
Pārrobežu naudas pārvedumu pieņemšanas noteikumi 
ARMĒNIJA – ARMENIA 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   750.00 EUR/ bez ierobežojuma (sociālajām summām – 
pensijām, pabalstiem, alimentiem, algām, stipendijām u.t.t.) 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Armēnijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  AMD (dramos) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  1 mēnesis no saņemšanas brīža 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
AZERBAIDŽĀNA – AZERBAIJAN 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   750.00 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Azerbaidžānā tiek 
izmaksāti: 

 

 skaidrā naudā  AZN (Azerbaidžānas manats) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  1 mēnesis no saņemšanas brīža 

4. Papildus pakalpojumi  paziņojums par izmaksu 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
BALTKRIEVIJA – BELARUS 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   750.00 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Baltkrievijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  BYR (Baltkrievijas rubeļos) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  1 mēnesis no saņemšanas brīža 

4. Papildus pakalpojumi   paziņojums par izmaksu 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
BOSNIJA UN HERCEGOVINA – BOSNIA AND HERZEGOVINA 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   5000 EUR 

 ieskaitīts kontā  bez ierobežojuma 

2. Naudas pārvedumi Bosnijā & Hercegovinā 
tiek izmaksāti: 

 

 skaidrā naudā  BAM (Bosnijas konvertējamās markās) vai EUR (eiro) 

 uz kontu  BAM (Bosnijas konvertējamās markās) vai EUR (eiro) 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  30 dienas 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

BRAZĪLIJA – BRAZIL 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   3000  EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Brazīlijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  BRL (reālos) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  nākamā mēneša, kas seko aiz naudas pārveduma pieņemšanas 
mēneša, pēdējā diena 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
ČEHIJA – CZECH REPUBLIC 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   1500 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Čehijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  CZK (Čehijas kronās) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  1 mēnesis 

4. Papildus pakalpojumi  paziņojums par izmaksu 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
FRANCIJA – FRANCE 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   3000 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Francijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  EUR (eiro) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  1 gads 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
GRIEĶIJA – GREECE 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   2500 EUR 

 ieskaitīts kontā  2500 EUR 

2. Naudas pārvedumi Grieķijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  EUR (eiro) 

 uz kontu  EUR (eiro) 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  nākamā mēneša, kas seko aiz naudas pārveduma pieņemšanas 
mēneša, pēdējā diena 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRUZIJA – GEORGIA 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   400 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Gruzijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  GEL (laros) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  1 mēnesis no saņemšanas brīža 

4. Papildus pakalpojumi  paziņojums par izmaksu 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
HORVĀTIJA – CROATIA 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   1500 EUR  

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Horvātijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  HRK (kunās) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  30 dienas 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts; 

naudas pārveduma saņēmējs var būt tikai fiziska persona 

 
ITĀLIJA – ITALY 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   750 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Itālijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  EUR (eiro) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  2 mēneši 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  netiek pieņemti pārvedumi „uz pieprasījumu” un uz viesnīcām; 

obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
KAZAHSTĀNA – KAZAKHSTAN 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   400 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Kazahstānā tiek 
izmaksāti: 

 

 skaidrā naudā  KZT (tengēs) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  2 mēneši 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts; 

 netiek atļauti naudas pārvedumi iestādēm, organizācijām, 
firmām, kā arī fiziskām personām, ja tie adresēti ieskaitīšanai 
rēķinos banku iestādēs 

 
 
 
 
 
 



 

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA – RUSSIAN FEDERATION 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   360.00 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Krievijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  RUB (Krievijas rubļos) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  40 dienas no saņemšanas brīža 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
LIETUVA – LITHUANIA 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   1500 EUR 

 ieskaitīts kontā  bez ierobežojuma 

2. Naudas pārvedumi Lietuvā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  EUR (eiro) 

 uz kontu  EUR (eiro) 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  30 dienas 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
MOLDOVA – MOLDOVA 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   1000 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Moldovā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  MDL (Moldovas lejās) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  1 mēnesis 

4. Papildus pakalpojumi  paziņojums par izmaksu 

5. Sevišķi noteikumi obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
POLIJA – POLAND 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   5000 EUR 

 ieskaitīts kontā  15 000 EUR 

2. Naudas pārvedumi Polijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  PLN (zlotos) 

 uz kontu  PLN (zlotos) 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  30 dienas 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PORTUGĀLE – PORTUGAL 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   2500 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Portugālē tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  EUR (eiro) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  30 dienas 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
SLOVĀKIJA – SLOVAKIA 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   12 500 EUR 

 ieskaitīts kontā  bez ierobežojuma 

2. Naudas pārvedumi Slovākijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  EUR (eiro) 

 uz kontu  EUR (eiro) 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  30 dienas 

4. Papildus pakalpojumi   nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
SLOVĒNIJA – SLOVENIA 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   3000 EUR 

 ieskaitīts kontā  bez ierobežojuma 

2. Naudas pārvedumi Slovēnijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  EUR (eiro) 

 uz kontu  EUR (eiro) 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  30 dienas 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
SPĀNIJA – SPAIN 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   3000 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Spānijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  EUR (eiro) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  30 dienas 

4. Papildus pakalpojumi   nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ŠVEICE – SWITZERLAND 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   6000 EUR 

 ieskaitīts kontā  bez ierobežojuma 

2. Naudas pārvedumi Šveicē tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  CHF (Šveices frankos) 

 uz kontu  CHF (Šveices frankos) 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  30 dienas 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
TAIZEME – THAILAND 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   1300 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Taizemē tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  THB (bātos) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  nākamā mēneša, kas seko aiz naudas pārveduma pieņemšanas 
mēneša, pēdējā diena 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
TURCIJA – TURKEY 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   2000 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Turcijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  TRY (Turcijas lirās) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  2 mēneši 

4. Papildus pakalpojumi   nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
UKRAINA – UKRAINE 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   4000 EUR 

 ieskaitīts kontā  pakalpojums nav pieejams 

2. Naudas pārvedumi Ukrainā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  UAH (grivnās) 

 uz kontu  pakalpojums nav pieejams 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  35 dienas no saņemšanas brīža 

4. Papildus pakalpojumi  paziņojums par izmaksu 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UNGĀRIJA – HUNGARY 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   5000 EUR 

 ieskaitīts kontā  5000 EUR 

2. Naudas pārvedumi Ungārijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  HUF (forintos) 

 uz kontu  HUF (forintos) vai EUR (eiro) 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš  nākamā mēneša, kas seko aiz naudas pārveduma pieņemšanas 
mēneša, pēdējā diena 

4. Papildus pakalpojumi  nav pieejami 

5. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

 
VĀCIJA – GERMANY 

1. Maksimālā naudas pārveduma summa, 

ja naudas pārvedums tiek: 

 

 izmaksāts skaidrā naudā   1500 EUR 

 ieskaitīts kontā  bez ierobežojuma 

2. Naudas pārvedumi Vācijā tiek izmaksāti:  

 skaidrā naudā  EUR (eiro) 

 uz kontu (Postbank) EUR (eiro) 

3. Naudas pārveduma derīguma termiņš:  

 skaidrā naudā  30 dienas 

 uz kontu   45 dienas 

4. Papildus pakalpojumi   nav pieejami 

6. Sevišķi noteikumi  obligāti jānorāda sūtītāja personas kods vai bankas konts 

Visos gadījumos, kad adresāts neierodas Vācijā saņemt 
naudas pārvedumu, adresāta pasta administrācija vai 
kredītiestāde par pakalpojumu no pārrobežu naudas 
pārveduma summas ietur papildus maksu 20.00 eiro 

 
 

 


