, Islandes, Lihtenšteinas,
Norvēģijas, Sanmarīno un Šveices.
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 karantīnas organismus (kaitēkļus, slimības
un to ierosinātājus);
 stādīšanai paredzētus noteiktu ģinšu un
sugu augus**;
 kartupeļus;
 augsni, augsnes substrātus, izņemot tīru
kūdru un kokosa šķiedras;
 bioloģiskos un ķīmiskos augu aizsardzības
līdzekļus.
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Tikai ar
nosūtītājvalsts
izdotu fitosanitāro
sertifikātu:
 stādīšanai paredzētus dažādu ģinšu
augus*;
 sēklas sējai;
 svaigus, nepārstrādātus augu produktus
(augļus, dārzeņus, ziedus u.c.), tai skaitā
riekstus čaumalā.
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Bez fitosanitārā
sertifikāta:

 banānus, durianus, kokosriekstus, dateles
un ananāsus.

* Par konkrētu produktu ievešanu personīgā bagāžā lūdzam
interesēties PVD Robežkontroles departamentā.
** Regulas 2019/2072/ES VI un IX pielikums.
Regulas 2018/2019/ES I pielikums.
Lēmuma 2015/789/ES I pielikums.
Aizliegts ievest Lēmuma 2015/789/ES I pielikumā minētos augus
no valstīm, kas nav deklarējušās kā brīvas no baktērijas
Xylella fastidiosa.

