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IEVADS

Godātie Latvijas Pasta darbinieki!

Starptautisko pasta sūtījumu rokasgrāmatā Jūs atradīsiet norādījumus par to, kādus 
priekšmetus un preces nevar pārsūtīt ar Latvijas Pasta starpniecību. Pasta sūtījumi 
starpvalstu preču apmaiņā ieņem nozīmīgu vietu. Tos pieņemot, pasta darbiniekiem 
jāņem vērā dažādi noteikumi un nosacījumi, starp kuriem ir arī aizliegumi, kurus 
nosaka:

1. Pasaules Pasta Savienība, kas attiecas uz visiem sūtījumiem, piemēram: narkotiskās 
un psihotropās vielas;
2. Starptautiskā gaisa transporta asociācija IATA, kas noteikusi aizliegumus preču 
pārvadājumiem gaisa satiksmē, piemēram: aerosolu baloniņi, ugunsnedroši vai 
magnetizēti priekšmeti;
3. Katras valsts īpašās prasības, kas izriet no tās iekšējās likumdošanas, kurai pakļauti 
tās noteikumi.

Pasta sūtījumos aizliegts pieņemt:
priekšmetus, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var kļūt bīstami pasta 
darbiniekiem, sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas;

narkotiskās un psihotropās vielas;

priekšmetus, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstī ir aizliegta;

sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas un šķidrumus;

pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota 
bērnu seksuāla izmatošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, 
nekrofilija vai pornogrāfiska vai erotiska rakstura vardarbība;

dzīvniekus, izņemot bites, dēles un zīdtauriņu kāpurus.
Vēstuļu korespondences sūtījumos, izņemot apdrošinātus sūtījumus, 

nedrīkst pārsūtīt naudu uzrādītāja vērtspapīrus, dārgmetālus, citas dārglietas un 
juvelierizstrādājumus.

Ja pasta sūtījumos tiek konstatētas narkotiskās vai psihotropiskās  vielas, 
sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas, pornogrāfiska vai erotiska 
rakstura materiāli, tie ir konfiscējami un iznīcināmi Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā. Par konfiskāciju tiek paziņots sūtītājam.

Ja nosūtīšanai kļūdaini pieņemti priekšmeti, kas savas dabas vai iesaiņojuma 
dēļ var kļūt bīstami pasta darbiniekiem, vai var sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus 
vai pasta iekārtas, kā arī priekšmeti, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstī 
ir aizliegta vai dzīvnieki, izņemot bites, dēles un zīdtārpiņu kāpurus, tie tiek nosūtīti 
atpakaļ sūtītājam, noteiktajā kārtībā.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Gadījumos, kad rokasgrāmatā sadaļās „Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi” 
un „Paku sūtījumi” tabulā uzrādīts simbols „-„ tas nozīmē, ka attiecīgā valsts nav 
publicējusi attiecīgo informāciju. Šādos gadījumos pasta darbiniekam, 
pieņemot starptautisku sūtījumu, jāsazinās ar Latvijas Pasta Starptautisko 
attiecību vadības departamentu pa tālruni 67608579.

Ja sadaļā „Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā” kādā no apakšpunktiem nav 
aprakstīti aizliegumi, bet uzrādīts simbols „       –“, tas nozīmē, ka attiecīgās grupas 
priekšmetiem ierobežojumu nav.
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AIZLIEGUMI, NOSŪTOT PASTA SŪTĪJUMUS

Starptautiskās gaisa transporta asociācijas IATA „Aizliegto preču nolikums” 
nosaka deviņas preču klases, kuras aizliegts nosūtīt ar avio transportu:

1.   sprāgstvielas

Piemēram: munīciju; pirotehnikas līdzekļus; degauklas; rotaļu ieroču degļus un 
kapsulas;

2.   saspiestas gāzes (ugunsnedrošas un viegli uzliesmojošas)

Piemēram: aerosolus; uzpildītas šķiltavas un ugunsdzēšamos aparātus;

3.   viegli uzliesmojošus šķidrumus

Piemēram: tīrīšanas līdzekļus, krāsas un lakas noņēmējus, šķīdinātājus, gazolīnu 
– benzīnu;

4.   ugunsdrošas cietās vielas

Piemēram: visa veida sērkociņus, celulozi un vielas, kas kļūst bīstamas samirkstot;

5.   oksidējošās vielas

Piemēram: vielas, kas viegli pakļaujas skābekļa iedarbībai; organiskos peroksīdus, 
tādus kā matu krāsas, pulverus; balinātājus

6.   toksiskās (indīgās) vielas

Piemēram: narkotikas un medikamentus, kas satur psihotropās vielas;

7.   infekciozas vielas

8.   radioaktīvie materiāli

Piemēram: medicīniskos un pētniecības paraugus, kas var kļūt par radioaktivitāti 
izrasošiem avotiem;

9.   korodējošās vielas

Piemēram: korozīvie tīrīšanas šķidrumi, korozīvi rūsas noņēmēji vai pretkorozijas 
līdzekļi; instrumenti un lietas, kas satur dzīvsudrabu un bateriju šķidrumus, ieskaitot 
sūtījumus ar slēptām korodējošām īpašībām (dzīvsudrabs – ieskaitot termometrus, 
barometrus, balinātājus, nagu lakas un laku noņēmējus, slāpekļskābi un bateriju 
šķidrumus).

Ar avio transportu aizliegts pārvadāt visas pārējās preces, kas magnetizētas, 
polimerizējošas vai tām ir citas raksturīgas īpašības, kas tās padara nepiemērotas 
pārsūtīšanai vai var izraisīt kairinājumus un diskomforta sajūtu.

Piemēram: spēcīgi magnetizētus materiālus un priekšmetus, kas darbināmi ar 
baterijām, atbestu, sauso ledu, etiķi, pirmās palīdzības priekšmetus, pielādētas 
baterijas un tamlīdzīgus priekšmetus un vielas).
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AIZLIEGUMI, IZVEDOT MĀKSLAS PRIEKŠMETUS

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija Noteikumiem Nr.8 „Mākslas un 
antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā”, no Latvijas Republikas 
bez Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas nav atļauts izvest 
priekšmetus ar ievērojamu kultūras, vēstures vai mākslas vērtību:

1. arheoloģiskos priekšmetus, kas ir vecāki par 100 gadiem;
2. kultūras priekšmetus, kas ir  vecāki par 100 gadiem;
3. gleznas, mozaīkas un zīmējumus, kas ir vecāki par 50 gadiem un nepieder  
 to autoriem;
4. gravīru, estampu, serigrāfiju un litogrāfiju orģinālus, kā arī attiecīgās   
 plāksnes un plakātu orģinālus, kas ir vecāki par 50 gadiem;
5. skulptūru un statuešu orģinālus (arī to kopijas, kas radītas tādā pašā procesā  
 kā orģināli), kas ir vecāki par 50 gadiem;
6. fotogrāfijas, filmas un to negatīvus, kas ir vecāki par 50 gadiem;
7. grāmatas, kas ir vecākas par 100 gadiem (atsevišķi vai kolekcijā);
8. iespiestas ģeogrāfijas kartes, kas ir vecākas par 200 gadiem;
9. dažāda veida arhīvus, kuros ir par 50 gadiem vecāki eksemplāri (neatkarīgi  
 no materiāla):
9.1. kolekcijas un atsevišķus zooloģijas, botānikas, mineraloģijas vai anatomijas  
 eksemplārus;
9.2. kolekcijas, kurām ir vēsturiska, paleontoloģiska, etnogrāfiska numismātiska  
 vērtība;
10. transporta līdzekļus, kas vecāki par 75 gadiem;
11. visus antikvāros priekšmetus, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās:
11.1.        50 līdz 100 gadu veci antikvāri:
11.1.1.     rotaļlietas un spēles;
11.1.2.     stikla izstrādājumi;
11.1.3.     zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi;
11.1.4.     mēbeles;
11.1.5.     optiskās ierīces un aparāti, fotoaparāti, kinoaparāti un ierīces;
11.1.6.     mūzikas instrumenti;
11.1.7.     pulksteņi un to daļas;
11.1.8.     koka izstrādājumi;
11.1.9.     keramika;
11.1.10.   gobelēni;
11.1.11.   paklāji;
11.1.12.   tapetes;
11.1.13.   ieroči;
11.2.         par 100 gadiem vecāki antikvārie priekšmeti.
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APZĪMĒJUMU (VĀRDU) NOZĪME TABULĀ UN TEKSTĀ

1.Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi:
 Apzīmējums Jā Nē
Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas) drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Vēstules (vienkāršas un ierakstītas) drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Apdrošinātas vēstules drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Sūtījuma vērtības maksimālā summa drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Sīkpakas drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Bandroles (vienkāršas un ierakstītas) drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Speciālie maisi (vienkārši un ierakstīti) drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Pēcmaksas sūtījumi drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus adresē neredzīgai  personai 
jebkurš nosūtītājs

drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt

Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamā veidlapa
Apdrošinātas vēstules
Sīkpakas
Speciālie „M” maisi

Norādīts veidlapas numurs, kas jāaizpilda nosūtot attiecīgās 
kategorijas sūtījumu

Valodas, kurās atļauts aizpildīt veidlapas CN 23/ PS 7  Norāda valoda kādā jāaizpilda muitas veidlapa CN 23/ PS 7 
Trausli priekšmeti sīkpakās drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Klases:

„A”
„B”

drīkst pieņemt un nosūtīt
drīkst pieņemt un nosūtīt

nedrīkst pieņemt un nosūtīt
nedrīkst pieņemt un nosūtīt

Vienkāršas un ierakstītas pastkartes, ierakstītas un apdrošinātas vēstules pārsūtīšanai „B” klasē netiek pieņemtas.  Vēstules, bandroles, 
sīkpakas tiek pieņemtas bez skaita ierobežojuma.

2. Paku sūtījumi:
Apzīmējumi Jā Nē
Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Apdrošinātās avio pakas drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Maksimālas apdrošināšanas summas drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Pakalpojums „Uz pieprasījumu” drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu piegāde :

Pakas piegāde,
Paziņojuma piegāde

drīkst pieņemt un nosūtīt
drīkst pieņemt un nosūtīt

nedrīkst pieņemt un nosūtīt
nedrīkst pieņemt un nosūtīt

Pakas ar pēcmaksu drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Trausli priekšmeti pakās drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Lielgabarīta nestandarta pakas drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Maksimālais atļautais lielums:

Jebkuras dimensijas garums,
Garuma un lielākā apkārtmēra summa

drīkst pieņemt un nosūtīt
drīkst pieņemt un nosūtīt

nedrīkst pieņemt un nosūtīt
nedrīkst pieņemt un nosūtīt

Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu drīkst pieņemt un nosūtīt nedrīkst pieņemt un nosūtīt
Izsniegt personīgi:

Vienkāršās pakas,
Apdrošinātās pakas

drīkst pieņemt un nosūtīt
drīkst pieņemt un nosūtīt

nedrīkst pieņemt un nosūtīt
nedrīkst pieņemt un nosūtīt

Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi:
Nepieciešamā veidlapa CP 71/CP 72

norādīts muitas deklarāciju skaits, kas jāaizpilda nosūtot attiecīgās 
kategorijas sūtījumu

Valodas, kurās atļauts aizpildīt veidlapas CP 71/CP 72 Norādīta valoda kādā jāaizpilda veidlapa CP 71/CP 72
Apkalpojamās vietas:
Visa teritorija, Ierobežotas teritorijas

valsts pasta administrācija nodrošina sūtījuma piegādi visā teritorijā vai 
ierobežotās teritorijās

Klase:
„A” klase
„B” klase

drīkst pieņemt un nosūtīt
drīkst pieņemt un nosūtīt

nedrīkst pieņemt un nosūtīt
nedrīkst pieņemt un nosūtīt

Pakas „B” klasē tiek pieņemtas tikai uz pasta pakalpojumu tarifos norādītajām valstīm
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sadaļa Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā:

Šī sadaļa sastāv no 24 (divdesmit četriem) apakšpunktiem (kategorijām), kuros iekļautas 
preces un priekšmeti, kurus aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā attiecīgajā valstī

Dzīvnieku izcelsmes preces;
Augi un to izcelsmes preces;
Bezalkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi;
Kafija, tēja;
Gatavās pārtikas preces;
Medikamenti;
Kosmētiskie līdzekļi;
Āda un tās izstrādājumi;
Tekstilpreces, apģērbi, apavi;
Gatavās preces un pusfabrikāti;
Papīrs un iespieddarbi;
Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas;
Vērtslietas un rotaslietas;
Koksne un tās izstrādājumi;
Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi;
Sadzīves ķīmijas preces;
Saimniecības preces;
Plastnasas, kaučuks un gumijas izstrādājumi;
Minerālvielas;
Bioloģiskās vielas un preperāti, mikroorganismi;
Dzīvnieku barība;
Tehniskās iekārtas un instrumenti;
Kolekciju priekšmeti;
Ieroči un munīcija.

Apakšpunktos uzrādītais simbols („• –“) apzīmē ierobežojumu nav. Visos gadījumos, kad 
papildus tiek uzrādītas piezīmes, tādas kā (Sk.Nosacīti atļauts…) vai (sk.Piezīmes) – nepieciešams 
pārliecināties par papildu nosacījumiem vai izņēmumiem, kurus nepieciešams ievērot, lai 
pieņemtu nosūtīšanai attiecīgās preces vai priekšmetus.

Gadījumos, kad rokasgrāmatā sadaļās „Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi” un „Paku 
sūtījumi” tabulā uzrādīts simbols „-„ tas nozīmē, ka attiecīgā valsts nav publicējusi attiecīgo 
informāciju. Šādos gadījumos pasta darbiniekam, pieņemot starptautisku sūtījumu, sazinās ar 
Latvijas Pasta Starptautisko sakaru daļu pa tālruni 7608391.

sadaļa Nosacīti atļauts ievest:

Šīs sadaļas apakšpunktos (attiecīgajās kategorijās) iekļautas preces un priekšmeti, 
kurus nosacīti atļauts ievest attiecīgajā valstī.

Šajā sadaļā minētās preces vai priekšmetus drīkst nosūtīt izpildot papildu nosacījumus vai 
pievienojot papildus dokumentus, piemēram atļaujas, sertifikātus u.tml.

Visos gadījumos, ja attiecīgā valsts pasta administrācija nav publicējusi papildu 
nosacījumus (izņēmumus), preces vai priekšmetus aizliegts nosūtīt.

Ja šājā sadaļā tiek uzrādīta piezīme (sk. Piezīmes), tad nepieciešams pārliecināties par papildus 
nosacījumiem, kurus nepieciešams ievērot, lai pieņemtu nosūtīšanai preces vai priekšmetus.

sadaļa Piezīmes

Šajā sadaļā minētās preces vai priekšmetus drīkst pieņemt un nosūtīt, taču pasta 
darbiniekiem jāinformē sūtītājs par papildus nosacījumiem, tādiem kā muitas formalitātes, 
daudzuma ierobežojumi u.tml, kurus nepieciešams ievērot, lai pieņemtu nosūtīšanai preces un 
priekšmetus.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
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NOSACĪJUMI ZĀĻU NOSŪTĪŠANAI UN SAŅEMŠANAI 
STARPTAUTISKOS SŪTĪJUMOS

IZRAKSTS NO 31.07.2007. RĪKOJUMA NR.1173

Sakarā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.416 “Zāļu izplatīšanas 
un kvalitātes kontroles kārtība”, tiek noteikta kārtība, kādā turpmāk drīkst nosūtīt un 
saņemt zāles* pasta sūtījumos. 

*Par zālēm tiek uzskatīta jebkura viela vai vielu salikums, kas uzrāda īpašības, kuras vajadzīgas, lai 
ārstētu cilvēku un dzīvnieku slimības vai veiktu šo slimību profilaksi, kā arī jebkura viela vai vielu 
salikums, ko var izmantot vai ievadīt cilvēkiem vai dzīvniekiem vai nu ar mērķi atjaunot, uzlabot vai 
pārveidot fizioloģiskās funkcijas, izraisot farmakoloģisku, imunoloģisku vai metabolisku iedarbību, vai 
noteikt medicīnisko diagnozi. (Farmācijas likuma, 1.panta 17.punkts).

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.416 “Zāļu 
izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” nosaka, ka persona, kura nosūta zāles, 
iesniedz pasta pakalpojumu sniedzējam instrukciju par zāļu nosūtīšanas nosacījumiem 
(piemēram, īpaša temperatūras režīma nodrošināšanu) un noslēdz līgumu ar pasta 
pakalpojumu sniedzēju par instrukcijas izpildes nodrošināšanu.

Zāles pasta sūtījumos drīkst saņemt:
• vairumtirdzniecībā komersants, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka 
speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai izsniegšanas, apturēšanas, 
pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtību, ir Zāļu valsts aģentūras izsniegta:
- speciāla atļauja (licence) zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai);
- speciāla atļauja (licence) zāļu ražošanai vai importēšanai, kas dod tiesības atļaujas 
turētājam izplatīt vairumtirdzniecībā savas saražotās zāles, kuras Zāļu valsts 
aģentūra, izsniedzot minēto speciālo atļauju (licenci), ir iekļāvusi datu bāzē atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par speciālo atļauju (licenču) farmaceitiskajai darbībai 
izsniegšanas, apturēšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtību;
• vairumtirgotāji, kuri izplata zāles Latvijā saskaņā ar Farmācijas likuma 25.1 panta** 
nosacījumiem (citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī izsniegta speciālā atļauja (licence) 
zāļu vairumtirdzniecībai vai zāļu ražošanai/importēšanai).

** Personai, kurai Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī ir izsniegta speciālā 
atļauja (licence), kas dod tiesības veikt zāļu vairumtirdzniecību vai ražošanu, ir pienākums par zāļu 
vairumtirdzniecības uzsākšanu Latvijas Republikā sniegt Zāļu valsts aģentūrai normatīvajos aktos par 
zāļu izplatīšanu noteikto informāciju. Šādā gadījumā komersantam nav nepieciešams saņemt šā likuma 
25.pantā noteikto speciālo atļauju (licenci). (Farmācijas likuma, 25.1pants).

Zāles pasta sūtījumos drīkst nosūtīt:
• tās personas, kam ir tiesības izplatīt zāles vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā;
• ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas, kam ir Valsts farmācijas 
inspekcijas izsniegts pārbaudes akts, kurā norādīts atbilstošs lēmums par zāļu iegādi.
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Pasta sūtījuma nosūtītājs ir skaidri identificējams. Juridisku personu, kuras 
pasta sūtījumos saņem vai nosūta zāles, rīcībā ir:
• speciālā atļauja (licence) vai ārsta prakses reģistrācijas apliecība par reģistrāciju 
Latvijas Ārstu biedrības Ārstu prakses reģistrā vai apliecība par ārstniecības iestādes 
reģistrāciju ārstniecības iestāžu reģistrā, kuru izsniegusi Veselības statistikas un 
medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra, ja zāles saņem ārstniecības iestāde (ārsta 
prakse);
• Zāļu valsts aģentūras ikreizēja atļauja, kas izsniegta atbilstoši likumam “Par 
narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”, ja pārsūta un saņem 
II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles.

Gadījumā, ja pasta darbiniekam rodas jautājumi par atļaujas (licences) derīgumu, ir 
jāsazinās ar Zāļu valsts aģentūras Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas vadītāju pa 
tālruni 67078436 vai vecāko referenti 67078454.

Fiziskai personai ir tiesības (neattiecas uz narkotiskām un psihotropām zālēm):
• ievest vai pa pastu saņemt zāles personīgai lietošanai no skaidri identificējama 
zāļu nosūtītāja, kurš atbilstoši nosūtītājas valsts tiesību aktiem ir tiesīgs zāles izplatīt. 
Ievesto vai saņemto zāļu daudzums vienā reizē var būt ekvivalents 12 mēnešu 
lietošanai. Nepieciešamību lietot recepšu zāles fiziskā persona apliecina, uzrādot 
recepti, receptes norakstu vai kopiju, ko apstiprinājusi aptieka, kura zāles izsniegusi, 
vai citu ārstniecības personas izrakstītu dokumentu;
• nosūtīt zāles uz citu valsti, ja to atļauj tās valsts tiesību akti, uz kuru zāles nosūta.
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PĀRROBEŽU PASTA SŪTĪJUMUS
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2. Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto par sūtījumu pārsūtīšanu Eiropas 
Savienības dalībvalstu ietvaros, tiek noteikts, ka Eiropas Savienības dalībvalstu ietvaros nav 
ierobežojumu sūtījumu satura pārsūtīšanā, izņemot 3. un 4.punktā minētos ierobežoju-
mus.

3. Uz Eiropas Savienības dalībavsltīm pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt:
3.1. šķidrumus;
3.2. aizliegtos priekšmetus un vielas;
3.3. māklsas priekšmetus.

4. Uz Eiropas Savienības dalībvalstīm Nosacīti atļauts nosūtīt:
4.1. naudu un monētas – atļauts pārsūtīt pasta sūtījumos, ja konkrētā valsts tās pieņem un 
un nav noteikusi ierobežojumus;
4.2. akcīzes preces – atļauts pārsūtīt pasta sūtījumos, ja konkrētā valsts tās pieņem un tiek 
pārsūtīts atļautais preču daudzums. 

1. Saskaņā ar Starptautiskās gaisa transporta asociācijas IATA normatīvajiem 
aktiem, turpmāk aizliegts pieņemt nosūtīšanai pārrobežu pasta sūtījumosvisa veida 
šķidrumus.
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APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTi - UNITED ARAB EMIRATES - AE

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23/ 
veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

-
2
2

Arābu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu CP 72

12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt veidlapu
CP 72

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

50 kg

Jā
4000 SDR

Nē

Jā
-
Jā

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

Arābu, 
angļu,
franču

-
-

Jā
Nē

A
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Zivis un vēžveidīgos, moluskus un pārējos ūdens bezmugurkaulniekus.
• Cūkgaļas produktus, subproduktus un to izstrādājumus.
• Ziloņkaulu un degunradžu ragus un izstrādājumus no tiem.
• Cūku taukus, speķi un līdzīgus produktus un subproduktus.
• No cūku taukiem gatavotu stearīnu.
 
II.   Augi un to izcelsmes preces

• Svaigus vai žāvētus augļus, zāli un graudaugu sēklas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi

• Jebkāda veida alkoholiskos dzērienus.
• Vīnakmeni.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos preparātus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Medikamentus personiskajām vajadzībām (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi.

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Apstrādātu vai neapstrādātu cūkādu.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

Apvienotie Arābu Emirāti

A
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Filmas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Tukšas cigarešu šķiltavas.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Publikācijas un iespieddarbus, kas demoralizē jaunatni, grauj sabiedrisko kārtību, aizskar 
vai ir pretrunā ar islāma ticību un aizvaino arābu tautas.
• Grāmatas, brošūras, laikrakstus, iespiestos materiālus un cita vaida publikācijas (sk. 
Nosacīti atļauts…).

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dabīgās vai kultivētās pērles.
• Dārgakmeņus vai pusdārgakmeņus.
• Dārgmetālus un metālus, kas plakēti ar dārgmetāliem.
• Mākslīgos juvelierizstrādājumus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Visa veida ķimikālijas un toksiskās vielas.
• Pretparazītu līdzekļus, ko izmanto lauksaimniecībā, vai līdzīgus gatavos preparātus (sk. 
Nosacīti atļauts…).
• Pesticīdus un tiem līdzīgas vielas.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

Apvienotie Arābu Emirāti

A
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XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites un bišu mātes – Tikai ar AAE Lauksaimniecības un zvejniecības ministrijas atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Par visām šīs grupas precēm nepieciešams iepriekš konsultēties AAE Lauksaimniecības un 
zvejniecības ministrijā.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus un citas preces, kas izmantojamas ārstniecībā – tikai ar AAE Veselības 
ministrijas Farmācijas un sagādes direkcijas atļauju.
• Medikamentus saņēmēja personīgām vajadzībām – tikai ar tiem pievienotiem attiecīgiem 
apstiprinošiem dokumentiem.
• Farmaceitiskos preparātus, kas satur narkotikas – tikai ar AAE Veselības ministrijas atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Visa veida filmas – tikai ar AAE Informācijas ministrijas atļauju.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, brošūras, laikrakstus, visa veida iespieddarbus un citas publikācijas – tikai ar AAE 
Informācijas ministrijas atļauju un pēc sūtījuma satura pārbaudes pēc to saņemšanas AAE.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Pretparazītu līdzekļus, ko izmanto lauksaimniecībā, vai līdzīgus gatavos preparātus – tikai ar 
AAE Lauksaimniecības un zvejniecības ministrijas atļauju.

Apvienotie Arābu Emirāti

A
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AFGANISTĀNA - AFGHANISTAN - AF

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

-
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Jā

-
Jā

Nē

Jā **

Jā

1,5 m
1,5 m

Jā

Nē

Jā
Nē

CP 72

Angļu,
franču

Jā
-

Jā
Nē

Jā **) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs).

A
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvus augus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Aptiekas preces.
• Sk. Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Izšuvumus un mežģīnes.
• Lakatus ar zelta diegiem.
• Zīda galdautus, kreklus un vestes.
• Apkakles.
• Eiropā un Irānā izgatavotus paklājus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Metālus un to izstrādājumus.
• Māla un porcelāna izstrādājumus.
• Stikla izstrādājumus, spoguļus.

A

Afganistāna
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• Parūkas.
• Portfeļus.
• Somas un sukas no celuloīda.
• Šaha galdiņus.
• Bērnu spēles (izņemot sporta spēles).

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas un banku zīmes.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Korāļu rokassprādzes.
• Dārgmetālus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Ķīmiskās krāsas (sausas vai šķidras), kuras nevar izmantot vilnas paklāju krāsošanai.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

A

Afganistāna
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Piezīmes

*) Nosacījumus atsevišķu preču ievešanai Afganistāna nav publicējusi.

A

Afganistāna
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ALBĀNIJA - ALBANIA - AL

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija 
CN 23 / veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Nē

-
2
2

angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Jā

Jā

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

A

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72

CP 72

Angļu,
albāņu
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes produktus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Visa veida augus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Apģērbu.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Priekšmetus, kas var radīt traumas vai var būt citādā veidā bīstami veselībai.
• Lietotus priekšmetus, izņemot mantotas lietas, kurām jāpievieno oficiāls akts par
mantojumu.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Literatūru, kas ietekmē Albānijas politiku.
• Pornogrāfiskus materiālus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Albānijas valsts bankas monētas.

A

Albānija
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Visu veidu apdullinošos līdzekļus.
• Bīstamas toksiskās vielas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Rūgstošas un rūgšanu veicinošas vielas.
• Bioloģiskās vielas.

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts...

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

A

Albānija
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Nosacīti atļauts ievest

VI.   Medikamenti

• Medikamentus, ieskaitot antibiotikas, personiskai lietošanai – tikai ar medicīniskās 
iestādes izziņu un tajā gadījumā, ja adresāts var uzrādīt attiecīgiem medikamentiem 
nepieciešamo recepti.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Radioaktīvās un toksiskās vielas, kuras pārsūta zinātniskiem vai medicīniskiem mērķiem 
– tikai ar kompetentu Albānijas iestāžu atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Dažāda veida instrumentus – tikai ar  Albānijas Tirdzniecības ministrijas atļauju.

Piezīmes

*) Albānijas pasta administrācija precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un 
pasta paku sūtījumiem nav publicējusi.

A

Albānija
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ALŽĪRIJA - ALGERIA - DZ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 / 
veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
282 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Nē

2
2
2

arābu, 
franču

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13 Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
80 SDR

Jā

Jā

-
Jā

Nē

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā

Arābu, 
franču

Jā
-

Jā
Nē

*) Alžīrijas pasta administrācija precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem nav publicējusi.

A

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72

CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku valsts un zivju izcelsmes produktus.
• Margarīnu.
• Kaula, ieskaitot bruņurupuču bruņu un ziloņkaula, izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un to produktus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sēklas.
• Riekstus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi

• Minerālūdeni.
• Limonādi.
• Alkoholiskos dzērienus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Vīnu.
• Tabaku un tās izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts…).

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Lauksaimniecības produktus.
• Konservus.
• Etiķi (sk. Nosacīti atļauts…).

VI.   Medikamenti

• Pretapaugļošanās līdzekļus.
• Medikamentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

A

Alžīrija
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IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Lietotus priekšmetus.
• Celuloīdu un celuloīda filmas.
• Alvas priekšmetus.
• Preces ar viltotām etiķetēm vai bez norādēm par to izgatavotāju.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Jebkāda veida propagandas materiālus.
• Grāmatas, žurnālus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Izdevumus par loterijām.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas

• Monētas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dzintara izstrādājumus.
• Vērtslietas un citus dārgus priekšmetus (sk. Nosacīti atļauts…).

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Ķīmiskos produktus.
• Krāsvielas.
• Saharīnu (sk. Nosacīti atļauts…).

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Bērnu knupīšus un māneklīšus.

A

Alžīrija
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XIX.   Minerālvielas

• Sāli.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Mērinstrumentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Urbjmašīnas un to daļas. 

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites (arī vasku un citus biškopības produktus, kā arī biškopībā izmantojamos materiālus) 
– tikai ar Alžīrijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.
• Dēles – tikai ar Alžīrijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un to produktus – tikai ar Alžīrijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi

• Alkoholu – tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.
• Visa veida tabaku un tabakas izstrādājumus – tikai ar Alžīrijas muitas iestāžu atļauju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Etiķi – tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai tādā gadījumā, ja adresātam ir izsniegta  Alžīrijas Veselības 
ministrijas atļauja šos medikamentus saņemt.

A

Alžīrija
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VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Ādu un tās izstrādājumus – tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Tekstilpreces – tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Pulksteņus – tikai apdrošinātās pakās.
• Ceļojumu priekšmetus – tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Mācību grāmatas, žurnālus – tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Vērtslietas un citus dārgus priekšmetus – tikai ar Alžīrijas Finansu ministrijas atļauju.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Koku – tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.
• Celulozi, kartonu, papīru – tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Saharīnu – tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Mērinstrumentus – tikai ar Alžīrijas Mērinstrumentu dienesta atļauja.
• Medicīniskos instrumentus – tikai ar Alžīrijas Farmaceitiskā centra atļauju.
• Dažādus mehānismus – tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.
• Konstruktoru materiālus – tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.

Piezīmes

*) Alžīrijas pasta administrācija precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un 
pasta paku sūtījumiem nav publicējusi.

A

Alžīrija
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku iekšējos orgānus un asinis.
• Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dažādus augus, to sēklas un daļas.
• Augu izcelsmes pārtikas produktus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi

• Esences vīna ražošanai.
• Tabaku un tās izstrādājumus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Ādas.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinofilmas un dažādus cita veida priekšmetus, kas apvaino vai aizskar Angolas likumīgo 
varu un ir pretrunā ar likumu vai sabiedrisko kārtību.

A

Angola
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas un citus iespieddarbus, kas apvaino vai aizskar Angolas likumīgo varu un ir 
pretrunā ar likumu vai sabiedrisko kārtību.
• Vinjetes, kas atgādina pastmarkas.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas

• Ārzemju loterijas biļetes.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -
XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Ruletes un citus spēļu aparātus.

A

Angola
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XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Parazītus un bīstamu insektu iznīcinātājus – tikai apmaiņā starp oficiāli atzītām 
institūcijām.

VI.   Medikamenti

• Patentētus medikamentus, kuru lietošana ir reģistrēta – tikai tad, ja tos nosūta oficiāli 
atzītas institūcijas. 
• Opiju, morfiju, kokaīnu un citas narkotikas medicīniskām vai zinātniskām vajadzībām 
– tikai ar Angolas Veselības departamenta atļauju.

Piezīmes

Angolas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi no 
to satura.

A

Angola
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ANTIGVA UN BARBUDA - ATIGUA AND BARBUDA - AG

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 / 
veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
769 SDR

Jā

Jā

Jā

2
2
2

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Jā

-
Jā

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Jā
-

Angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Antigvas un Barbudas pasta administrācija precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem nav 
publicējusi

Piezīmes

Atļauts pieņemt pakas saskaņā ar Pasta noteikumiem.

A

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72

CP 72



34

ARGENTĪNA - ARGENTĪNA - AR

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1. “A” klase
13.2. “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

2
2
2

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
1200 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

-

Jā
Nē

CP 72
Spāņu, 
franču
angļu

Jā

Jā
Nē

*) Argentīnas pasta administrācija precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem nav publicējusi.

A

Argentīna

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku ģenētisko materiālu (spermu, olas un embrijus).
• Dabīgo medu.
• Dzīvnieku taukus, sagatavotus lietošanai, vai to šķelšanās produktus.
• Dzīvnieku vaskus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augošus kokus un citus augus.
• Augu sīpolus, saknes un to daļas.
• Grieztus ziedus un dekoratīvos augus.
• Kokas lapas.
• Visa veida svaigus vai saldētus augļus un dārzeņus un to izcelsmes produktus; dārzeņu 
maisījumus, kā arī konservētus augļus.
• Riekstus.
• Graudus un no tiem sagatavotus produktus.
• Sorgo sēklas.
• Eļļas augu sēklas un augļus
• Cietes, inulīnu, kviešu līmi.
• Augu eļļas, sagatavotas lietošanai vai to šķelšanās produktus.
• Augu vaskus.
• No augiem pītos izstrādājumus un citas augu izcelsmes preces (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Visa veida dzērienus (sk. Nosacīti atļauts…)
• Tabaku un tās izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts…).

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Pārtikas produktus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Cukuru un cukura konditorejas izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Kakao un kakao izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Graudu, miltu, cietes un piena izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumus  (sk. Nosacīti atļauts…).
• Garšvielas (sk. Nosacīti atļauts…) 

A

Argentīna
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VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos preparātus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Veterināros preparātus.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Jēlādas, ādas un to izstrādājumus.
• Dabīgās vai mākslīgās kažokādas un izstrādājumus no tām.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotus tekstilizstrādājumus.
• Austos apģērbus un cita veida izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Koksni un tās izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Kokogles.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Organiskās un neorganiskās ķīmikālijas.
• Organiskos un neorganiskos dārgmetālus.
• Visa veida mēslošanas līdzekļus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

A

Argentīna
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XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• Plastmasas, koka, metāla, keramikas un stikla traukus un citus izstrādājumus, kuru tilpumu 
mērvienības nav norādītas Argentīnas oficiālās mēru sistēmas SIMELA vienībās, arī tad, ja 
SIMELA vienības ir norādītas paralēli ar kādas citas sistēmas mērvienībām.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Lietotu gumiju vai gumijas izstrādājumus.

XIX.   Minerālvielas

• Dārza augsni ar humusu, merģeli, alūviju un kompostu.
• Dažāda veida sāļus (sk. Nosacīti atļauts…).

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• Dzīvnieku barības līdzekļus. 

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Dažādus darbarīkus, instrumentus vai iekārtas (komplektā vai atsevišķus priekšmetus), 
kuru jaudas vai citu raksturojošo lielumu mērvienības nav norādītas Argentīnas oficiālās 
mēru sistēmas SIMELA vienībās, arī tad, ja SIMELA vienības ir norādītas paralēli ar kādas 
citas sistēmas mērvienībām.
• Optiskās ierīces un aparātus, fotoaparātus, kinoaparātus un ierīces, mēraparātus, kontroles 
aparātus un ierīces, precīzijas aparātus, medicīnas un ķirurģijas aparātus un ierīces, to daļas 
un piederumus, kā arī dažādus rūpnieciskos izstrādājumus, kuru raksturojošo lielumu 
mērvienības nav norādītas Argentīnas oficiālās mēru sistēmas SIMELA vienībās, arī tad, ja 
SIMELA vienības ir norādītas paralēli ar kādas citas sistēmas mērvienībām.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

A

Argentīna
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes preces, kas nav pārtikas produkti, tirdzniecības iepakojumā – tikai ar 
Argentīnas Nacionālā dzīvnieku veselības dienesta (SENASA) atļauju un pēc SENASA vai 
Nacionālā pārtikas institūta pārbaudes (INAL), ievedot valstī.
• Gatavos izstrādājumus no meža floras un faunas izejmateriāliem (apavi, getras, galvassegas, 
lietussargi, spieķi, pātagas un pletnes, mākslīgās spalvas utt.) – tikai ar Argentīnas Mežu 
floras un faunas direkcijas vai Mežu resursu direkcijas atļauju.
• Vilnu, dzīvnieku spalvas, zirgu astrus – tikai ar Argentīnas Nacionālā pārtikas institūta 
(INAL) atļauju un pēc INAL pārbaudes, ievedot valstī.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Mežu floras produktus un izstrādājumus – tikai ar Argentīnas Mežu floras un faunas 
direkcijas vai Mežu resursu direkcijas atļauju.
• Augus, to izcelsmes preces – tikai ar Argentīnas Augu veselības un kvalitātes institūta 
(IASCAV) atļauju.
• Augu šķiedras un no tām austos izstrādājumus – tikai ar Argentīnas Augu veselības un 
kvalitātes institūta (IASCAV) atļauju un pēc IASCAV pārbaudes, ievedot valstī.
• Kokvilnu – tikai ar Argentīnas Nacionālā pārtikas institūta (INAL) atļauju un pēc INAL 
pārbaudes, ievedot valstī.
• Izstrādājumus no salmiem un pārējiem pinamiem materiāliem (grozi un citi pinumi) 
– tikai ar Argentīnas Augu veselības un kvalitātes institūta (IASCAV) atļauju un pēc IASCAV 
pārbaudes, ievedot valstī.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Visa veida dzērienus – tikai Argentīnas Nacionālā pārtikas institūta (INAL) atļauju un pēc 
INAL pārbaudes, ievedot valstī.
• Tabaku un tās izstrādājumus – tikai ar Argentīnas Augu veselības un kvalitātes institūta 
(IASCAV) atļauju un pēc IASCAV pārbaudes, ievedot valstī.

IV.   Kafija, tēja

• Tēju, Paragvajas tēju, kafiju – tikai ar Argentīnas Nacionālā pārtikas institūta (INAL) atļauju 
un pēc INAL pārbaudes, ievedot valstī.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Cukuru un cukura izstrādājumus; kakao un kakao izstrādājumus; graudu, miltu, cietes 
un piena izstrādājumus; dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumus; dažādus 
pārtikas produktus – tikai ar Argentīnas nacionālā pārtikas institūta (INAL) atļauju un pēc 
INAL pārbaudes, ievedot valstī.
• Garšvielas – tikai ar Argentīnas Nacionālā pārtikas institūta (INAL) atļauju un pēc INAL 
pārbaudes, ievedot valstī.

A
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VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos preparātus – tikai tad, ja nosūtītājs Argentīnas Veselības un sociālo lietu 
ministrijas Veselības sekretariātā iepriekš iesniedzis preparāta reģistrācijas dokumentus un 
preces sertifikātu.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Vilnas, dzīvnieku spalvu, zirgu astru dzijas vai audumus – tikai ar Argentīnas Nacionālā 
pārtikas institūta (INAL) atļauju un pēc INAL pārbaudes, ievedot valstī.
• Kokvilnas izstrādājumus – tikai ar Argentīnas Augu veselības un kvalitātes institūta 
(IASCAV) atļauju un pēc IASCAV pārbaudes, ievedot valstī.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Papīra šķiedras un no tām gatavotos izstrādājumus – tikai ar Argentīnas Augu veselības 
un kvalitātes institūta (IASCAV) atļauju un pēc IASCAV pārbaudes, ievedot valstī.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Koksni un tās izstrādājumus, korķi un tā izstrādājumus – tikai ar Argentīnas Augu veselības 
un kvalitātes institūta (IASCAV) atļauju un pēc IASCAV pārbaudes, ievedot valstī.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Pārtikas piedevas, bagātinātājus un krāsvielas – tikai ar Argentīnas Nacionālā pārtikas 
institūta (INAL) atļauju un pēc INAL pārbaudes, ievedot valstī.

XIX.   Minerālvielas

• Dažādus sāļus, izņemot pārtikas sāli – tikai ar Argentīnas Nacionālā pārtikas institūta 
(INAL) atļauju un pēc INAL pārbaudes, ievedot valstī.

A

Argentīna



40

ARMĒNIJA - ARMENIA - AM

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu, 
franču, 
krievu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
4000 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Jā **

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72

Krievu, 
franču, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

A

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• - 

II.   Augi un to izcelsmes preces
• - 

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• - 

IV.   Kafija, tēja
• - 

V.   Gatavās pārtikas preces
• - 

VI.   Medikamenti
• Sk. Nosacījumi...

VII.   Kosmētiskie līdzekļi
• - 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
• - 

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• - 

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• - 

XI.   Papīrs un iespieddarbi
• - 

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Monētas, banknotes, valūtu.
• Čekus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Zeltu, sudrabu un to izstrādājumus
• Dārgakmeņus un citas vērtslietas.
• Juvelierizstrādājumus, rotas lietas.

A
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XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• - 

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• - 

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• - 

XVII.   Saimniecības preces
• - 

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• - 

IX.   Minerālvielas
• - 

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• - 

XXI.   Dzīvnieku barība
• - 

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• - 

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• - 

XXIV.   Ieroči un munīcija
• -

Nosacīti atļauts ievest

Armēnijas pasta administrācija nav publicējusi nosacījumus preču ievešanai.

Piezīmes

Atļauts pieņemt pakas atbilstoši Pasta noteikumiem.

A

Armēnija
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ARUBA - ARUBA - AW (Nīderlande)

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
769 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

CN 23
CN 23
CN 23

Nīderlan-
diešu, 
franču, 
angļu, 
spāņu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

31,5 kg

Jā
634,02 SDR

Jā

-
Jā

Jā

Jā **

-

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Angļu, 
spāņu, 
nīderlan-
diešu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

A

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļu un gaļas produktus.
• Visu sugu dzīvās zivis.
• Garneles, kas iesūtītas no valstīm ārpus Eiropas Savienības vai arī, ja to izcelsmes valstis 
nav Eiropas Savienībā (sk. Nosacīti atļauts…).
• Pienu un piena produktus.
• Putnu olas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Atpazīstamas dzīvnieku daļas un dzīvnieku izcelsmes produktus, kas iegūti no 
aizsargājamiem vai apdraudētiem dzīvniekiem.
• Dzīvnieku izcelsmes taukus (sk. Nosacīti atļauts…).

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un atsevišķas augu daļas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Kartupeļu sēklaudžus, jaunos kartupeļus un kartupeļu sēklas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Kaņepes.
• Izstrādājumus un šķiedras, kas iegūtas no kaņepēm vai citiem narkotiku iegūšanai 
izmantojamiem augiem.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi

• Tabaku un tās izstrādājumus, ieskaitot cigaretes. 

IV.   Kafija, tēja

• - 

V.   Gatavās pārtikas preces

• Makaronu ēdienus neatkarīgi no to sagatavošanas pakāpes, pildījuma vai piedevām.
• Gatavos ēdienus, kuru sastāvā ietilpst gaļa vai gaļas subprodukti. 

VI.   Medikamenti

• Nīderlandē nereģistrētus un neapstiprinātus farmaceitiskos preparātus (sk. Nosacīti 
atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

A

Aruba
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VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Jēlādas un ādas, kažokādas un to izstrādājumus.
• Rokas pulksteņu ādas siksniņas.
• Apavus, getras un līdzīgus izstrādājumus, kā arī to sastāvdaļas no aizsargājamu dzīvnieku 
ādām.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Attīstītas vai neattīstītas fotofilmas un to gabalus (atļauts nosūtīt acetātfilmas).
• Jebkāda veida asus priekšmetus.
• Priekšmetus, kas līdzīgi ieročiem tādā mērā, ka tos var izmantot draudu radīšanai 
(piemēram, rotaļlietas, kas līdzinās reāliem šaujamieročiem).

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Aizskarošus vai apvainojošus rakstus, tēlojumus vai citus darbus, kas kaitīgi bērniem.
• Piedauzīgus un neķītrus materiālus.
• Dokumentus, kas attiecas uz loterijām, to dalībnieku kartes, biļetes vai publikāciju 
materiālus par ārzemju azartspēlēm.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumus un to daļas no dārgmetāliem (sk. Nosacīti 
atļauts…).
• Pārdošanai paredzētus zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumus, kuru raudzes minimums ir: 
950/1000 platīnam, 916/1000 un 585/1000 zeltam un 925/1000, 840/1000 un 800/1000 
sudrabam (sk. Nosacīti atļauts…).

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Pistonus, detonācijas materiālus.
• Uguņojošas un pirotehniskas rotaļlietas.
• Nitrocelulozes filmas.
• Krāsvielas lakas un to izejmateriālus, kas balstīti uz nitrocelulozi.
• Celuloīdu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

A
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XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuks un gumijas izstrādājumi

• Plastmasas plēves, to atgriezumus un strēmeles, plastmasas caurules un tamlīdzīgus 
izstrādājumus, kā arī plastmasas šķīvjus, galdautus u.t.t.
• Jebkādus izstrādājumus, kuru sastāvā ir nitroceluloze.

XIX.   Minerālvielas

• - 

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Serumus un vakcīnas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• Jebkāda veida dzīvnieku barības līdzekļus.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Ierīces, kuru uzdevums ir izsmidzināt toksiskas, smacējošas vai paralizējošas vielas.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Kastetes, nūjas. 
• Nelielus maskētus ieročus (kas ārēji atgādina kādus citus priekšmetus).
• Sk. Nosacīti atļauts…

A
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites – tikai ar “Rijksbijenteeltconsulent” ( Nīderlandes Nacionālais konsultants biškopības 
jautājumos) atļauju.
• Garneles, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas Savienības valstīm – tikai ar nosūtītājas valsts 
kompetentu iestāžu veterināro sertifikātu un iepriekšēju “Regionale Keuringsdienst van 
Waren” (Nīderlandes Reģionālais pārtikas un nepārtikas produktu pārbaudes dienests) 
pārbaudi par preces atbilstību oficiālajām prasībām.

Izņēmums Nosacījumi neattiecas uz garnelēm, kuru izcelsme ir Eiropas Savienības  
  dalībvalstīs, tāpat šie nosacījumi neattiecas uz:

- konservētām garnelēm vai konservētiem produktiem, kuru saturā  
   ietilpst garneles;
- precēm, kuru sastāvā garneļu ir mazāk par 10%;
- kroepoek (cepti ēdieni, kuru pamatā ir zivju gaļa).

• Perējamās olas mājsaimniecību putnkopībai – tikai ar veterināro sertifikātu un “Rijksdienst 
voor de Keuring van Vee en Vlees” ( Nīderlandes Nacionālais mājlopu un gaļas pārbaudes 
dienests) deklarāciju.
• No īpašiem patogēniem atbrīvotās perējamās olas - tikai farmaceitiskās rūpniecības 
vajadzībām un ar veterināro sertifikātu.
• Dzīvnieku taukus – tikai rūpnieciskām vajadzībām un tikai oficiāli apstiprinātām firmām.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Koku un krūmu mizas – tikai ar to izcelsmes un nosūtītājas valsts fitosanitāriem 
sertifikātiem.
• Jebkādu augu sīpolus, gumus, saknes, lapas un ziedus vai citas to daļas – tikai ar 
fitosanitāro sertifikātu un (vai) augu pārvadāšanas fitosanitāro sertifikātu.
• Tomātus, ķiplokus, puravus, kāpostus un citus svaigus dārzeņus – tikai ar to izcelsmes 
valsts fitosanitāro sertifikātu.
• Kartupeļu sēklaudžus, jaunos kartupeļus un to sēklas no Eiropas Savienības valstīm – 
tikai ar to izcelsmes (ES) valsts oficiāli atzīta augu aizsardzības dienesta izdotu fitosanitāro 
sertifikātu. “Plantenziektenkundige Diest” (Nīderlandes Augu pataloģijas dienests) 
Vāgeningenā importa atļauja nepieciešama visos gadījumos, kad sūtījums paredzēts 
kultivācijai.
• Ēdamus dārzeņus un saknes no ES dalībvalstīm – tikai ar nosūtītājas valsts fitosanitāro 
sertifikātu.

A
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Izņēmums Šis nosacījums neattiecas uz:
 - sūtījumiem līdz 25 kg, kas satur paraugus;
 - nekomerciāla rakstura sūtījumiem līdz 25 kg (piemēram, savstarpēji  
    sūtījumi starp atsevišķiem cilvēkiem).

• Svaigus citrusaugus un pārējos svaigos augļus un ogas, kas atvestas no vai kuru izcelsme 
ir ES dalībvalstis vai trešās valstis (izņemot Beļģiju un Luksemburgu) – tikai ar to izcelsmes 
valsts fitosanitāro sertifikātu.
• Sējai paredzētas sēklas – tikai ar oficiāli atzīta augu aizsardzības dienesta fitosanitāro 
sertifikātu.

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos preparātus – tikai no aptiekām, kas reģistrētas Eiropas Savienības valstīs 
un adresēti konkrēta cilvēka personiskai lietošanai, ja tas pats medikaments vai tā paralēlā 
versija ir reģistrēta Nīderlandē.
• Narkotikas – tikai ar attiecīgu kompetento valsts iestāžu izdotu atļauju.  

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīna, zelta un sudraba izstrādājumus – tikai ar garantijas iemaksu De Waarborg Platina, 
Goud en zilver NV.
Atsevišķos gadījumos, kas saistīti, piemēram, ar kāzu dāvanām, par platīna, zelta un 
sudraba izstrādājumiem atbildīgais De Waarborg Platina, Goud en zilver NV inspektors var 
piemērot izņēmumus.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Hlorfluorkarbonus (CFC) un halonus – tikai ES valstīs iegūtus un no tām nosūtītus.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Serumus un vakcīnas humānajai medicīnai – tikai ar  “Rijksinstituut voor de Volksgezondheid” 
(Nīderlandes Nacionālais sabiedriskās veselības institūts) Utrehtā atļauju.
• Serumus un vakcīnas dzīvniekiem – tikai ar “Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vless” 
(Nīderlandes Nacionālā mājlopu un gaļas inspekcija) izdotu atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Jebkāda veida ieročus – tikai ar provinces, kurā adresāts dzīvo, tieslietu ministra vārdā 
izdotu Karalienes komisāra orderi; vairumā gadījumu kopā ar orderi ir nepieciešama arī 
importa atļauja.
• Munīciju – tikai ar attiecīgu kompetento valsts iestāžu izdotu atļauju.
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 AZERBAIDŽĀNA - AZERBAIJAN - AZ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

CN 23
CN 23
CN 23

Azerbai-
džāņu, 
angļu, 
franču, 
krievu

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

50 kg

Jā
2000 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā **

Jā

2 m
3 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Azerbai-
džāņu, 
angļu, 
franču, 
krievu

Jā
-

Jā
Nē

*) Azerbaidžānas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences pasta sūtījumiem.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

A

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts… 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts… 

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Filmas, kuras sludina netikumību, vardarbību un teroru.
• Filmas, kurās parādīta narkotiku, psihotropo un toksisko vielu, sprāgstvielu, ieroču un 
bruņojuma izgatavošana.
• Priekšmetus opija vai hašiša smēķēšanai.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Iespiestus materiālus, kuros sludināta netikumība, vardarbība un terors.
• Iespiestus materiālus, kuros aprakstīta narkotiku, psihotropo un toksisko vielu, sprāgstvielu, 
ieroču un bruņojuma izgatavošana.

A
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Sk. Nosacīti atļauts… 

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

A
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes produktus un to izejmateriālus, mājās gatavotās desas – tikai ar 
Azerbaidžānas Republikas Veterinārā departamenta atļauju.
• Zivju produktus – tikai ar Azerbaidžānas Republikas Veterinārā departamenta izdotu 
atļauju.
• Piena produktus – tikai ar Azerbaidžānas Republikas Veterinārā departamenta izdotu 
atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un to izcelsmes materiālus – tikai ar Azerbaidžānas Republikas Augu karantīnas 
valsts inspekcijas atļauju.
• Sēklas un stādus – tikai ar Azerbaidžānas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Augu 
karantīnas valsts inspekcijas atļauju.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus virs personīgam vajadzībām nepieciešamā daudzumam (atbilstoši  
parakstītajai receptei) – tikai ar Azerbaidžānas Republikas Veselības ministrijas atļauju.
• Vitamīnu preparātus – tikai ar Azerbaidžānas Republikas Veselības ministrijas atļauju.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Bioloģiskos un veterināros līdzekļus, ko izmanto veterinārajā medicīnā, un to dzīvnieku 
vai augu izcelsmes izejmateriālus – tikai ar Azerbaidžānas veterinārijas un augu karantīnas 
dienestu atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Radioelektroniskos aparātus – tikai ar Azerbaidžānas Republikas Pasta un telekomunikāciju 
ministrijas atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Medību ieročus un to munīciju – tikai ar Azerbaidžānas Republikas Iekšlietu ministrijas 
atļauju.

Piezīmes

• Preces, kuru vērtība nepārsniedz 200 ASV dolāru netiek apliktas ar muitas nodokli.
• Parastajos vai ierakstītajos vēstuļu korespondences pasta sūtījumos aizliegts nosūtīt  
preces, kuras tiek apliktas ar muitas nodokli (akcīzes preces, dārglietas un tamlīdzīgas).

A
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Zivis.
• Ātri bojājošos produktus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus, augļus, dārzeņus, riekstus un to izcelsmes produktus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Dažādu augu stādus, sīpolus, saknes utt.
• Svaigus kastaņus.
• Puķuzirnīšu sēklas.
• Kokvilnu.
• Rīsu graudus.
• Cukurniedres.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Visa veida spirtotos dzērienus.
• Liķierus.
• Papirosi un cigaretes (sk. Nosacīti atļauts…).

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

•

VI.   Medikamenti

• Zāles.
• Terapeitiskos līdzekļus.
• Visa veida līdzekļus abortu veikšanai.
• Sk. Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Kosmētiskos līdzekļus.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

A
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AZORU SALAS - AZORES - (Portugāle - PT)

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē

Nē

Nē

Nē

-

Jā

Jā

Jā

2
2
2

Portugāļu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

-

Jā
1000 SDR

-

-
-

-

Jā **

Nē

-
-

-

-

-
-

CP 72
Portugāļu, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Azoru salu pasta administrācija nav publicējusi precīzāka informācija par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

A

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Literatūru par abortiem.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• - 

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

A
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XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Visus augus un to izcelsmes produktus – tikai tad, ja adresātam ir speciāla Portugāles 
Zemes departamenta atļauja.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Papirosus un cigaretes – tikai iepakojumā pa 5, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 40, 50, 80 un 100 
gabalu.

A
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BAHAMU SALAS - BAHAMAS - BS 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
2
2

angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.2. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
1321, 19
SDR
Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72

Angļu

Jā
Jā

Jā
Nē

*) Bahamu salu pasta administrācija nav publicējusi informāciju par vēstuļu korespondences sūtījumiem.

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Margarīnu un jebkāda cita veida sviesta aizstājējus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• - 

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• - 

IV.   Kafija, tēja

• Viltotu tēju.
• Tēju ar veselībai kaitīgiem piemaisījumiem.

V.   Gatavās pārtikas preces

• - 

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• - 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• - 

IX.    Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• - 

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Vājpienu skārda bundžās.
• Pārtikas produktus, kas nederīgi patēriņam.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi 

• Amorāla un musinoša rakstura iespieddarbus.
• Iespieddarbus, kas apdraud nacionālo drošību.
• Iespieddarbus, kas ir pretrunā ar likumu par autortiesībām.

B
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Viltotu valūtu.

XIII.    Vērtslietas un rotaslietas

• - 

XIV.    Koksne un tās izstrādājumi

• - 

XV.    Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts… 

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• - 

XVII.   Saimniecības preces

• - 

XVIII.    Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• - 

XIX.   Minerālvielas

• Sk. Nosacīti atļauts… 

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• - 

XXI.   Dzīvnieku barība

• - 

XXII.    Tehniskās iekārtas un instrumenti

• - 

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• - 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts… 

B
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites – tikai speciālās kastēs.

VI.   Medikamenti

• Kokaīnu, opiju un citas narkotikas – tikai medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem un ar 
Bahamu salu valdības licenci.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Filmas – tikai atbilstošā iepakojumā.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Celuloīdu – tikai atbilstošā iepakojumā.

XIX.   Minerālvielas

• Šķidrumus – tikai tad, ja to iepakojums noplūdes gadījumā nodrošina absorbciju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Šaujamieročus un to sastāvdaļas – tikai ar Bahamu salu valdības licenci.

B
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BAHREINA -  BAHRAIN - BH

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
2
2

Arābu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Jā

2 m
3 m

Jā

-

Jā
-

CP 72

Arābu, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72



62

Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Jebkādus dzīvus dzīvniekus.
• Sagatavotus vai nesagatavotus dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus.
• Dzīvnieku izcelsmes taukvielas.
• Dabīgo vai mākslīgu ziloņkaulu.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dateļu un dekoratīvo palmu stādus vai spraudeņus.
• Jebkāda veida narkotiskas vai stimulējošas vielas saturošas sēklas.
• Augu izcelsmes taukvielas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Dzērienus, kas satur ciklamīdu un saldinātājus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Alkoholiskos dzērienus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Cigaretes un tabaku bez brīdinošiem uzrakstiem uz to paciņām par tabakas kaitīgo 
ietekmi. 

IV.   Kafija, tēja

• - 

V.   Gatavās pārtikas preces

• Pārtikas produktus, kas satur ciklamīdu un saldinātājus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Cigāru vai cigarešu formas saldumus bērniem (sk. Nosacīti atļauts…).

VI.   Medikamenti

• Medikamentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Opiju, jebkurā tā formā.
• Hašišu un visus tā preparātus mikstūru vai drogu formā.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• - 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• - 

B
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IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Piedauzīga satura filmas un ierakstus, kā arī tādus, kas ir pretrunā ar reliģiskām vai ticības 
normām vai tautas paražām un tradīcijām (sk. Nosacīti atļauts…).
• Reklāmas materiālus, kas jebkādā veidā vēsta par tabaku, cigaretēm vai cigāriem (pelnu 
trauki, šķiltavas, rakstāmpiederumi, apģērbi, uz kuriem jebkādā veidā parādās tabakas vai 
tās izstrādājumu reklāma).
• Preces, kas ražotas Izraēlā vai kuru tirdzniecību veicinājušas aizliegtas vai neatzītas firmas, 
nosūtot tās no vai caur Izraēlu.
• Nelielus bērnu četru riteņu braucamos, ar kuriem nav atļauts pārvietoties pa  
sabiedriskajiem ceļiem.
• Bērnu rotaļlietas, kuru sastāvā ietilpst metilhlorīds vai citas toksiskās vielas.
• Lidmodeļus ar tālvadības pultīm.
• Azartspēles un spēles ar veiksmes elementiem.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Piedauzīga satura grāmatas, publikācijas, attēlus un citus iespieddarbus, kā arī tādus, kas 
ir pretrunā ar reliģiskām vai ticības normām un tautas paražām un tradīcijām (sk. Nosacīti 
atļauts…).

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Jebkuras valsts viltotu valūtu.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dabīgās un kultivētās pērles, caurdurtas vai veselas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• - 

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Jebkādas ķīmiskās vielas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Metilspirtu un tehnisko spirtu.
• Saistvielas (lipīgas vielas).

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• - 

B
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XVII.   Saimniecības preces

• - 

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• - 

XIX.   Minerālvielas

• Smiltis. 

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• - 

XXI.   Dzīvnieku barība

• - 

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Antenas un jebkādu citu aparatūru televīzijas pārraižu uztveršanai.
• Satelītu uztveršanas antenas un aparatūru satelītu televīzijas pārraižu uztveršanai.
• Bezvadu elektronisko aparatūru.
• Radioaparātus.
• Televizorus.
• Videokameras.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Arheoloģiskos priekšmetus.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• - 

Nosacīti atļauts ievest

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Ziedus un sēklas, stādus un spraudeņus – tikai ar attiecīgu Bahreinas lauksaimniecības 
speciālistu atļauju un pēc pārbaudes, sūtījumu ievedot valstī.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Jebkāda veida dzērienus – tikai ar atbildīgo Bahreinas iestāžu izdotu sertifikātu un pēc 
Bahreinas veselības speciālistu pārbaudes, sūtījumu ievedot valstī.
• Alkoholiskos dzērienus – tikai Bahreinā licencētām personām.

B
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V.   Gatavās pārtikas preces

• Jebkāda veida pārtikas produktus, ieskaitot konditorejas izstrādājumus – tikai ar atbildīgo 
Bahreinas veselības speciālistu sertifikātu un pēc pārbaudes, sūtījumu ievedot valstī.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus un zāles – tikai aptiekām, kuras atzinusi Bahreinas Veselības ministrija, un 
ar tās atļauju.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Sintētiskās un mākslīgās šķiedras, ieskaitot zvejas tīklus – tikai ar Bahreinas Tirdzniecības 
un rūpniecības ministrijas atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Videofilmas – tikai ar Bahreinas Informācijas ministrijas atļauju.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Iespieddarbus – tikai ar Bahreinas Informācijas ministrijas atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Ķīmiskās vielas – tikai ar Bahreinas Iekšlietu ministrijas atļauju.
• Radioaktīvās vielas – tikai ar Bahreinas Sabiedriskās veselības departamenta atļauju.

B
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 BANGLADEŠA - BANGLADESH - BD 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
2
2

angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
200 SDR

Jā

-
-

-

Nē

Nē

-
-

Nē

-

-
-

CP 72

angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Bangladešas pasta administrācija precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem nav 
publicējusi.

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Naudu, banknotes.
• Monētas.
• Vērtspapīrus, kas izmaksājami to uzrādītājam.

B

Bangladeša



68

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīnu, zeltu, sudrabu, apstrādātu vai neapstrādātu.
• Dārgakmeņus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

B
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Nosacīti atļauts ievest

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kafiju, linus, kokvilnu, kartupeļus, dažādu augu stādus – tikai ar Bangladešas 
Lauksaimniecības ministrijas atļauju. 

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju – tikai ar Bangladešas Lauksaimniecības ministrijas atļauju. 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus – tikai ar Bangladešas valdības atļauju.

Piezīmes

• Atļauts pieņemt pakas saskaņā ar Pasta noteikumiem.

B
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BARBADOSA - BARBADOS - BB

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
500 SDR

Jā

Jā

Jā

-

Jā

Jā

-
2
2

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
163,35 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Angļu
franču

Angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Barbadosas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par vēstuļu korespondences sūtījumiem.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

B
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12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus (sk. Nosacīti atļauts…).

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

B
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles, zīdtārpiņus – tikai attiecīgā iepakojumā.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un sēklas – tikai ar Barbadosas attiecīgo iestāžu izdotu atļauju.

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju, kokaīnu un citas narkotikas – tikai medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem 
ar Barbadosas galvenā sanitārā inspektora atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinofilmas un fofofilmas – tikai iepakotas alvas kastēs, kas ievietotas atsevišķā koka 
kastē.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Jēlceluloidu – tikai iepakotu alvas kastēs, kas ievietotas atsevišķā koka kastē.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Šaujamieročus un munīciju – tikai ar īpašu Barbadosas Policijas atļauju.

Piezīmes

• Atļauts pieņemt pakas saskaņā ar Pasta noteikumiem.
• Barbadosas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi 
no to satura.

B
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 BELIZA -  BELIZE - BZ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
2
2

angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

25 kg

Jā
1000 SDR

Jā

Nē

-
-

-

Jā

Nē

-
-

Jā

Jā

-
-

CP 72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Belizas pasta administrācija  nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.
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12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus (sk. Nosacīti atļauts…). 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Banānu kokus un stādus.
• Augus, izņemot zaļus banānus, riekstus un kaltētus vai konservētus augļus, labības augus, 
sēklas, kaltētas pupas un zirņus.
• Dārzeņus, izņemot sīpolus, kaltētus vai konservētus dārzeņus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Tabaku.

IV.   Kafija, tēja

• - 

V.   Gatavās pārtikas preces

• - 

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• - 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• - 

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Netīras drēbes.
• Lupatas.
• Lietotu gultas veļu.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Bārdas skūšanas otiņas no Japānas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• - 

B
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Sk. Nosacīti atļauts… 

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• - 

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Saharīnu.
• Celuloīdu un visa veida tā izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• - 

XVII.   Saimniecības preces

• - 

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• - 

XIX.   Minerālvielas

• - 

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• - 

XXI.   Dzīvnieku barība

• - 

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• - 

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• - 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• - 

B
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Atsevišķu insektu parazītus un insektu iznīcinātājus – tikai kā paraugus.

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju, kokaīnu un citas narkotikas medicīniskām un zinātniskām vajadzībām 
– tikai ar īpašu gubernatora atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kino un fotofilmas – tikai speciālā iepakojumā.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas  – tikai ar īpašām atļaujām.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgmetālu stieņus – tikai ar īpašām atļaujām.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Celuloīdu – tikai speciālā iepakojumā.

Piezīmes

Belizas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi no 
to satura.
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BENINA - BENIN - BJ 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
695 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

2
2
2

franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
512 SDR

-

-
-

-

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

-
-

CP 72
Franču

Jā
-

Jā
Nē

*) Beninas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Dabiskos un mākslīgos minerālūdeņus.
• Alkoholiskos dzērienus.
• Spirtus.
• Esences, ekstraktus un citus produktus, no kuriem var izgatavot alkoholiskos dzērienus 
vai denaturātus.

IV.   Kafija, tēja

• - 

V.   Gatavās pārtikas preces

• - 

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• - 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• - 

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• - 

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Skaņuplates.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• - 

B
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zeltu.
• Briljantus. 

• Medaļas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• - 

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Saharīnu.
• Krāsvielas.
• Ķīmiskos izstrādājumus.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• - 

XVII.   Saimniecības preces

• - 

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• - 

XIX.   Minerālvielas

• - 

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• - 

XXI.   Dzīvnieku barība

• - 

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Kandžas aparātus.
• Svarus un mērus.

B
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XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• - 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• - 

Nosacīti atļauts ievest

Beninas pasta administrācija ievešanas nosacījumus nav publicējusi.

B
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BERMUDU SALAS - BERMUDA - BM 
 (Lielbritānijas aizjūras teritorija)

Apdrošinātas vēstules, bandroles, sīkpakas Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
2800 SDR

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

Jā

1
2
1

Angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

Jā**) izņemot škidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

20kg

Nē
-

Nē

Nē

-
Jā

Nē

Jā

-
-

jā

Jā

-
-

CP 72

Angļu

Jā
-

Jā
Nē

B
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Aizliegts ievest vai pārvadāt tranzītā

I.   Dzīvnieku izcelsmes preces

• Bišu saimes (sk. Nosacīti atļauts…).
• Augu kaitēkļus un slimus organismus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dažāda veida augus un to daļas, ieskaitot grieztus ziedus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Meža un dārza ogas.
• Kartupeļus un kartupeļu stādāmo materiālu (ieskaitot sēklas) (sk. Nosacīti atļauts…).

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Piezīmes.

IV.   Kafija, tēja

• - 

V.   Gatavās pārtikas preces

• - 

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Piezīmes.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Džemperus un dziju no kazu vilnas vai ar tās piejaukumiem, ieskaitot preces ar tās 
sastāvdaļām.
• Netīras drēbes un lupatas.

B
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• Jebkādus sūtījumus, kuros vienā atvienoti divi vai vairāki atsevišķi sūtījumi, kas domāti 
dažādiem adresātiem.
• Spīdošas ciparnīcas un tamlīdzīgus priekšmetus.
• Iespiedformas un matrices vai jebkādu citu iekārtu apgrozībā esošu pastmarku vai citu 
dokumentu atdarinājumu veidošanai.
• Matrices, kuras izmanto šausmu sižetu grāmatu iespiešanai, fotogrāfiju un citu līdzīgu 
materiālu sagatavošanai.
• Preces, kas izgatavotas ārvalstu cietumos, izņemot tās, kuru nosūtīšanai nav komerciāla 
mērķa. 
• Preces ar nepareizām lietošanas pamācībām.
• Preces, uz kurām ir viltotas preču zīmes vai nepareizs preces apraksts, nepareizi vai vispār 
nav norādes par to izcelsmi.
• Ārvalstu ražojumus, uz kuriem ir preču zīmes, kas liecina par iespēju pārstāvēt preču 
zīmes, kas atbilst kādam Lielbritānijas vai Ziemeļīrijas ražotājam vai tirgotājam.
• Filmas, videoierakstus ar nepiedienīgu saturu un citus nepieklājīgus vai piedauzīgus 
priekšmetus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Komiksus ar šausmu sižetiem.
• Grāmatas, iespieddarbus utt., kuru autortiesības Lielbritānijā ir aizsargātas.
• Nepiedienīgus vai piedauzīgus iespieddarbus, zīmējumus, grāmatas, pastkartes, 
litogrāfijas vai citas gravīras.
• Jebkādas reklāmas vai sludinājumus par izlozēm, kas nosūtīti publikācijai, vai attiecas uz 
jebkuru loterijas izlozi, kas pēc muitas vai akcīzes nodokļa iekasēšanas pilnvaroto personu 
domām varētu būt pretrunā ar noteikumiem par loterijām.
• Pastkartes, kas dekorētas ar vizlu, stiklveidīgu vai līdzīgu pārklājumu un nelīdzenas formas 
pastkartes (sk. Nosacīti atļauts…).
• Pasta sūtījumus, kuros norādes vai zīmējumi to ārpusē, adresē vai tekstā pēc pasta nodaļas 
uzskatiem varētu mulsināt pasta ierēdņus, kuru uzdevums ir tos apstrādāt.
• Sūtījumus, kuru ārpusē vai adresē, tekstā, iniciāļos vai atzīmēs (bez oficiāla apstiprinājuma) 
atrodas norādes, kas adresātam apstiprina vai rada aizdomas, ka tas ir Viņas Karaliskās 
Augstības sūtījums.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Monētas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Viltotas banknotes vai to imitācijas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Maksājumu pieprasījumus neatkarīgi no pasta sūtījuma satura.
• Jebkādu pasta sūtījumu apmaksai paredzētu pastmarku imitācijas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

B

Bermudu salas



85

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuks un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Augsni.
• Kūdru.
• Mālus.
• Minerālus un derīgos izrakteņus.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Patogenus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• - 

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Radioraidītājus, noklausīšanās iekārtas, radio mikrofonus, kas raida jebkurā no 26,1 līdz 
29,7 megaciklu un no 88 līdz 108 megahercu frekvencē, izņemot tādus komplektus, kas 
piemēroti darbam Apvienotajā Karalistē.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• - 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

B
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 Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvu bišu sūtījumos drīkst atrasties vienīgi bišu mātes un tās pavadošās darba bites 
– tikai ar Lielbritānijas Lauksaimniecības departamenta izdotu importa licenci un to 
izcelsmes valsts attiecīgu valdības institūciju izdotu veselības sertifikātu, kurā ir norādīts: a) 
ka bišu saimes, kurās tās augušas, ir pārbaudītas un tajās nav bijušas slimības, b) ka veikta 
30 bišu mikroskopiskā analīze un tā nav uzrādījusi nekādu slimību pazīmes.
• Gaļu, gaļas produktus, dzīvnieku izcelsmes produktus (ieskaitot žāvētas desas un sauso 
pienu) – tikai ar Lielbritānijas Lauksaimniecības departamenta atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kartupeļu bumbuļus un sēklas – tikai ar apstiprinātu augu aizsardzības dienesta 
fitosanitāro sertifikātu.
• Dažāda veida augus, augļus, dārzeņus un ogas – tikai ar to fitosanitāro sertifikātu.

VI   Medikamenti

• Narkotiskās vielas vienīgi medicīnas vajadzībām vai zinātniskiem mērķiem – tikai ar 
Lielbritānijas Iekšlietu ministrijas vai atbildīgo institūciju importa licenci.
• Vakcīnas, serumus, toksīnus, antitoksīnus un antigēnus; insulīnu; hipofīzes preparātus un 
hormonu preparātus – tikai adresātam ar attiecīgu institūciju importa licenci.

XII.   Nauda un valūta

• Monētas – tikai ar Lielbritānijas Valsts Kases atļauju.
• Viltotas banknotes vai to atdarinājumus – tikai ar Lielbritānijas Valsts Kases atļauju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīnu, zeltu vai sudrabu (apstrādātu vai neapstrādātu), dārgakmeņus, juvelierizstrādājumus 
un citas vērtslietas – tikai ierakstītos vai apdrošinātos sūtījumos.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Ātri bojājošās bioloģiskās vielas – tikai tad, ja tās ir iepakotas un marķētas atbilstoši PPS 
Konvencijas prasībām ierakstītos avio vēstuļu korespondences pasta sūtījumos. 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus – tikai sporta mērķiem, ja adresātam ir importa licence.

B
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Piezīmes

1. Preču sūtījumi, kuru vērtība nepārsniedz 15 sterliņu mārciņas, izņemot alkoholiskos 
dzērienus un tabakas izstrādājumus, ir atbrīvoti no eksporta nodokļa un PVN.

2. Gadījuma rakstura privātās dāvanas, kas nosūtītas saņēmēja personīgai vai viņa ģimenes 
lietošanai, ir atbrīvotas no muitas nodevas un PNV, ja to vērtība nepārsniedz 36 sterliņu 
mārciņas, bet atsevišķas preces atļauts nosūtīt ierobežotā daudzumā:

- alkoholiskos dzērienus: 1 litrs alkoholisko dzērienu vai
    1 litrs dzirkstošā/stiprinātā vīna un    
    2 litri destilētā vīna;
- parfimērijas līdzekļus:  50 gramus smaržu vai 0,25 litri tualetes ūdens;
- tabakas izstrādājumus: 50 cigarešu vai 25 cigarillu,
    vai 10 cigāru, vai 50 gramu  tabakas.

3. Ja muita piekrīt deklarētajai vērtībai, rēķins-faktūra nepieciešams preču sūtījumiem, 
kuru vērtība ir lielāka par 2000 sterliņu mārciņām.

4. Konstantā importa nodokļu likme (10%) tiek piemērota preču sūtījumiem, kuru vērtība 
nepārsniedz 140 sterliņu mārciņu, ja šāds maksājums ir izdevīgs importētājam.

5. Pakas, kurās preces nav pilnīgi vai pareizi deklarētas gan pēc preču nosaukumiem, gan 
arī to vērtības, tiek konfiscētas.

6. Vēlams, lai pastkartes, iepakojums, uzlīmes vai aploksnes būtu baltas, bet nav iebildumu 
arī pret citām krāsām (izņemot sarkanu), ja krāsu nianses nav pārāk spilgtas vai žilbinošas, 
vai arī pārāk tumšas un krāsās nav lietotas fosforescējošas vielas.

B
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BOLĪVIJA - BOLIVIA - BO 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Nē

-
2
2

Spāņu, 
franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā

Nē

-
-

Jā

-

Jā
Nē

CP 72
Spāņu 

Jā
-

Jā
Nē

B
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12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Jebkāda veida dzīvnieku izcelsmes (ieskaitot putnu, zivju un citu ūdens dzīvnieku) gaļu, 
tās produktus un pusfabrikātus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Auzas.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus. 
• Tabaku lapās vai apstrādātu.
• Cigaretes un cigarešu papīru.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• - 

V.   Gatavās pārtikas preces

• Jebkāda veida dzīvnieku izcelsmes (ieskaitot putnu, zivju un citu ūdens dzīvnieku) 
gatavos pārtikas produktus.
• Makaronus. 
• Zupu vai buljonu koncentrātus. 
• Maisījumus pudiņu, želeju un citu gatavo ēdienu sagatavošanai. 

V.a   Konditorejas izstrādājumi

• Konditorejas izstrādājumus. 

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskus un ārstnieciskus preparātus, kuru sastāvs un lietošanas instrukcijas nav 
zināmas. 
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• - 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• - 

Bolīvija
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IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu apģērbu.
• Lietotus tekstilizstrādājumus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Amorāla rakstura priekšmetus
• Ruletes, azarta spēles.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Amorāla rakstura iespieddarbus un publikācijas.
• Papīru un iesaiņojuma paciņas papirosiem un cigaretēm. 

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes (sk. Piezīmes).
• Monētas.
• Finanšu iestāžu markas.
• Loterijas biļetes.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgakmeņus (sk. Piezīmes).
• Zeltu, platīnu (sk. Piezīmes).
• Juvelierizstrādājumus (sk. Piezīmes).

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• - 

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Neorganiskās ķīmikālijas.
• Organiskos vai neorganiskos dārgmetālus.
• Retzemju metālus.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Mazgāšanas līdzekļus (ziepes, pulverus, šampūnus). 
• Apavu krēmus un vaskus. 

XVII.   Saimniecības preces

• - 

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• - 
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XIX.   Minerālvielas

• - 

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Raugu.

XXI.   Dzīvnieku barība

• - 

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Detonatorus.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• - 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Augus, augļus, sēklas vai jebkāda cita veida augu izcelsmes produktus un izstrādājumus 
– tikai tad, ja tie nav sākuši trūdēt vai arī nesatur mikrobus un parazītus, kurus Bolīvijas 
Lauku un lauksaimniecības ministrija pasludinājusi kā kaitīgus veselībai.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Dzērienus – tikai tad, ja tie nav sākuši bojāties, nav viltoti vai kuros nav atrodami mikrobi, 
kā arī tādus, kas nav kaitīgi veselībai.

VI.   Medikamenti

• Atļauts nosūtīt medikamentus, kas iekļauti Bolīvijas Sociālās labklājības un sabiedriskās 
veselības ministrijas reģistra šādās farmācijas sadaļās:

- serumi;
- vakcīnas;
- bioloģiskās kultūras pētniecībai;
- šļirces un adatas medicīnas vajadzībām un kuras nav pieejamas tirgū. 

• Spirtu – tikai aptiekām vai citām iestādēm ar kompetentu organizāciju atļauju.
• Opiju – tikai ar kompetentu Bolīvijas iestāžu atļauju.

B

Bolīvija
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Stiklu un stikla izstrādājumus – tikai tad, ja tie ir droši iepakoti un tiem ir pievienota 
garantija par oriģinālu.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus – tikai ar kompetentu Bolīvijas organizāciju vai iestāžu atļauju.

Piezīmes

• Bolīvijas pasta administrācija nepieņem sūtījumus, kuros atrodas banknotes, papīra 
nauda, ceļojumu čeki, starptautiskās kredītkartes, zelts, platīns un dažādi vērtspapīri, kas 
izmaksājami to uzrādītājam.
• Bolīvijas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi 
no to satura.

B

Bolīvija
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BOSNIJA UN HERCEGOVINA - HOSNIA AND HERZEGOVINA - BA 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
4000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu, 
bosniešu

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
4000 SDR

Jā

-
-

Nē

Nē

Jā **

Jā

Nav 
publicēts

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Angļu, 
bosniešu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā 

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• gaļu un gaļas izstrādājumus, pienu un piena produktus. 

Piezīmes

Atļauts pieņemt pakas saskaņā ar Pasta noteikumiem. 

B

Bosnija un Hercegovina
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BOTSVĀNA - BOTSWANA - BW 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 / 
veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
98 SDR

Jā

Jā

Jā

-

Nē

Jā

-
2
2

Angļu

Jā

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
400 SDR

Jā

-
-

Nē

Jā **

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Botsvānas pasta administrācija nav publicējusi vēstuļu korespondences nosūtīšanas noteikumus.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Medu.
• Bišu vasku un dabiskos rāmjus (šūnas).
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…
• Citrusu augļus; svaigas vai žāvētas šo augu miziņas.
• Kauleņkoku augļus (ķiršus, plūmes utt.).
• Persiku sēklas.
• Dadžu ziedus un sēklas.
• Ābolus, bumbierus, cidonijas, kuru izcelsme ir Ķīnā, Japānā, Korejā, Mandžūrijā un 
Austrumsibīrijā.
• Visu sugu ērkšķu bumbieres.
• Eikaliptus.
• Akācijas.
• Skuju kokus (atskaitot to sēklas).
• Kastaņkokus.
• Gobas.
• Sienu vai lucernu, svaigā vai kaltētā veidā.
• Cukurniedru saknes un augus.
• Augus, kas tiek ievesti ar augsni.
• Konservus, kas saldināti ar medu, sīrupiem vai iesalu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Cigaretes, kuru svars pārsniedz 2 kg uz 1000 gabaliem.

IV.   Kafija, tēja

• - 

V.   Gatavās pārtikas preces

• - 

VI.   Medikamenti

• Medikamentus, kas sajaukti ar medu.
• Seksuāli transmisīvo slimību un impotences ārstēšanas līdzekļus.
• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

Botsvāna

B
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VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• - 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotas preces (apmetņus, vestes, kurpes, zābakus, bikses utt.).

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Papīra mušķeramos, kas apsmērēti ar medu.
• Lietotus bišu stropus un citus priekšmetus, kuros pārvadātas bites.
• Nepiedienīga rakstura priekšmetus.
• Ieslodzīto ražotas preces.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Nepiedienīga rakstura iespieddarbus. 

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes.
• Vērtspapīrus.
• Metāla valūtu (monētas).

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dimantus un dārgakmeņus, ieskaitot slīpētus.
• Zelta pulveri un tīrradņus.
• Vērtslietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• - 

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• - 

XVII.   Saimniecības preces

• - 

Botsvāna

B



98

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• - 

XIX.   Minerālvielas

• - 

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• Sk. Nosacīti atļauts… 

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• - 

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• - 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest*

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles un zīdtārpiņus.
• Parazītus un citus insektu iznīcinātājus, lai ierobežotu insektu skaitu.
• Bekonu, speķi, neapstrādātu vai kaltētu gaļu.
• Dzīvnieku iekšējos orgānus.
• Sieru.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvus augus.
• Rudzu, kokvilnas, lucernas, gobu, tomātu, ozolu, kastaņu, tējas, kukurūzas sēklas.
• Kokvilnu.
• Salmus un augu astrus sukām, slotām, un citiem izstrādājumiem, kas ražoti no sorgo 
salmiem.
• Kaņepju sēklas.
• Rīsus.
• Kartupeļus.

B

Botsvāna
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III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus.

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju un citas narkotikas.
• Serumus, vakcīnas un patogēnos mikroorganismus, kas var izraisīt cilvēku saslimšanu.
• Malleīnu un tuberkolīnu, toksīnus, vakcīnas, serumus vai limfas veterinārām vajadzībām.
• Preparātus, kas var izraisīt dzīvnieku slimības.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Dzīvnieku ādas, izņemot no ādas ražotus izstrādājumus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Filmas celuloīda iepakojumā.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Neapstrādātus kokmateriālus.
• Citrusaugu kokmateriālus.
• Korķi.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Raugu.

XXI.   Dzīvnieku barība

• Putnu barību, kas satur kaņepju sēklas vai jebkādas narkotiskās vielas saturošu augu 
sēklas.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Zobenus, dunčus, nažus un citus aukstos ieročus.
• Zemūdens medību ieročus.
• Kara materiālus un militāro aprīkojumu.
• Militāro ietērpu un citas preces, kas saistītas un attiecas uz militāro jomu.

*) Botsvāna nav publicējusi ievešanas nosacījumus.

Piezīmes

• Botsvānas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi 
no to satura.

B

Botsvāna
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BRAZĪLIJA - BRAZIL - BR 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
260 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

2
2
2

Portugāļu, 
spāņu, 
angļu

Nē

Jā

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
2000 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē
Nē

CP 72

Portugāļu, 
angļu

Jā
-

Jā
Jā

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
ī s īg ī ū ņ sk. Nosacīti atļauts…).

Gaļ ā ļ r r s.
ā r r s.

P r s.
P s.

ņ č s.
ī u.

ī us.
us.

Margarī u
ārē ā ū ā ļļas.

II.   Augi un to izcelsmes preces
ī ļas s ī īgas

Cu ur ļ s.
K rū ē s.
Ka o ē s.

ā ē s.
ē

r s.
Kar ļ ē s.
ī ķ us.

ļ r sk. Nosacīti atļauts…).
Ka ņas
K ņas.

īsu.
Ķ s.

graudus.
ā ē s.

Ko ē s.
ādā ādā o ā ār sk. Nosacīti atļauts…

Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
J ā v ēr s.

ī ā ī ī s.
ā ī ēr avoš sk. Nosacīti atļauts…

Taba ādā r s r s ī ā ē

Brazīlija

B
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IV.   Kafija, tēja

• Maltu kafiju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Gaļas desas.
• Mākslīgos saldināšanas līdzekļus.

VI.   Medikamenti

• Čūsku un bišu indi, kas sagatavota medicīnas vajadzībām.
• Organoterapijas preparātus medicīnisko analīžu vai ekspertīžu vajadzībām. 
• Alergēnus.
• Vakcīnas.
• Preparātus veterinārai pielietošanai (sk. Nosacīti atļauts…).
• Farmaceitiskos preparātus, kuriem uz iepakojuma labi redzamā vietā nav norādīts 
Brazīlijas Nacionālā veselības departamenta licences numurs un izdošanas datums.
• Gatavos medicīniskos preparātus (sk. Nosacīti atļauts…). 
• Medicīniskos preparātus, kas var izraisīt abortus.
• Opiju, morfiju vai kokaīnu saturošos medicīniskos preparātus.
• Slēptos ārstniecības līdzekļus (uz kuriem ir netiešas norādes par to ārstnieciskajām 
īpašībām). 
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 
 
VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Ādas izstrādājumus, ieskaitot apģērbus, apavus, galvas segas.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Audekla somas vai maisus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinofilmas (sk. Nosacīti atļauts…). 
• Lietussargus.
• Spieķus un nūjas.
• Keramikas izstrādājumus.
• Stikla izstrādājumus.
• Metāla izstrādājumus.
• Pildspalvas.
• Zīmuļus.
• Lietotas plaša patēriņa preces. 

Brazīlija

B
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Papīra un kartona iepakojamo materiālu. 
• Papīra etiķetes.
• Mācību grāmatas pamatskolām, ja tās nav portugāļu valodā.
• Grāmatas, brošūras, notis, iespiestus attēlus, fotogrāfijas un ilustrācijas, kas pārkāpj 
Brazīlijā noteiktās autortiesību prasības. 
• Publikācijas, laikrakstus un žurnālus, kas sludina anarhiskas idejas vai jebkādā citā veidā ir 
pretrunā ar sabiedrisko kārtību.
• Loteriju sludinājumus, prospektus un izložu sarakstus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas

• Apgrozībā esošas banknotes un monētas.
• Monētas, ieskaitot no dārgmetāliem, kuras neatrodas reālajā apgrozībā. 
• Ārvalstu loterijas biļetes. 
• Nedzēstas pastmarkas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dabīgās vai kultivētās pērles.
• Apstrādātus vai neapstrādātus dimantus.
• Sintētiskos dimantus.
• Dabīgo vai sintētisko dimantu pulveri.
• Zeltu, sudrabu vai platīnu, apstrādātā, neapstrādātā vai pulvera veidā.
• Dārgmetālu juvelierizstrādājumus.
• Juvelierizstrādājumu imitācijas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Koka spieķus.
• Koka iepakojamo materiālu.
• Korķa izstrādājumus.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Organiskās un neorganiskās ķīmikālijas.
• Fosgēna, broma, hlora maisījumus. 
• Krāsvielas, kas iegūtas no akmeņoglēm. 
• Celuloīda izstrādājumus, iepakojamo materiālu un uzlīmes.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

Brazīlija

B
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XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Augsni un kompostu.
• Grafītu. 

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Mikroorganismu kultūras, ieskaitot raugu, kā arī vīrusu un vīrusu kultūru materiālus  
(sk. Nosacīti atļauts…). 
• Sagatavotas kultūras mikroorganismu attīstībai (sk. Nosacīti atļauts…).

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus insektus, kas kaitīgi lauksaimniecībai, to kūniņas, parazītus un citus organismus 
lauksaimniecības insektu iznīcināšanai – tikai ar Brazīlijas Lauksaimniecības ministrijas 
atļauju, ja tie adresēti Brazīlijas zinātniskiem institūtiem kā eksperimentālais materiāls.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Neapstrādātu kokvilnu un tās pārpalikumus – tikai ar oficiālu dezinfekcijas sertifikātu.
• Lucernas un kukurūzas sēklas – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.
• Svaigus augļus un riekstus – tikai ar fitosanitāro sertifikātu. 

B

Brazīlija
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III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Esences mākslīgo dzērienu pagatavošanai – tikai ar Brazīlijas Nacionālā sabiedriskās 
veselības departamenta atļauju.

VI.   Medikamenti

• Veterinārajā medicīnā izmantojamos preparātus – tikai ar Brazīlijas Nacionālā mājlopu 
audzēšanas departamenta Mājlopu veselības aizsardzības nodaļas atļauju.
• Medikamentus – tikai ar Brazīlijas ārstu izdotu recepti, kurā norādīts ārsta vārds, adrese un 
reģistrācijas numurs Brazīlijas Nacionālajā medicīnas padomē.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinofilmas un citus materiālus no celuloīda – tikai hermētiski noslēgtā iepakojumā.
• Priekšmetus labdarībai – tikai adresētus organizācijām, kuras valdība atzinusi par
iestādēm, kas darbojas sabiedrības interesēs.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Saharīnu un tā aizvietotājus – tikai ar Brazīlijas Nacionālā sabiedriskās veselības 
departamenta licenci.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Mikroorganismu kultūras, ieskaitot raugu, kā arī vīrusu un vīrusu kultūru materiālus un 
kultūras mikroorganismu attīstībai – tikai speciālā iepakojumā oficiāli atzītiem institūtiem 
vai laboratorijām.

B

Brazīlija
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BRUNEJA DARUSALAMA - BRUNEI DURASSALAM - BN 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-

Jā

Jā

Jā

Jā

-
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
2155 SDR

Jā

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Angļu

-
Jā

Jā
Nē

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles un zīdtārpiņus.
• Sk. Nosacīti atļauts… 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Medikamentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Medicīniskos preparātus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Nacionālo loteriju un jebkādu azartspēļu darījumu materiālus un reklāmas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

Bruneja Darusalama

B
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Loterijas biļetes.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

B

Bruneja Darusalama
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļu un gaļas produktus – tikai ar Brunejas Darusalamas Lauksaimniecības ministrijas 
atļauju.
• Pienu, olas, medu un to izcelsmes produktus – tikai ar Brunejas Darusalamas 
Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus un medicīniskos preparātus – tikai ar kompetentu medicīnas iestāžu 
apstiprinātu to iegādes rēķinu. 
• Farmaceitiskos preparātus – tikai ar Brunejas Darusalamas Veselības ministrijas atļauju.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, laikrakstus, žurnālus un citus iespiestos darbus un ilustrācijas – tikai atbilstoši 
Brunejas Darusalamas Likumam par iekšējo drošību.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Organiskās ķīmikālijas – tikai ar Brunejas Darusalamas Veselības ministrijas atļauju.
• Ķīmiskos mēslošanas līdzekļus – tikai ar Brunejas Darusalamas Lauksaimniecības
ministrijas atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus, to sastāvdaļas un munīciju – tikai ar Brunejas Darusalamas policijas un bruņoto 
spēku licenci.

B

Bruneja Darusalama
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BULGĀRIJA - BULGARIA - BG 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
750 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

2
2
2

Bulgāru, 
franču, 
angļu, 
krievu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

31,5 kg

Jā
750 SDR

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā **

Jā

1,5 m
3 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Franču, 
angļu, 

krievu

Jā
-

Jā
Jā

*) Bulgārijas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences pasta sūtījumiem.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvi augi un pavairojamais materiāls tikai ar augu pasi, kā apliecinājumu fitosanitārajiem 
standartiem

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Anestezējošos līdzekļus.                      
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Piedauzīga un amorāla rakstura priekšmetus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Reliģiska satura materiālus, kas saistīti ar aizliegtām vai nereģistrētām sektām vai 
organizācijām.
• Piedauzīga un amorāla satura iespieddarbus un publikācijas.

Bulgārija

B
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes.
• Monētas.
• Vērtspapīrus vai jebkāda cita veida maksāšanas līdzekļus, kas izmaksājami   
to uzrādītājam.
• Ceļojumu čekus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīnu, zeltu vai sudrabu, apstrādātā vai neapstrādātā veidā.
• Dārgakmeņus.
• Juvelierizstrādājumus vai jebkāda cita veida vērtslietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

B

Bulgārija
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XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

Bulgārijas pasta administrācija nav publicējusi nosacījumus preču ievešanai.

B

Bulgārija
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BURKINAFASO - BURKAN FASO - BF 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
667 SDR

Jā

Jā

Jā

-

Jā

Jā

2
2
2

Franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
667 SDR

Jā

Nē

-
-

-

Jā **

Jā

2m
3m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Franču

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Sabiedrību vai tās atsevišķas grupas aizskaroša vai agresīva satura iespieddarbus vai 
cita veida materiālus, kas satur pret valsts iekārtu vērstu propagandu vai ir pretrunā ar 
pastāvošo sabiedrisko kārtību.

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacījumi

Nosacīti atļauts ievest *

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles, zīdtārpiņus.
• Parazītus un citus kaitēkļu bioloģiskos iznīcinātājus.

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju un citas psihotropās vielas. 
• Anestēzijas līdzekļus.

*) Burkinafaso pasta administrācija nav publicējusi nosacījumus šo preču ievešanai.

B

Burkinafaso
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BURUNDI - BURUNDI - BI 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

2
2
2

angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
4000 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

Jā**

Jā

Jā

Nē

-
-

-
-

CP 72
Angļu, 
franču

Jā
-

Jā
Nē

*) Burundi pasta administr
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Liķierus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Izdevumus, kas grauj valsts sabiedrisko iekārtu un ir pretrunā ar sabiedrības morāli.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

Burundi

B
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgmetālus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

B

Burundi
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvas bites, kukaiņus un parazītus – tikai atbilstošā iepakojumā, apmaiņā starp oficiāli 
atzītiem institūtiem.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus – tikai ar to izcelsmes sertifikātu.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar Burundi Veselības ministrijas atļauju.  

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Stikla priekšmetus – tikai atbilstošā iepakojumā.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Krāsvielas – tikai atbilstošā iepakojumā.
• Saharīnu – tikai ar Burundi Veselības ministrijas atļauju.

XIX.   Minerālvielas

• Šķidrumus – tikai atbilstošā iepakojumā.
• Eļļas – tikai atbilstošā iepakojumā.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju – tikai ar Burundi Aizsardzības ministrijas atļauju.

B

Burundi
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BUTĀNA - BHUTAN - BT 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 / 
veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

-
-

CP 72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Butānas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.

Piezīmes

Atļauts pieņemt pakas saskaņā ar Pasta noteikumiem.

B

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72



121

CENTRĀLĀFRIKAS REPUBLIKA - CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - CF

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
324 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

CN23
CN23
CN23

Franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

32 kg

Jā
109,28 SDR

Nē

Jā

-
Jā

Jā

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Franču

Jā
-

Jā
Nē

C

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Jebkāds dzīvus dzīvniekus (sk. Nosacīti atļauts…)

II.   Augi un to izcelsmes preces

• - 

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Absintus.
• Alkoholiskos dzērienus.
• Tabaku un tabakas izstrādājumus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Konservus.

VI.   Medikamenti

• Anestēzijas līdzekļus (sk. Nosacīti atļauts…). 
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Pornogrāfiskas filmas.
• Magnetizētus priekšmetus. 

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Pornogrāfiska satura grāmatas un iespieddarbus.
• Publikācijas par ārzemju loterijām.  

Centrālāfrikas Republika

C
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Neapstrādātus dimantus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Nitrītus un nitrātus.
• Organiskos peroksīdus kā matu vai tekstila krāsas.
• Viegli uzliesmojošas krāsvielas un krāsu noņēmējus.
• Tīrīšanas līdzekļus.
• Indes.
• Jebkāda veida paraugus medicīniskiem, zinātniskiem vai jebkādiem citiem mērķiem, kas 
satur radioaktīvus elementus.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Matu krāsas.
• Audumu krāsvielas.
• Lipīgus priekšmetus (plāksterus, līmlentas).

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Prezervatīvus.

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

Centrālāfrikas Republika

C
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Tirdzniecības un spēļu automātus.
• Dzīvsudrabu saturošus mērinstrumentus.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest*

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus – tikai ar īpašām atļaujām.

VI.   Medikamenti

• Zāles un medikamentus.
• Kontracepcijas līdzekļus.

*) Centrālāfrikas Republikas pasta administrācija ievešanas nosacījumus nav publicējusi.

Piezīmes

1. Aizliegts pieņemt sūtījumus, uz kuru iepakojuma atrodas agresīvi vai draudoši 
paziņojumi vai zīmējumi.

C

Centrālāfrikas Republika
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 ČADA - CHAD - TD 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
750 SDR

Jā

Jā

Jā

-

Jā

jā

CN23
CN23
CN23

Franču, 

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

-30 kg

Jā
678,42 SDR

Jā

Jā

-
-

-

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

-
-

CP 72
Franču 

Jā
-

Jā
Nē

*) Čadas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.

Č

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Absintu un līdzīgus uzlējumus.
• Tabakas izstrādājumus.

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Konservus.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus.
• Kontracepcijas līdzekļus. 
• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Propagandas rakstura iespieddarbus.

Čada

Č
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Naudu.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgmetālus un izstrādājumus no tiem.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Čada

Č
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Augus – tikai ar kompetentu Čadas iestāžu atļauju. 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kakao augus, pupiņas un pulveri – tikai ar kompetentu Čadas iestāžu atļauju.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju – tikai ar kompetentu Čadas iestāžu atļauju.

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju un citas narkotikas – tikai adresētus farmaceitiem zinātniskiem vai 
medicīniskiem mērķiem.  

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Arsēna sāļus un citas iztvaikojošas ķīmiskās vielas – iepakotas hermētiskās metāla un 
koka kastēs.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Svarus un mērinstrumentus – tikai ar Čadas Mērinstrumentu dienesta vadītāja atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju – tikai ar kompetentu Čadas iestāžu atļauju.

Č

Čada
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ČĪLE - CHILE - CL

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē 

-
2
2

Spāņu, 
franču

Nē

Jā 
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

-

Jā
-

CP 72
Spāņu, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

Č

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Iebiezināto pienu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Absintu.
• Dzērienus, kas satur saharīnu vai tamlīdzīgas vielas.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Viltotus pārtikas produktus un vielas gatavo pārtikas produktu pagatavošanai, uz kuru 
iepakojuma nav precīzas lietošanas un uzglabāšanas instrukcijas, kā arī ziņas par to 
izgatavotāju.
• Pašgatavotus pārtikas produktus. 
• Produktus, kas satur saharīnu vai tamlīdzīgas vielas 

VI.   Medikamenti

• Medikamentus un zāles, ja to sastāvs uzrādīts neskaidri vai nepilnīgi.
• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Nepiedienīga, amorāla vai aizvainojoša rakstura priekšmetus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

Čīle

Č
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XI.   Papīrs un iespieddarbi
rbu k ār r ā
ī ā rbu ī ē grā

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
u k

Vēr īru
L r ļ

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
Z u ā ā
ār k ņu
ār

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

XVII.   Saimniecības preces

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

XIX.   Minerālvielas

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

XXI.   Dzīvnieku barība

Čīle

Č
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Č

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus – tikai ar Čīles Sanitārās inspekcijas un muitas atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un augļus – tikai ar Čīles Augu sanitārās inspekcijas atļauju.

VI.   Medikamenti

• Psihotropās vielas – tikai ar Čīles Veselības aizsardzības ģenerāldirektora atļauju.
• Opiju, morfiju, kokaīnu un citas narkotiskās vielas – tikai medicīniskiem vai zinātniskiem 
mērķiem, ar Santjago Sanitārās direkcijas atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinofilmas – tikai hermētiski noslēgtās kastēs.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Ķīmiskās preces – tikai ar muitas atļauju.
• Saharīnu – tikai medicīniskos nolūkos.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Armijas ekipējumu – tikai ar Čīles Kara ministrijas atļauju.
• Kaujas tehniku un ieročus – tikai ar Čīles Ģenerālās kara komandantūras atļauju.

Čīle
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DIENVIDĀFRIKAS REPUBLIKA - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA – ZA 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsniegšanu

-

Jā

Nē

-

-

-

-

Jā

Nē 

-
3
3

angļu, 

Nē

Jā
-

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē

Jā

-

-

Nē

Jā

-
-
-

-

-

-
-

CP 72

Angļu

-
-

Jā
-

Dienvidāfrikas Republikas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par pasta sūtījumu pieņemšanu. Neskaidrību 
gadījumā sazināties ar Starptautisko sakaru daļu pa tālruni 67608391.

D

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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D

Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

Tā kā Dienvidāfrikas Republika nav publicējusi aizliegto sūtījumu sarakstu, pasta sūtījumus 
atļauts pieņemts saskaņā ar Latvijas pasta likumu.

 

Dienvidāfrikas Republika
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DOMINIKA - DOMINICA - DM

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 
23 / veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
2
2

Franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
40 SDR

Jā

Nē

-
-

-

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

-
-

CP 72
Angļu

-
-

Jā
Jā

*) Dominikas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.

D

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Augus un augļus no valstīm, kurās sastopamas dažādas to slimības. 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Vēstules, kuras pievienotas sūtījumam, bet to adresāts nav sūtījuma saņēmējs.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

Dominika

D
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Dominika

D
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Nosacīti atļauts ievest

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju, kokaīnu un citas narkotikas – tikai medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem, 
ar gubernatora izdotu licenci.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu apģērbu – var tikt pieprasīta dezinfekcija uz adresāta rēķina.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju – tikai ar gubernatora izdotu licenci.

Piezīmes

• Dominikas pasta administrācija neatbild par neapdrošinātām pakām neatkarīgi no to 
satura.

D

Dominika
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DOMINIKĀNAS REPUBLIKA - DOMINICAN REPUBLIC - DO

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
2
2

Spāņu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

30 SDR

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā
-

CP 72
Spāņu 

-
Jā

Jā
Nē

D

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Nepiedienīgus un amorālus priekšmetus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas un banknotes. 
• Viltotu naudu.
• Ārzemju loterijas biļetes

Dominikānas Republika

D
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgmetālus un to izstrādājumus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Ierīces viltotas naudas izgatavošanai.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Dominikānas Republika

D
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Nosacīti atļauts ievest

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus – tikai ar Dominikānas Republikas Lauksaimniecības valsts sekretariāta atļauju.

VI.   Medikamenti

• Narkotiskās un psihotropās vielas – tikai ar Dominikānas Republikas Veselības aizsardzības 
departamenta atļauju.

Piezīmes

Dominikānas Republikas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām 
pakām, neatkarīgi no to satura.

D

Dominikānas Republika
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DŽIBUTI - DDJIBOUTI – DJ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
2
2

Angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā
Jā

Jā

Jā

Jā

Nē

-
-

-
-

CP 72
Franču

-
-

Jā
Nē

*) Džibuti pasta administr
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.

D

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus.
• Brendiju.
• Stiprinātos vīnus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Preces un priekšmetus, kuros ir amorāla satura ilustrācijas, kā arī tādus, kas var traucēt 
sabiedriskam mieram un kārtībai. 

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, iespieddarbus, plakātus, fotogrāfijas, filmas vai diapozitīvus, kuru ievešana nav 
saskaņota ar autoru vai apgādu.

Džibuti

D
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Džibuti

D
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus, gaļu un citus dzīvnieku izcelsmes produktus – tikai ar Džibuti sanitārā 
inspektora atļauju. 
• Medījumu izstrādājumus – tikai ar Džibuti sanitārā inspektora atļauju.
• Zivis un to produktus – tikai ar Džibuti sanitārā inspektora atļauju.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas – tikai ar Džibuti farmaceita un sanitārā inspektora atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju – tikai ar Džibuti Iekšlietu ministrijas atļauju.

D

Džibuti
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ĒĢIPTE - EGYPT - EG

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
484 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

2
2
2

Arābu, 
angļu, 
franču 

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
1250 SDR

Nē

Jā

Jā
Jā

Nē

Jā **

Jā

2,50 m
5 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Arābu, 
angļu, 
franču 

Jā
-

Jā
Nē

*) Ēģiptes pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences pasta sūtījumiem.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

Ē

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Jebkāda veida gaļu un subproduktus.
• Visa veida zivis.
• Sieru.
• Olas.
• Dabīgo medu.
• Cūku taukus.
• Dzīvnieku izcelsmes taukus (sk. Nosacīti atļauts…).

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts… 

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

Ēģipte

Ē
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Etilspirtu.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVII.   Saimniecības preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Ēģipte

Ē
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Nosacīti atļauts ievest*

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes taukus, izņemot cūku taukus – tikai ar kompetentu Ēģiptes 
lauksaimniecības iestāžu atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Olīvas. 
• Jebkāda veida augus un augu izcelsmes produktus un cita veida preces, ieskaitot 
sēklas, saknes, gumus, augu daļas un maltos produktus – tikai ar kompetentu Ēģiptes 
lauksaimniecības iestāžu atļauju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus.
• Cigaretes un cigārus.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju, tēju, Paragvajas tēju – tikai ar kompetentu Ēģiptes lauksaimniecības iestāžu 
atļauju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Garšvielas – tikai ar kompetentu Ēģiptes lauksaimniecības iestāžu atļauju.
• Sieru.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Dabīgo un mākslīgo ādu izstrādājumus. 
• Kažokādu izstrādājumus.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Zīda, vilnas, linu audumus.
• Zīda izstrādājumus.
• Adītos un austos paklājus.
• Jebkāda veida apavus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Metāla caurules.
• Elektroniskos kalkulatorus.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Dažāda veida ziepes.

Ē

Ēģipte
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XVII.   Saimniecības preces

• Karotes, dakšiņas, kausus un citus metāla galda piederumus.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Elektriskos kabeļus un instalācijas piederumus.
• Enerģiju ražojošās ierīces.

Piezīmes

• Ēģiptes pasta administrācija precīzākus ievešanas un muitas noteikumus nav 
publicējusi.

Ē

Ēģipte
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EKVADORA - ECUADOR - EC

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
2
2

Spāņu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

-

-

Jā
-

CP72
Spāņu 

Jā
-

Jā
Nē

E

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes eļļas, kas satur stearīnu.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus, augļus un to sēklas.
• Augu izcelsmes eļļas, kas satur stearīnu.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Absintu.
• Liķierus.
• Esences.
• Tabakas izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts…).

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos līdzekļus un medikamentus, ja to sastāvs nav zināms.
• Medikamentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Ādas, tekstila un kaučuka apavus.
• Salmu cepures.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Zižļus, vēdekļus un citus asus priekšmetus.

Ekvadora

E



154

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Reklāmas, kas imitē monētas, banknotes, pastmarkas un citas vērtības, izņemot 
numismātikas un filatēlijas katalogus.
• Jebkādas ģeogrāfiskās kartes.
• Pornogrāfiska rakstura iespieddarbus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Papīra naudu.
• Viltotas monētas.
• Ģerboņmarkas.
• Ģerboņpapīru ar valsts zīmogu.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgakmeņus.
• Dārgmetālus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Fosforu apgaismošanas vajadzībām.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

E

Ekvadora
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Mašīnas un instrumentus marku izgatavošanai.
• Priekšmetus un automātus ruletēm un citām azarta spēlēm.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Degvīnu un spirtu – tikai farmaceitiskām vai citām organizācijām, kuras saņēmušas īpašu 
atļauju.
• Tabaku un tabakas izstrādājumus – tikai ar kompetentu Ekvadoras iestāžu atļauju.
• Cigarešu papīru – tikai ar kompetentu Ekvadoras iestāžu atļauju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Gatavus pārtikas produktus – tikai ar Ekvadoras Sanitārās pārvaldes atļauju.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar Ekvadoras Sanitārās pārvaldes atļauju.
• Narkotiskās un psihotropās vielas – tikai ar Ekvadoras kompetentu varas iestāžu un 
Muitas ģenerālās direkcijas atļauju.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Etiķetes, firmu zīmes – tikai tad, ja attiecīgā preču vai firmas zīme ir reģistrēta Ekvadorā un 
nosūtītājs ir arī izgatavotājs, kas saņēmis īpašu atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Munīciju – tikai ar Ekvadoras kompetentu varas iestāžu atļauju.

E

Ekvadora
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EKVATORIĀLĀ GVINEJA - EQUATORIAL GUINEA - GQ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā
 
-

-

-

-
CN23
CN23

Franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

40 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

-

Nē
-

CP72
Franču, 
angļu

-
Jā

Jā
Nē

*) Ekvatoriālās Gvinejas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku 
sūtījumiem.

E

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

Ekvatoriālās Gvinejas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem 
priekšmetiem pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS 
“Latvijas Pasts” rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Ekvatoriālā Gvineja

E
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EKVATORIĀLĀ GVINEJA - EQUATORIAL GUINEA - GQ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā
 
-

-

-

-
CN23
CN23

Franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

40 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

-

Nē
-

CP72
Franču, 
angļu

-
Jā

Jā
Nē

*) Ekvatoriālās Gvinejas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku 
sūtījumiem.

E

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

Eritrejas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Eritreja

E
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ETIOPIJA - ETHIOPIA - ET

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

-
CN23
CN23

Angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

31,5 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

Nav 
publicēts

Jā

-

Jā
-

CP72
Angļu

-
Jā

Jā
Nē

E

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes taukus, eļļas un vaskus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augu izcelsmes eļļas un vaskus.
• Sk. Nosacīti atļauts

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu apģērbu.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Iespieddarbus, fotogrāfijas un gravīras ar pornogrāfiskiem vai piedauzīgiem attēliem.

Etiopija

E
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

E

Etiopija
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Parazītus un insektu iznīcinātājus – tikai ar veterināro sertifikātu un veterinārās inspekcijas 
atļauju.
• Gaļu un gaļas izstrādājumus – tikai ar veterinārās inspekcijas higiēnas un veterināro 
sertifikātu un atbilstoši muitas dienestu prasībām.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un to izcelsmes preces – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.
• Ēdamus augus, saknes un bumbuļus – tikai ar fitosanitāro sertifikātu un pēc muitas augu 
aizsardzības dienesta pārbaudes.
• Ēdamus augļus, riekstus, citrusaugus vai melones – tikai ar fitosanitāro sertifikātu un pēc 
muitas augu aizsardzības dienesta pārbaudes.
• Ārstnieciskos augus – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Bezalkoholiskos dzērienus – tikai ar Etiopijas Veselības ministrijas atļauju.
• Alkoholiskos dzērienus – tikai ar Etiopijas Veselības ministrijas atļauju.
• Tabaku un tās izstrādājumus – tikai ar Etiopijas Tabakas monopola dienesta atļauju.

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju un citas narkotiskās vielas – tikai zinātniskiem vai medicīniskiem mērķiem, 
ja tās adresētas oficiāli atzītām institūcijām, kurām ir atļauja tās saņemt.
• Farmaceitiskos preparātus – tikai ar Etiopijas Veselības ministrijas atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Lauksaimniecības kaitēkļu un parazītu apkarošanas līdzekļus – tikai ar Etiopijas 
Lauksaimniecības ministrijas sertifikātu.

Piezīmes

• Nekomerciāla rakstura dāvanu sūtījumi ir atbrīvoti no nodokļiem, ja to vērtība nepārsniedz 
36 USD.
• Paraugu sūtījumi ir atbrīvoti no nodokļiem, ja tie nav derīgi tālākai izmantošanai.
• Precēm, kuru vērtība pārsniedz 50 USD, var tikt pieprasīta bankas atļauja to ievešanai. 
• Etiopijas likumdošana atļauj pastam pieņemt jebkādus nepieciešamos mērus attiecībā 
pret aizliegtiem preču sūtījumiem. Nosūtītājas valsts pasts tiek informēts par preču 
konfiskāciju vai iznīcināšanu.

E

Etiopija
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FIDŽI - FIJI - FJ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 
23 / veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
294 SDR

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
263 SDR

Jā

Nē

-
-

Jā

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

F

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus.
• Gaļu un ēdamus gaļas subproduktus.
• Dzīvnieku izcelsmes produktus (Sk. Nosacīti atļauts…).
• Putnu olas.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• - 

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Cukuru.

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…???? un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• - 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• - 

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• - 

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Metāla jumtu pārklājumu materiālus.
• Video ierakstus un diskus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Piedauzīga satura grāmatas.

Fidži

F
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Zelta monētas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zeltu.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• - 

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• - 

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• - 

XVII.   Saimniecības preces

• - 

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• - 

XIX.   Minerālvielas

• - 

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• - 

XXI.   Dzīvnieku barība

• - 

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• - 

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• - 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• - 

F

Fidži
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Tikai ar Fidži Lauksaimniecības departamenta atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Tikai ar Fidži Agrārās rūpniecības ministrijas atļauju. 

IV.   Kafija, tēja

• Tikai ar Fidži Agrārās rūpniecības ministrijas atļauju.

VI.   Medikamenti

• - 

F

Fidži
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FILIPĪNAS - PHILIPPINES - PH

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

20 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

Nē

Jā
Jā

CP72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

F
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts… 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Spirtotus dzērienus. 
• Vīnus.
• Rūgstošus dzērienus, kas var izraisīt reibumu.

IV.   Kafija, tēja

• - 

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts… 

VI.   Medikamenti

• Kontracepcijas un abortu līdzekļus.
• Sk. Nosacīti atļauts…
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• - 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• - 

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• - 

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Pīpes opija smēķēšanai. 
• Pornogrāfiska un citādi nepiedienīga rakstura priekšmetus.
• Jebkāda veida azarta spēles. 

Filipīnas

F
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XI.   Papīrs un iespieddarbi
Jebkā teriā ībā terijā
I de s k ārkā t rtiesī ī s
Sk. Nosacīti atļauts…

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
Vilt ā ē s

k tes
ā s

Vilt k s

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
 

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
 

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
 

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

XVII.   Saimniecības preces

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
 

XIX.   Minerālvielas
Sk. Nosacīti atļauts…

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

XXI.   Dzīvnieku barība

F
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• - 

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• - 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts… 

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Kukaiņus, embrijus, dzīvnieku un putnu izbāzeņus – tikai attiecīgā iepakojumā.
• Zīdtārpiņus un  to kokonus – tikai adresētus Manilas Zinātniski tehnoloģiskam
institūtam. 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un to daļas – tikai ar Filipīnu Augu biroja atļauju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Konservētas zivis – tikai attiecīgā iepakojumā.

VI.   Medikamenti

• Opiju, kokaīnu un to izejvielas – tikai adresātam, kuram ir Filipīnu valdības atļauja to 
saņemšanai.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Pastkartes, kas izrotātas ar saberztu stiklu – tikai slēgtās aploksnēs.

XIX.   Minerālvielas

• Augsni – tikai ar Filipīnu Augsnes biroja atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus – tikai adresātam, kuram ir Filipīnu Policijas pārvaldes atļauja to saņemšanai.

F

Filipīnas
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FOLKLENDA (MALVĪNU) SALAS – FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) – FK
(Lielbritānijas aizjūras teritorija)

Apdrošinātas vēstules, bandroles, sīkpakas Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
2800 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

CN23
CN23
CN23

Angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30

Jā
340 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā **

Jā

-
-

Jā

Jā

-
-

CP72
Angļu

Jā
-

Jā
Jā

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

F

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai pārvadāt tranzītā

I.   Dzīvnieku izcelsmes preces

• Bišu saimes (sk. Nosacīti atļauts…).
• Augu kaitēkļus un slimus organismus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dažāda veida augus un to daļas, ieskaitot grieztus ziedus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Meža un dārza ogas.
• Kartupeļus un kartupeļu stādāmo materiālu (ieskaitot sēklas) (sk. Nosacīti atļauts…).

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Piezīmes.

IV.   Kafija, tēja

• - 

V.   Gatavās pārtikas preces

• - 

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Piezīmes.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Džemperus un dziju no kazu vilnas vai ar tās piejaukumiem, ieskaitot preces ar tās 
sastāvdaļām.
• Netīras drēbes un lupatas.

F
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Jebkādus sūtījumus, kuros vienā atvienoti divi vai vairāki atsevišķi sūtījumi, kas domāti 
dažādiem adresātiem.
• Spīdošas ciparnīcas un tamlīdzīgus priekšmetus.
• Iespiedformas un matrices vai jebkādu citu iekārtu apgrozībā esošu pastmarku vai citu 
dokumentu atdarinājumu veidošanai.
• Matrices, kuras izmanto šausmu sižetu grāmatu iespiešanai, fotogrāfiju un citu līdzīgu 
materiālu sagatavošanai.
• Preces, kas izgatavotas ārvalstu cietumos, izņemot tās, kuru nosūtīšanai nav komerciāla 
mērķa. 
• Preces ar nepareizām lietošanas pamācībām.
• Preces, uz kurām ir viltotas preču zīmes vai nepareizs preces apraksts, nepareizi vai vispār 
nav norādes par to izcelsmi.
• Ārvalstu ražojumus, uz kuriem ir preču zīmes, kas liecina par iespēju pārstāvēt preču 
zīmes, kas atbilst kādam Lielbritānijas vai Ziemeļīrijas ražotājam vai tirgotājam.
• Filmas, videoierakstus ar nepiedienīgu saturu un citus nepieklājīgus vai piedauzīgus 
priekšmetus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Komiksus ar šausmu sižetiem.
• Grāmatas, iespieddarbus utt., kuru autortiesības Lielbritānijā ir aizsargātas.
• Nepiedienīgus vai piedauzīgus iespieddarbus, zīmējumus, grāmatas, pastkartes, 
litogrāfijas vai citas gravīras.
• Jebkādas reklāmas vai sludinājumus par izlozēm, kas nosūtīti publikācijai, vai attiecas uz 
jebkuru loterijas izlozi, kas pēc muitas vai akcīzes nodokļa iekasēšanas pilnvaroto personu 
domām varētu būt pretrunā ar noteikumiem par loterijām.
• Pastkartes, kas dekorētas ar vizlu, stiklveidīgu vai līdzīgu pārklājumu un nelīdzenas formas 
pastkartes (sk. Nosacīti atļauts…).
• Pasta sūtījumus, kuros norādes vai zīmējumi to ārpusē, adresē vai tekstā pēc pasta nodaļas 
uzskatiem varētu mulsināt pasta ierēdņus, kuru uzdevums ir tos apstrādāt.
• Sūtījumus, kuru ārpusē vai adresē, tekstā, iniciāļos vai atzīmēs (bez oficiāla apstiprinājuma) 
atrodas norādes, kas adresātam apstiprina vai rada aizdomas, ka tas ir Viņas Karaliskās 
Augstības sūtījums.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Viltotas banknotes vai to imitācijas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Maksājumu pieprasījumus neatkarīgi no pasta sūtījuma satura.
• Jebkādu pasta sūtījumu apmaksai paredzētu pastmarku imitācijas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Sk. Nosacīti atļauts…

F
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XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuks un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Augsni.
• Kūdru.
• Mālus.
• Minerālus un derīgos izrakteņus.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Patogenus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• - 

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Radioraidītājus, noklausīšanās iekārtas, radio mikrofonus, kas raida jebkurā no 26,1 līdz 
29,7 megaciklu un no 88 līdz 108 megahercu frekvencē, izņemot tādus komplektus, kas 
piemēroti darbam Apvienotajā Karalistē.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• - 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

F
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvu bišu sūtījumos drīkst atrasties vienīgi bišu mātes un tās pavadošās darba bites 
– tikai ar Lielbritānijas Lauksaimniecības departamenta izdotu importa licenci un to 
izcelsmes valsts attiecīgu valdības institūciju izdotu veselības sertifikātu, kurā ir norādīts: a) 
ka bišu saimes, kurās tās augušas, ir pārbaudītas un tajās nav bijušas slimības, b) ka veikta 
30 bišu mikroskopiskā analīze un tā nav uzrādījusi nekādu slimību pazīmes.
• Gaļu, gaļas produktus, dzīvnieku izcelsmes produktus (ieskaitot žāvētas desas un sauso 
pienu) – tikai ar Lielbritānijas Lauksaimniecības departamenta atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kartupeļu bumbuļus un sēklas – tikai ar apstiprinātu augu aizsardzības dienesta 
fitosanitāro sertifikātu.
• Dažāda veida augus, augļus, dārzeņus un ogas – tikai ar to fitosanitāro sertifikātu.

VI   Medikamenti

• Narkotiskās vielas vienīgi medicīnas vajadzībām vai zinātniskiem mērķiem – tikai ar 
Lielbritānijas Iekšlietu ministrijas vai atbildīgo institūciju importa licenci.
• Vakcīnas, serumus, toksīnus, antitoksīnus un antigēnus; insulīnu; hipofīzes preparātus un 
hormonu preparātus – tikai adresātam ar attiecīgu institūciju importa licenci.

XII.   Nauda un valūta

• Monētas – tikai ar Lielbritānijas Valsts Kases atļauju.
• Viltotas banknotes vai to atdarinājumus – tikai ar Lielbritānijas Valsts Kases atļauju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīnu, zeltu vai sudrabu (apstrādātu vai neapstrādātu), dārgakmeņus, juvelierizstrādājumus 
un citas vērtslietas – tikai ierakstītos vai apdrošinātos sūtījumos.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Ātri bojājošās bioloģiskās vielas – tikai tad, ja tās ir iepakotas un marķētas atbilstoši PPS 
Konvencijas prasībām ierakstītos avio vēstuļu korespondences pasta sūtījumos. 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus – tikai sporta mērķiem, ja adresātam ir importa licence.

F

Folklenda salas



177

Piezīmes

1. Preču sūtījumi, kuru vērtība nepārsniedz 15 sterliņu mārciņas, izņemot alkoholiskos 
dzērienus un tabakas izstrādājumus, ir atbrīvoti no eksporta nodokļa un PVN.

2. Gadījuma rakstura privātās dāvanas, kas nosūtītas saņēmēja personīgai vai viņa ģimenes 
lietošanai, ir atbrīvotas no muitas nodevas un PNV, ja to vērtība nepārsniedz 36 sterliņu 
mārciņas, bet atsevišķas preces atļauts nosūtīt ierobežotā daudzumā:

- alkoholiskos dzērienus: 1 litrs alkoholisko dzērienu vai
    1 litrs dzirkstošā/stiprinātā vīna un
     2 litri destilētā vīna;
- parfimērijas līdzekļus:  50 gramus smaržu vai 0,25 litri tualetes ūdens;
- tabakas izstrādājumus: 50 cigarešu vai 25 cigarillu,
    vai 10 cigāru, vai 50 gramu  tabakas.

3. Ja muita piekrīt deklarētajai vērtībai, rēķins-faktūra nepieciešams preču sūtījumiem, 
kuru vērtība ir lielāka par 2000 sterliņu mārciņām.

4. Konstantā importa nodokļu likme (10%) tiek piemērota preču sūtījumiem, kuru vērtība 
nepārsniedz 140 sterliņu mārciņu, ja šāds maksājums ir izdevīgs importētājam.

5. Pakas, kurās preces nav pilnīgi vai pareizi deklarētas gan pēc preču nosaukumiem, gan 
arī to vērtības, tiek konfiscētas.

6. Vēlams, lai pastkartes, iepakojums, uzlīmes vai aploksnes būtu baltas, bet nav iebildumu 
arī pret citām krāsām (izņemot sarkanu), ja krāsu nianses nav pārāk spilgtas vai žilbinošas, 
vai arī pārāk tumšas un krāsās nav lietotas fosforescējošas vielas.
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GABONA - GABON - GA

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
125 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

CN23
CN23
CN23

Franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
125 SDR

Jā

Nē

-
-

Jā

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72
Franču

Jā
-

Jā
Nē

G
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12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes preces (sk. Nosacīti atļauts…). 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus, augļus, dārzeņus un to izcelsmes preces (sk. Nosacīti atļauts…).
• Graudaugus un pākšaugus.
• Maltos graudu produktus.
• Zemesriekstu eļļu.  
• Palmu eļļu.
• Augu izcelsmes pinamo materiālu un tā izstrādājumus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Minerālūdeni.
• Tabakas izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts…).

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Biešu un niedru cukuru.

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos preparātus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Medicīniskās vakcīnas.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Azarta spēles.

Gabona
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, avīzes, žurnālus un citus iespieddarbus, kas var būt kaitīgi sabiedrības 
morālei.
• Iespieddarbus, kas pārkāpj autortiesības.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dimantus.
• Dārgakmeņus.
• Zeltu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• - 

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIX.   Minerālvielas

• Granti.
• Kaļķus.
• Cementu.
• Rūdas.
• Parafīnu.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Visa veida mēslošanas līdzekļus.
• Dziedzerus un citus orgānus.

G
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XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Visa veida bezvadu apgaismošanas ierīces.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Visa veida ieročus, ieskaitot sporta ieročus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sporta vai kaujas patronas (sk. Nosacīti atļauts…).

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes preces – tikai ar to izcelsmes valsts fitosanitāro 
sertifikātu un Gabonas valdības atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus, augļus, dārzeņus un to izcelsmes preces – tikai ar to izcelsmes valsts fitosanitāro 
sertifikātu un Gabonas valdības atļauju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Tabakas izstrādājumus – uz tabakas izstrādājumiem attiecas Gabonas valdības 
monopols.

IV.   Kafija, tēja

• Kafijas pupiņas, kuru izcelsme ir Francijas aizjūras teritorijas Rietumāfrikā un Kongo 
Demokrātiskajā Republikā – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas – tikai atsevišķos gadījumos ar īpašu Gabonas valdības autoritatīvu iestāžu 
atļauju.
• Farmaceitiskos preparātus – ierobežojumi nepastāv, bet iespējama kompetentu Gabonas 
valsts firmu veikta pārbaude pēc sūtījumu pienākšanas.

G
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VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Dabīgās vai mākslīgās ādas, kažokādas un to izstrādājumus – tikai ar fitosanitāro sertifikātu 
un pēc sūtījuma pārbaudes, kad tas saņemts Gabonā.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dabīgās un kultivētās pērles – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Ierobežojumu nav, bet pastāv ļoti augstas muitas likmes.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Telekomunikāciju aparatūru – tikai ar Gabonas Pasta un telekomunikāciju korporācijas 
atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju – tikai ar Gabonas Aizsardzības ministrijas un Gabonas Prezidenta 
kancelejas atļauju.

G
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GAMBIJA - GAMBIA - GM

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
CN23
CN23

Franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

-

-
-

-

Jā **

Jā

Nav Publicēts
1,5 m
3 m

-

-
-

CP27
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Gambijas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

G
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Propagandiska rakstura literatūru.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas.
• Viltotas pastmarkas.

Gambija
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

G
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles, zīdtārpiņus – tikai īpašā iepakojumā.
• Dažāda veida parazītus – tikai kā paraugus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus, augļus, dārzeņus un ogas – tikai adresātiem, kuri saņēmuši Gambijas 
Lauksaimniecības departamenta direktora atļauju.

VI.   Medikamenti

• Narkotiskās un psihotropās vielas – tikai medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Filmas, celuloīdu – tikai atbilstošā iepakojumā ar atzīmi „Filma”, „Celuloīds”.

Piezīmes

• Gambijas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi 
no to satura.

G
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GANA - GHANA - GH

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
257 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

CN23
CN23
CN23

Angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
286,83 SDR

Nē

Nē

-
-

-

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Ganas pasta administrācija precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences sūtījumiem nav publicējusi.
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļu un gaļas izstrādājumus.
• Zivis un zivju izstrādājumus.
• Pienu un piena produktus, ieskaitot kondensēto pienu un piena pulveri.
• Olas.
• Dabīgo medu (sk. Nosacīti atļauts…).

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un to daļas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Augļus un dārzeņus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Graudaugus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Augu izcelsmes krāsvielas un krāsojamo materiālu.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Visa veida dzērienus, tai skaitā alkoholiskos.
• Cigaretes bez brīdinošiem uzrakstiem.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju (sk. Nosacīti atļauts…).

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Medikamentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 10.lpp.

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Impregnētus audumus.
• Formas tērpus (sk. Nosacīti atļauts…).

Gana
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kino un foto filmas.
• Bērnu knupīšus un māneklīšus (bez norādes, ka tie izgatavoti no tīras gumijas un ražotāja 
firmas zīmes).
• Pulksteņus un rokas pulksteņus.
• Asus priekšmetus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, žurnālus un cita veida publikācijas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Piedauzīga vai neķītra rakstura grāmatas, cirkulārus un cita veida ilustratīvo materiālu.
• Iespiestus materiālus, kas pārkāpj firmas zīmju lietošanas vai autortiesību noteikumus.
• Reklāmas izdevumus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes un valūtu.
• Jebkuras valsts monētas, ieskaitot zelta un sudraba.
• Loterijas biļetes.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zeltu, sudrabu un platīnu.
• Dārgakmeņus.
• Dimantus, apstrādātus vai neapstrādātus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Juvelieru izstrādājumus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• Vaskadrānas.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

G
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XIX.   Minerālvielas

• Minerāleļļas.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Destilācijas aparātus un to daļas.
• Azartspēļu automātus.
• Tirdzniecības automātus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Parazītus un insektu iznīcinātājus – tikai īpašā iepakojumā.
• Bites, dēles, zīdtārpiņus – tikai īpašā iepakojumā.
• Dabīgo medu – tikai ar attiecīgu amatpersonu izdotu sertifikātu un kompetentas muitas 
iestādes veterinārā inspektora apstiprinājumu par atbilstošiem pārbaudes rezultātiem.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus – tikai ar Ganas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.
• Svaigus vai kaltētus augļus – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.
• Graudaugus – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.
• Sēklas – tikai ar Ganas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.

G
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VI.   Medikamenti

• Medikamentus un citus medicīniskos līdzekļus – tikai ar Ganas Veselības ministrijas 
atļauju.
• Kontraceptīvos līdzekļus – tikai ar Ganas Veselības ministrijas atļauju.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Formas tērpus – tikai adresētus personām, kuriem to valkāšana ietilpst viņu dienesta 
pienākumos.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, žurnālus, brošūras, publikācijas un kopētus iespiestos materiālus – tikai ar 
Ganas Iekšlietu ministrijas atļauju.
• Grāmatas, žurnālus un citas publikācijas – tikai Ganas Nacionālajai bibliotēkai, UNESCO 
vai kā nelielus, vienreizējus sūtījumus diplomātiskā korpusa pārstāvjiem.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Neapstrādātus dimantus – tikai ar Ganas Finansu un ekonomikas ministrijas licenci.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Lauksaimniecībā izmantojamos parazītu un citu kaitēkļu iznīcināšanas līdzekļus – tikai 
adresātiem, kuriem izsniegta importa licence.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Prezervatīvus – tikai ar sertifikātu, kas apliecina ārzemju standartu atbilstību Ganā 
apstiprinātajiem, un Ganas Veselības ministrijas atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Mērinstrumentus, izņemot tilpuma mērus – tikai ar Ganas Standartu padomes atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju – tikai ar Ganas Iekšlietu ministrijas atļauju.

G
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GIBRALTĀRS – GIBRALTAR – GI
(Lielbritānijas aizjūras teritorija)

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 / 
veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

Jā

Jā

-
2
2

Angļu
spāņu

Nē

Jā
Jā

Jā

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Jā

Jā

Jā
Jā

Jā **

Jā

Nav publicēts
-
-

Nē

-

-
-

CP72
Angļu

-
-

Jā
Nē

*) Gibraltāra pasta administrācija precīzāku informāciju nav publicējusi.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

G

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Loterijas biļetes

G
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

G
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Parazītus un kaitīgu kukaiņu iznīcinātājus – tikai apmaiņā starp oficiāli atzītām iestādēm.

VI.   Medikamenti

• Opiju, kokainu, morfiju un citas narkotiskās vielas – tikai zinātniskiem vai medicīniskiem 
mērķiem, ja adresātam ir Gibraltāra valdības atļauja.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Celuloīdu, ieskaitot celuloīda filmas – tikai atbilstošā iepakojumā.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju – tikai ar Gibraltāra valdības licenci.

Piezīmes

• Gibraltāra pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi 
no to satura.

G
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GRENĀDA - GRENADA - GD

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
2
2

Angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Jā

Nē
-
-

Jā **

Nē

-
-

-

-

-
-

CP72
Angļu 

Jā
-

Jā
Nē

*) Grenādas pasta administrācija precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un paku sūtījumiem nav publicējusi.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

G

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• Dzīvnieku skeletus no Dominikas Republikas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces
• Banānkokus.
• Kokus un to daļas.
• Kakao augļus un to sēklas.
• Cukurniedras.
• Citruskokus un to daļas.
• Sk. Nosacīti atļauts…
• Bumbierus, ābolus, persikus, aprikozes, plūmes, ķiršus, vīnogas, mango un visus citus 
sulīgos augļus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• -

IV.   Kafija, tēja
• -

V.   Gatavās pārtikas preces
• Lauksaimniecība produktus un citus gatavos pārtikas produktus, kas iepakoti džutas 
maisos.

VI.   Medikamenti
• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi
• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• Japānā izgatavotas skūšanās otiņas.
• Dažāda veida iesaiņojamo materiālu.
• Matračus un spilvenus, kuru sastāvā ir kokvilna.
• Ārzemju preces ar neskaidrām firmas zīmēm.

G
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XI.   Papīrs un iespieddarbi
• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Monētas.
• Loterijas biļetes.
• Viltotas pastmarkas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Zelta un sudraba izstrādājumus ar angļu raudzēm.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIX.   Minerālvielas
• Zemi un augsni.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija
• Metāliskas uzlādētas kapsulas.
• Patronas portatīviem ieročiem.
• Artilērijas lādiņu elementus.

G

Grenāda



199

Nosacīti atļauts ievest:

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Parazītus un kaitīgu kukaiņu iznīcinātājus – tikai kā paraugus apmaiņā starp oficiāli 
atzītām zinātnes un pētniecības iestādēm.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kokvilnas sēklas un kokvilnu – tikai ar gubernatora vai lauksaimniecības kontroliera 
apstiprinātu sertifikātu.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem – tikai ar kompetentu Grenādas 
iestāžu atļauju.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotus apavus – tikai ar sertifikātu par to nepieciešamo apstrādi pirms nosūtīšanas.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Filmas, celuloīdu un tā izstrādājumus – tikai tos, kuri ievesti no Lielbritānijas.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Lauksaimniecības rīkus – tikai ar sertifikātu par to nepieciešamo apstrādi pirms 
nosūtīšanas.

Piezīmes

Grenādas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi 
no to satura.

G
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 GRUZIJA - GEORGIA - GE

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
200 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

2
2
2

Gruzīnu, 
angļu, 
franču, 
kruevu

 Nē

Jā
Jā

Jā

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
1000 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā

Nē
Jā

CP72
Franču, 
angļu 

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

G

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus, ieskaitot parazītus un lauksaimniecības kaitēkļu iznīcinātājus.
• Bites, dēles, zīdtārpiņus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Amorāla rakstura izstrādājumus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Amorāla rakstura iespieddarbus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas.
• Naudu un valūtu, banknotes.
• Ceļojumu čekus.
• Vērtspapīrus.

G
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Platīnu, zeltu, sudrabu un izstrādājumus no tiem.
• Jebkādas vērtslietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Indīgas vielas.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• Ātri bojājošās bioloģiskās vielas.

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija
• -

Nosacīti atļauts ievest

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar Gruzijas Veselības ministrijas atļauju.

G
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GVADELUPA – GUADELOUPE – GP
(Francijas aizjūras departaments)

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
3475 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

CN23
CN23
CN23

Franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
3475 SDR

Jā

Nē

-
-

Jā

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

-
-

CP72
Franču

Jā
-

Jā
Jā

G

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes preces un produktus (sk. Piezīmes).
• Putnu gaļu un tās izstrādājumus.
• Dabīgo medu (sk. Piezīmes).

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Jebkādus augļus, augus, to daļas, potzarus un spraudeņus, ieskaitot sīpolus, šalotes un 
ķiplokus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sēklas kartupeļus patēriņam vai rūpnieciskai pārstrādei (sk. Nosacīti atļauts…).
• Graudaugus.
• Kokvilnas sēklas.
• Sējamo materiālu, kas inficēts ar lauksaimniecības kultūrām kaitīgiem parazītiem.
• Augu izcelsmes krāsvielas.
• No salmiem un citiem pinamiem materiāliem gatavotus bērnu aprūpes priekšmetus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts… un Piezīmes.

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Piezīmes.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Gatavos pārtikas produktus (Sk. Piezīmes…).

VI.   Medikamenti

• Vakcīnas humānai un veterinārai medicīnai.
• Medikamentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Bioloģiskos medicīniskos preparātus.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Piezīmes 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Jēlādas un ādas.
• Dabīgās un mākslīgās kažokādas un izstrādājumus no tām.

G
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IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Dziju ar metalizētiem vai zelta pavedieniem.
• Tekstilizstrādājumus, mežģīnes, gobelēnus, tērpu dekoratīvos elementus, izšuvumus, 
kuru rotājumā vai rakstā izmantoti zelta diegi.
• Audumus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Piedauzīgus un netikumīgus priekšmetus.
• Ar elektrību apsildāmās segas.
• Motociklistu aizsargcepures (sk. Nosacīti atļauts…).
• Bērnu ratiņus un citus bērnu pārvietošanās līdzekļus.
• Rotaļlietas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Bērnu gultiņas un to aprīkojumu.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas un citus iespieddarbus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Publikācijas, kas kaitīgas jaunatnei.
• Darbus, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību.
• Ārzemju loteriju materiālus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes, valūtu.
• Vērtspapīrus uz uzrādītāja vārda.
• Ārzemju loterijas biļetes.
 
XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Pērles, kas pārklātas ar svina sāļiem.
• Dārgmetālu stieņus.
• Platīnu, zeltu, sudrabu, apstrādātu vai neapstrādātu.
• Juvelierizstrādājumus.
• Vērtslietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Riekstkoka kokmateriālus.
• Sveķu koku mizas, sveķu koku kokmateriālu, kas pilnīgi vai daļēji klāts ar mizu.
• Bišu stropus no koka vai salmiem un koka rāmīšus.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Pretparazītu līdzekļus lauksaimniecības vajadzībām (sk. Nosacīti atļauts…).
• Augsnes mēslošanas līdzekļus.
• Fungicīdus.
• Krāsas.
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XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Bērnu knupīšus un māneklīšus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Prezervatīvus (sk. Nosacīti atļauts…).

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Mērinstrumentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Elektronu lampas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Apgaismes iekārtas, pulksteņus un rokas pulksteņus, kas satur radioaktīvus elementus.
• Ugunsdzēšamos aparātus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Izplūdes ierīces.
• Telefonu aparatūru (sk. Nosacīti atļauts…).
• Raidītājus un uztvērējus.
• Spēļu automātus, kuru darbība balstīta uz veiksmi vai prasmi un noteiktiem operāciju 
nosacījumiem.
• Kazino aparatūru.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

G

Gvadelupa



207

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites – tikai ar Francijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.
• Dravu produkciju un aprīkojumu – tikai ar to izcelsmes valsts atbildīgo iestāžu izdotu 
fitosanitāro sertifikātu.
• Sk. Piezīmes…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sēklas, kartupeļus, labības augus, sīpolus, ķiplokus un šalotes, augļus un ogas, kas domāti 
pavairošanai – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.
• Sēklas, kas paredzētas pavairošanai – tikai pēc iepriekšējas īpašas krāsas, parazītaugu 
piejaukuma, tīrības un dīgtspējas pārbaudes.
• Lopbarības augu sēklu paraugi komerciāliem mērķiem – tikai līdz 3 kg, ko nosūta pasta 
sūtījumos, ir atbrīvoti no parazītaugu piejaukumu kontroles, ja viena atsevišķa iepakojuma 
svars nav lielāks par 300 g.
• Kafijas un kakao koku stādus.*
• Kafijas pupiņas.*
• Kakao pupiņas.*
• Cukurniedru spraudeņus, stādus un sēklas.*

III.   Alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Svaigu vīnogu, vīnogu sulu, vīnu un deserta vīnu nosūtīšanas noteikumi periodiski 
mainās un tos publicē “Journal Officiel” (sk. Piezīmes…).
• Tabaku līdz 2 kg nekomerciālos sūtījumos fiziskas personas var nosūtīt – tikai ar 
īpašu muitas atļauju, bet virs 2 kg – tikai ar Muitas ģenerāldirekcijas īpašu atļauju (sk. 
Piezīmes…).

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar Francijas Veselības ministrijas vai Lauksaimniecības ministrijas 
atļauju.
• Kontraceptīvos līdzekļus, izņemot prezervatīvus – tikai firmas un individuālās personas, 
kurām ir Francijas Veselības ministrijas izdota atļauja.
• Narkotiskās vielas – tikai ar Francijas Medikamentu biroja atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Motociklistu aizsargcepures – tikai ar Francijas Rūpniecības ministrijas apstiprinātu 
sertifikātu, par preces atbilstību NF preču zīmei vai ar NF preču zīmi.
• Šļirces un adatas – tikai firmas un personas, kurām ir Francijas Veselības ministrijas izdota 
atļauja.
• Rotaļlietas – tikai ar īpašām norādēm uz pašas rotaļlietas vai tās iepakojuma, kurās skaidri 
saskatāms ražotāja, pārstāvja vai importētāja vārds, korporatīvais vārds vai fabrikas marka 
un adrese; ES simbols.
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, laikrakstus, brošūras, publikācijas un iespiestos materiālus – tikai ar Francijas 
Iekšlietu ministrijas atļauju.

 Izņēmumi:
 - ja darbi domāti Francijas Nacionālajai bibliotēkai;
 - vienreizēji vai nelieli sūtījumi diplomātiskā korpusa pārstāvjiem;
 - sūtījumi, kas domāti UNESCO.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Pretparazītu un tamlīdzīgus līdzekļus, kas iepakoti mazumtirdzniecībai – tikai ar 
apstiprinājumu par realizācijas iespējām īsā laika posmā, importa licenci vai atļauju 
izplatīšanai eksperimentālai lietošanai, vai apstiprinājumu nosūtīšanai bez atļaujas.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Zīdaiņu knupīšus un māneklīšus – tikai marķētus.
• Gumijas prezervatīvus – tikai ar Francijas Rūpniecības ministrijas apstiprinātu sertifikātu, 
lēmumu par izmantotās preču zīmes atbilstību NF preču zīmei vai ar NF preču zīmi un to 
lietošanas instrukciju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Elektriskās iekārtas un aparatūru – tikai ar sertifikātu par to atbilstību nacionālajiem vai 
Eiropas saskaņotiem standartiem attiecībā uz konkrēto preci, ko aizpildījis un parakstījis 
ražotājs vai importētājs, vai ar atbilstības sertifikātu, ko sagatavojusi atzīta Eiropas 
laboratorija, vai ar atzītu nacionālo preces zīmi uz attiecīgā ražojuma.
• Mērinstrumentus – tikai ar ievešanas deklarāciju, kas apstiprināta Francijas Rūpniecības 
ministrijas Metroloģijas nodaļā. (Šīs deklarācijas apstiprinājums nav vajadzīgs, ja attiecīgais 
instruments ir apstiprināts ES un uz tā ir norādes, kas to apliecina).
• Ugunsdzēšamos aparātus – tikai ar Francijas Rūpniecības ministrijas apstiprinātu 
sertifikātu, par  preces atbilstību NF preču zīmei.
• Telefonu aparatūru – tikai ar Francijas Telekomunikāciju ministrijas izdotu sertifikātu.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus to daļas un piederumus, munīciju, tukšas patronsomas, duramos un griežamos 
ieročus – tikai ar Francijas Muitas ģenerāldirekcijas izdotu kara materiālu importa licenci 
(AIMG).

*) Nosacījumus šo preču ievešanai Gvadelupas pasta administrācija nav publicējusi.
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Piezīmes

• Vienreizēji, gadījuma rakstura un nekomerciāli sūtījumi, ko viena persona nosūta 
otrai, personiskai vai ģimenes lietošanai netiek aplikti ar muitas nodokli šādos gadījumos:

- sūtījuma vērtība, ieskaitot kvantitatīvos ierobežojumus, nedrīkst pārsniegt 45 EUR 
(preces no trešajām valstīm);
- sekojošas preces atļauts importēt, ievērojot to kvantitatīvos ierobežojumus, neatkarīgi 
no kurienes tās ir nosūtītas (ES dalībvalstis vai trešās valstis):

Tabakas izstrādājumi:
- cigaretes      50 gabalu; vai
- cigarilli (cigāri, kuru viena gabala
svars nav lielāks par 3g)    25 gabali; vai
- cigāri     10 gabali; vai
- smēķējamā tabaka    50 g.

Alkoholiskie dzērieni:
- destilētie dzērieni un spirtotie dzērieni, kuros alkohola saturs  
nav lielāks par 22% no to tilpuma, nedenaturētais etilspirts
80% vai vairāk:       1 litrs; vai
- destilētie dzērieni un spirtotie dzērieni, vīna vai spirta aperitīvi,
tafija, sakē vai līdzīgi alkoholiskie dzērieni ar alkohola saturu
22% vai mazāk no to tilpuma, dzirkstošie vīni, deserta vīni:  1 litrs; vai
- destilētie vīni:      2 litri.

Dažādas preces:
- smaržas:     50g; vai
- tualetes ūdens:    0,25 litri vai 8 unces; vai
- kafija:     500 g; vai
- kafijas ekstrakts vai esence:   200 g; vai
- tēja:      100 g; vai
- tējas ekstrakts:    40 g.

• Dzīvnieku izcelsmes preces un produktus cilvēku patēriņam vai dzīvnieku barībai, 
ja to izcelsmes valstis ir izdevušas atbilstošu sertifikātu, atļauts nosūtīt tikai tad, ja tie 
atbilst apmierinošiem pārbaudes rezultātiem, ko vienā no 22 robežkontroles punktiem 
(izņemot pārējos robežkontroles punktus) vai vienā no 8 veselības pārbaudes punktiem 
devis sanitārās inspekcijas veterinārais inspektors un ir izsniegts attiecīgs fitosanitārais 
sertifikāts, uzrādot higiēnas vai fitosanitāro sertifikātu, ko izdevušas attiecīgas produktu 
vai preču izcelsmes valsts iestādes.
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 Ja šādu produktu vai preču ievešana nav aizliegta un tā nav domāta komerciāliem 
mērķiem, tad dzīvnieku izcelsmes produktus pa pastu var nosūtīt bez to sanitārās 
pārbaudes formalitātēm šādos daudzumos:
 - 1 kg gaļas vai gaļas izstrādājumu;
 - 2 kg pārējo dzīvnieku izcelsmes produktu vai to izstrādājumu.

• Dabīgo medu – tikai, ja tam ir Francijā noteiktajām prasībām atbilstoši pārbaudes rezultāti, 
ko vienā no 22 robežkontroles punktiem (izņemot pārējos robežkontroles punktus) devis 
sanitārās inspekcijas veterinārais inspektors.
 Nekomerciāli dabīgā medus sūtījumi līdz 2 kg pasta pakās ir atbrīvoti no 
sanitārajām formalitātēm.

• Ja preces, uz kurām attiecas kvantitatīvie ierobežojumi, tiek nosūtītas lielākā daudzumā 
nekā atļauts, importa un muitas nodokļu izņēmumi uz šādiem sūtījumiem neattiecas.
• Pakas, kuru vērtība nepārsniedz 23 EUR netiek apliktas ar nodokļiem neatkarīgi no to 
sūtītāja vai saņēmēja un preču rakstura, izņemot aizliegtos priekšmetus, smaržas, tualetes 
ūdeni, alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, izņēmums nav arī preces, kuras 
tiek piegādātas kā sūtījumi tirdzniecībai pa pastu.
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GVATEMALA - GUATEMALA - GT

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
2
2

Spāņu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

-

-

-
-

-

Jā

Jā

-
2 m
3 m

Jā

-

-
-

CP72
Spāņu, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Gvatemalas pasta administrācija precīzāku informāciju nav publicējusi.

G

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus (sk. Nosacīti atļauts…).

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• - 

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Pārtikas produktus, kuri satur veselībai kaitīgas vielas.

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• - 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• - 

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotus tukšus maisus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Amorāla rakstura priekšmetus.
• Policijas svilpes.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Amorāla rakstura publikācijas.
• Publikācijas par loterijām un to izlozēm.

Gvatemala

G
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes un naudas zīmes.
• Ceļojumu čekus.
• Loterijas biļetes.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīnu, zeltu un sudrabu.
• Dārgakmeņus.
• Juvelieru izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Dārglietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• - 

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Hloretilu karnevāliem.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• - 

XVII.   Saimniecības preces

• - 

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• - 

XIX.   Minerālvielas

• - 

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• - 

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Lodāmurus un to piederumus ar stikla uzgaļiem. 
• Telegrāfa aparatūru.
• Ierīces viltotas naudas izgatavošanai.

G

Gvatemala



214

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, zīdtārpiņus – tikai ar veterināro sertifikātu.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sēklas – tikai ar Gvatemalas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju – tikai ar Gvatemalas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju, kokaīnu – tikai zinātniskiem vai medicīniskiem mērķiem, ja adresātam ir 
Gvatemalas opija apmaiņas biroja atļauja. 
• Medikamentus – tikai ar Gvatemalas Dabas zinātņu un farmācijas fakultātes atļauju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Juvelieru izstrādājumus – tikai ar Gvatemalas Muitas iestāžu atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sprāgstvielas, militāro bruņojumu – tikai ar Gvatemalas Kara ministrijas atļauju.

G

Gvatemala



215

GVINEJA - GUINEA - GN

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
4000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

2
2
2

Franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
500 SDR

Jā

Jā

Jā
Jā

Nē

Jā **

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72
Franču

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

G

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kokvilnas sēklas.
• Kokvilnu
• Skujkoku mizas.
• Banānkokus.
• Kakao kokus un krūmus.
• Cukurniedres.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Jebkāda veida spirtotos dzērienus.
• Esences spirtotu dzērienu izgatavošanai.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Zivju konservus, kuru svars lielāks par 1 kg.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus.
• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Amorāla satura priekšmetus.
• Spieķus.
• Preces ar imitētām franču atzīmēm.
• Sk. Nosacīti atļauts…

Gvineja

G
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Amorāla satura publikācijas.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Naudu, monētas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Ceļojumu čekus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Medaļas.
• Dārgakmeņus, ieskaitot briljantus.
• Dārglietas (sk. Nosacīti atļauts…).

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Metālus.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Lodāmurus.
• Aparātus un instrumentus naudas izgatavošanai.
• Svarus un mērinstrumentus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

G

Gvineja



218

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Destilētos dzērienus – tikai ar kompetentu Gvinejas iestāžu atļauju.
• Mākslīgus minerālūdeņus – tikai pudelēs ar atzīmi „Mākslīgais ūdens”.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas – tikai zinātniskiem vai medicīniskiem mērķiem.
• Serumus – tikai ar Gvinejas valdības atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Skaņuplates – tikai adresātam, kuram ir Gvinejas Republikas Kontroles komisijas atļauja.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes, monētas – tikai ar importa licenci.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zelta izstrādājumus – tikai ar importa licenci.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Saharīnu – tikai farmaceitiem un firmām, kuras nodarbojas ar sīrupu un limonādes 
izgatavošanu.
• Celuloīdu, ieskaitot celuloīda filmas – tikai hermētiskā iepakojumā gaišā tērauda slēgtās 
kastēs.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Spirta destilācijas aparātus – tikai ar Gvinejas Republikas administrācijas atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Jebkāda veida ieročus – tikai ar Gvinejas valdības atļauju.

G

Gvineja



219

HAITI - HAITI - HT

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
CN23
CN23

Franču

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

31,5 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā **

Nē

-
-

Jā

-

Jā
-

CN23
Franču

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

H

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Medikamentus.
• Kontracepcijas līdzekļus.
• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Apvainojoša vai amorāla satura priekšmetus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Literatūru, brošūras vai plakātus, kas satur pretvalstisku aģitāciju vai apdraud sabiedrisko 
drošību.
• Amorāla satura izdevumus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

Haiti

H
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• Dažādus instrumentus un aparātus.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju, kokaīnu un citas narkotikas – tikai zinātniskiem vai medicīniskiem mērķiem, 
ja adresātam ir Haiti Veselības aizsardzības dienesta atļauja.

H

Haiti
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HONDURASA - HONDURAS - HN

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
CN 23
CN 23

Spāņu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
1000 SDR

-

Nē

-
-

-

Nē

Nē

-
-

-

-

-
-

CP72
Spāņu, 
angļu

-
-

Jā
Nē

*) Hondurasas pasta administrācija precīzāku informāciju par  vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem nav 
publicējusi.

H

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII. Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Naudu, banknotes.
• Monētas.
• Vekseļus.

H

Hondurasa
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīnu, zeltu, sudrabu
• Apstrādātus un neapstrādātus dārgakmeņus.
• Vērtslietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

H

Hondurasa
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Nosacīti atļauts ievest

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju, kokaīnu un citas narkotikas – tikai zinātniskiem vai medicīniskiem mērķiem, 
ar Hondurasas veselības aizsardzības direktora atļauju.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu veļu – tikai ar Hondurasas varas iestāžu atļauju un apliecību par dezinfekciju.

H

Hondurasa
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 HORVĀTIJA - CROATIA - HR

Apdrošinātas vēstules, bandroles, sīkpakas Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

-

Jā

Jā
4000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

-

Jā

1
2
1

Horvātu, 
angļu, 
franču, 
vācu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
4000SDR

Jā

Nē

Nē

Nē

Jā

Jā **

Jā

1,5
3

Jā

Jā

-
-

CP72
Horvātu, 
angļu, 
franču, 
vācu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

H

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
ī īvniek sk. Nosacīti atļauts…).

ļu.
ī s v ī ū k kus.

Dzīvnieku un augu tauki
k ī ļ s
M s.
K s.
A veķus s k k k s
A ļļ k sk. Nosacīti atļauts…).

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja
Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces
Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti
M k e sk. Nosacīti atļauts…).
Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi
Sk. Nosacīti atļauts…

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
Sk. Nosacīti atļauts….

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi
Sk. Nosacīti atļauts…

H

Horvātija
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Horvātijas nacionālo valūtu un cita veida maksāšanas līdzekļus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Vērtspapīrus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Vērtslietas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Dārgmetālus (sk. Nosacīti atļauts…).

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Celuloīdu un tā izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIX.   Minerālvielas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles un zīdtārpiņus – tikai ar Horvātijas Lauksaimniecības un mežu ministrijas 
atļauju.
• Dzīvnieku un dravu izcelsmes produktus – tikai ar Horvātijas Lauksaimniecības un mežu 
ministrijas un Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.¹

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvus augus, saknes, bumbuļus un to daļas – tikai ar to izcelsmes valsts kompetentu 
augu aizsardzības iestāžu izdotu sertifikātu, pakļaujot fitosanitārai kontrolei uz robežas.
• Ēdamus augļus un dārzeņus – tikai ar Horvātijas Lauksaimniecības un mežu ministrijas 
un Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.¹  
• Graudaugus un maltos produktus un izstrādājumus no tiem – tikai ar Horvātijas Veselības 
ministrijas sertifikātu.¹
• Kakao un kakao izstrādājumus – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.¹
• Sēklas – tikai ar Horvātijas Lauksaimniecības un mežu ministrijas sertifikātu.
• Augu izcelsmes eļļas un taukvielas – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.¹

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Bezalkoholiskos un alkoholiskos dzērienus – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas 
sertifikātu.
• Tabaku un tabakas izstrādājumus – tikai ar Horvātijas \veselības ministrijas un Horvātijas 
lauksaimniecības un mežu ministrijas sertifikātu.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju, tēju – tikai ar Horvātijas Lauksaimniecības un mežu ministrijas un Horvātijas 
Veselības ministrijas sertifikātu.¹

V.   Gatavās pārtikas preces

• Garšvielas – tikai ar Horvātijas Lauksaimniecības un mežu ministrijas un Horvātijas 
Veselības ministrijas sertifikātu.

VI.   Medikamenti

• Narkotiskās un psihotropās vielas – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas atļauju.
• Medikamentus humānajai medicīnai – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas licenci.
 Farmaceitiskiem preparātiem (zālēm, vakcīnām un tamlīdzīgiem) fiziskām 
personām, ja tie  paredzēti personīgai lietošanai, licence nav vajadzīga.
• Medikamentus veterinārajai medicīnai – tikai ar Horvātijas Lauksaimniecības un mežu 
ministrijas licenci.

H

Horvātija



230

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Kosmētiskos līdzekļus – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.¹

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Ādas un ādu izstrādājumus – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.¹

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Rotaļlietas – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.
• Parūkas – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.¹
• Pūšamos instrumentus – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.¹
• Kontaktlēcas – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.¹

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, brošūras, avīzes un citus iespieddarbus – tikai atbilstoši Horvātijas Likumam 
par iespieddarbiem.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas – tikai atbilstoši Horvātijas likumdošanas nosacījumiem par valūtu.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgmetālus un to izstrādājumus, kas paredzēti tirdzniecībai – tikai ar Horvātijas Raudzes 
noteikšanas un standartizācijas biroja atļauju.
• Imitētās dārglietas un juvelierizstrādājumus – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas 
sertifikātu.¹

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Lauksaimniecības kaitēkļu iznīcināšanas līdzekļus – tikai ar Horvātijas Lauksaimniecības 
un mežu ministrijas sertifikātu.
• Mākslīgos mēslošanas līdzekļus – tikai ar Horvātijas Lauksaimniecības un mežu ministrijas 
sertifikātu.

XVII.   Saimniecības preces

• Keramikas un stikla izstrādājumus – tikai ar Horvātijas Veselības ministrija sertifikātu.¹
• Šķīvjus, karotes, nažus, dakšiņas un tamlīdzīgus sadzīves priekšmetus – tikai ar Horvātijas 
Veselības ministrijas sertifikātu.¹

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Farmaceitiskos un higiēnas izstrādājumus no gumijas – tikai ar Horvātijas Veselības 
ministrijas sertifikātu.

H

Horvātija



231

XIX.   Minerālvielas

• Sāli – tikai ar Horvātijas Lauksaimniecības un mežu ministrijas un Horvātijas Veselības 
ministrijas sertifikātu.¹

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Mērinstrumentus – tikai ar Horvātijas Mērinstrumentu dienesta atļauju.
• Spēļu automātus – tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju – tikai ar Horvātijas Iekšlietu ministrijas licenci.

¹ Dāvanu sūtījumiem, kas paredzēti fizisku personu personiskai lietošanai vai viņu 
mājsaimniecību vajadzībai, atsevišķos gadījumos var tikt piemēroti izņēmumi.

Piezīmes

• Sūtījumi, kuros preču vērtība nepārsniedz 100 USD un tie paredzēti vienīgi saņēmēja 
personiskai lietošanai, nevis pārdošanai vai citām biznesa vajadzībām, ir atbrīvoti no 
importa nodevām un nodokļiem.

• Humānās palīdzības sūtījumi, ja saņēmējs ir noteiktā kārtībā atzīta organizācija 
(piemēram, Horvātijas Sarkanais krusts vai tamlīdzīga) ir atbrīvoti no importa nodevām 
un nodokļiem.
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 INDIJA - INDIA - IN

Apdrošinātas vēstules, bandroles, sīkpakas Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1502 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
1000 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

-
-

CP 72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

I

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• Savvaļas dzīvnieku daļas un izstrādājumus no tiem.
• Dzīvnieku kuņģus.
• Ziloņkaulu. 
• Dzīvnieku izcelsmes taukus, neapstrādātus, kausētus vai ekstrahētus.  
• Zivju vai citu ūdensdzīvnieku izcelsmes eļļas un taukus.
• Margarīnu.
• Mākslīgos cūku taukus un citas dzīvnieku izcelsmes taukvielas.

II.   Augi un to izcelsmes preces
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• Tabaku.
• Sk. Nosacīti atļauts… 

IV.   Kafija, tēja
• -

V.   Gatavās pārtikas preces
• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi
• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Cirkulārus par loterijām.
• Sk. Nosacīti atļauts…

I
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Metāla naudu.
• Loterijas biļetes.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Sk. Nosacīti atļauts… 
• Vērtslietas.
• Mākslīgo un dabīgo materiālu rotas lietas.
 
XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• Sk. Nosacīti atļauts…

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Pesticīdus un jebkādus citus kukaiņu vai grauzēju iznīcinātājus. 
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• Antikvārus priekšmetus.

XXIV.   Ieroči un munīcija
• Sk. Nosacīti atļauts…

I
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Nosacīti atļauts ievest *

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Safrānu – tikai ar licenci.
• Krustnagliņas, kanēli – tikai ar licenci.
• Augus, augļus un sēklas. – tikai ar licenci
• Neapstrādātu palmu stearīnu – tiki ar licenci.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus – tikai ar licenci.
• Vīnus – tikai ar licenci.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Garšvielu esences – tikai ar licenci.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar licenci.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Zīda, vilnas un kokvilnas audumus – tikai ar licenci.
• Kokvilnas frotē audumus – tikai ar licenci.
• Kokosa šķiedras – tikai ar licenci.
• Poliēstera šķiedras un audumus ar šīm šķiedrām – tikai ar Indijas Atomenerģijas 
departamenta atļauju. 

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Jebkāda veida plaša patēriņa preces, ieskaitot elektriskās – tikai ar licenci.
 Plaša patēriņa precēm, kas nosūtītas Indijas valdības oficiāli atzītām labdarības 
un reliģiskajām organizācijām vai ar tām saistītām personām, tiek piemēroti īpašiem 
noteikumiem.
• Pulksteņus un rokas pulksteņus – tikai ar licenci.
• Kinofilmas un video filmas – tikai ar Indijas Kino arhīva, Indijas Kino un televīzijas institūta, 
Indijas Bērnu kino asociācijas vai līdzīgu specializētu institūciju atļauju.
• Svinu un svina izstrādājumus – tikai ar licenci.
• Sporta preces un aprīkojumu – tikai ar licenci.
• Preces viesnīcām, restorāniem, tūrisma firmām un aģentiem – tikai ar Indijas tūrisma 
ģenerāldirektora izdotu licenci.
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Avīžu papīru – tikai ar licenci.
• Jebkāda veida papīru, kas paredzēts slepenrakstam vai kādām citām īpašām vajadzībām 
– tikai ar licenci.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Dabiskos un mākslīgos dārgakmeņus, apstrādātus vai neapstrādātus – tikai ar licenci.
• Zeltu, sudrabu un to izstrādājumus – tikai ar licenci.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Organiskās ķīmikālijas – tikai ar licenci.
• Parfimērijas izstrādājumu sastāvdaļas un sintētiskās eļļas – tikai ar licenci.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Dabīgo kaučuku – tikai ar licenci.

XXI.   Dzīvnieku barība

• Uz kukurūzas bāzes gatavotu lopbarību – tikai adresātiem, ar kuriem ir noslēgts importa 
līgums.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Plaša patēriņa telekomunikāciju aparatūru – tikai ar licenci.
• Datorsistēmas, ieskaitot personālos datorus – tikai ar licenci.
• Audio un video magnetofonu lentes – tikai ar licenci.
• Foto, kino un video kameras – tikai ar licenci.
 Fotogrāfu un operatoru profesionālai apmācībai, ārzemju raidorganizāciju, ziņu 
aģentūru un laikrakstu akreditētiem korespondentiem, fotogrāfiem un operatoriem tiek 
piemēroti speciāli nosacījumi.
• Jebkāda veida papīru griežamos instrumentus un mehānismus – tikai ar licenci.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Šaujamieročus – tikai ar licenci.
• Munīciju – tikai ar licenci.

Piezīmes

Precīzākus nosacījumus preču ievešanai Indijas pasta administrācija nav publicējusi.
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INDONĒZIJA - IDONESIA - ID

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē

Nē

Nē
Nē

-

Jā

-

Jā **

Nē

-
-

Nē

-

Nē
-

CP72
Angļu

Jā
-

Jā
Jā

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

I
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Jebkāda veida dzērienus, kurus nav reģistrējusi Indonēzijas Veselības ministrija.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Jebkāda veida gatavos pārtikas produktus, kurus nav reģistrējusi Indonēzijas Veselības 
ministrija.

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Laikrakstus, kas attiecas uz, tā saucamajām „ķēžu vēstulēm” vai tamlīdzīgām procedūrām 
(sk. Nosacīti atļauts…).
• Grāmatas, kuru izdošanā pārkāptas autortiesības.
• Publikācijas, kas kaitīgas jaunatnei.
• Iespieddarbus, kas kaitīgi sabiedriskai drošībai.
• Piedauzīgus un amorālus iespieddarbus un ilustrācijas.

Indonēzija

I
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīt atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

I

Indonēzija
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Nosacīti atļauts ievest

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus, augu izstrādājumus un sēklas – tikai ar Indonēzijas Lauksaimniecības departamenta 
atļauju.

VI.   Medikamenti

• Gatavās medikamentu formas (tabletes, kapsulas, pulveri, mikstūras) un tradicionālās 
medicīnas preparātus personiskai lietošanai vai tirdzniecībai – tikai ar Indonēzijas 
Medikamentu un pārtikas inspekcijas direkcijas atļauju.
• Morfiju, kokaīnu un citas narkotikas, kā arī narkotikas saturošus medikamentus – tikai ar 
atbildīgu Indonēzijas iestāžu atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Audio un videoierakstus, izņemot ierakstus, kas paredzēti Indonēzijas Televīzijai (TVRI) vai 
diplomātiskā korpusa pārstāvjiem – tikai ar Indonēzijas Filmu cenzūras padomes Galvenā 
juridiskā biroja atļauju. 

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas un iespiestus materiālus ķīniešu valodā zinātniskiem mērķiem – tikai ar 
Indonēzijas Tirdzniecības departamenta atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Pesticīdus un citus kaitēkļu iznīcinātājus lauksaimniecības vajadzībām – tikai ar Indonēzijas 
Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Raidošu un uztverošo aparatūru, bezvadu telefonus un telekomunikāciju aprīkojumu 
– tikai ar Indonēzijas Tūrisma, pasta un telekomunikāciju departamenta atļauju.
• Saules aptumsuma novērošanas brilles – tikai ar Indonēzijas Veselības ministrijas 
atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Šaujamieročus un to daļas un munīciju – tikai ar Indonēzijas Republikas Policijas atļauju.I

Indonēzija
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IRĀKA - IRAQ - IQ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Arābu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
Jā

Nē

Jā **

Nē

-
-

Jā

Nē

Jā
Nē

CP72
Angļu,
spāņu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

I

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus (sk. Nosacīti atļauts…)
• Pienu.
• Nekonservētu (svaigu vai jebkādā veidā apstrādātu) gaļu.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Citrusu augļus (apelsīnus, citronus, greipfrūtus, mandarīnus).
• Vīnogas.
• Kaņepes.
• Kokvilnu (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• Tēju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Konservus.
• Pārtikas produktus burkās.
• Konfektes, kuras satur ārzemju dzērienus.

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Zīda paklājus.
• Apģērbus un veļu.

Irāka

I
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Metāla priekšmetus, kuri atgādina monētas.
• Magnetofona lentes.
• Skaņu ierakstus.
• Preces no Izraēlas.
• Japānā ražotas skūšanās otiņas.
• Netīrus priekšmetus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Pastkartes.
• Avīzes, kuras aizliegusi valsts.
• Etiķetes.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Ārzemju loterijas biļetes.
• Monētas.
• Banknotes un valūtu
• Vērtspapīrus, kas izmaksājami to uzrādītājiem.
• Ceļojumu čekus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīnu, zeltu vai sudrabu, apstrādātā vai neapstrādātā veidā.
• Dārgakmeņus.
• Juvelierizstrādājumus un citas vērtslietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Vielas, kuras šķīdina tinti.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Sk. Nosacīti atļauts….

XVII.   Saimniecības preces

• Ziepes.
• Sk. Nosacīti atļauts…

I

Irāka
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XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
k īš .

XIX.   Minerālvielas
Sk. Nosacīti atļauts…

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
 Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
Fot ā .

ļ .
T t tvē ē .

āš ā t ļā .

Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
k .

Sk. Nosacīti atļauts…

XXIV.   Ieroči un munīcija
J ā v oč Sk. Nosacīti atļauts…).

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
t ē ī ā ņ k tošā k ā

II.   Augi un to izcelsmes preces
A k k I āk ī ļ ī t

t ā āt .
kok k I āk ā k ļ .

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
k k ē k k t I āk āž ļ .

I

Irāka
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VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar Irākas Veselības ministrijas atļauju.
•Narkotiskās vielas medicīnas vai zinātniskiem mērķiem – tikai ar Irākas Veselības ministrijas 
atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Nažus – tikai ar Irākas Iekšlietu ministrijas atļauju.
• Filmas, celuloīdu – tikai metāla iepakojumā ar atzīmi „Filma”, „Celuloīds”.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Eļļas – tikai ar Irākas ķīmisko dienestu atļauju.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Matu krāsas – tikai ar Irākas Veselības ministrijas atļauju. 

XVII.   Saimniecības preces

• Traukus – tikai ar Irākas Veselības ministrijas atļauju.

XIX.   Minerālvielas

• Sāli – tikai ar Irākas Muitas departamenta atļauju.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Mikrobu paraugus – tikai ar Irākas Veselības ministrijas atļauju.
• Serumus – tikai apmaiņā starp oficiāli atzītiem institūtiem.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Radiouztvērējus vai to detaļas – tikai ar Irākas sakaru administrācijas atļauju.
• Radio translācijas aparatūru – tikai ar Irākas Pasta, telegrāfa un telefona departamenta 
ģenerāldirektora atļauju.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Antikvārus priekšmetus – tikai ar nosūtītājas valsts kompetentu iestāžu atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus – tikai ar Irākas policijas atļauju.
I

Irāka
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IRĀNA - IRAN - IR

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

-
3
3

Angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

12. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi:
12.1. Nepieciešamais muitas deklarāciju CN 23 
skaits
12.2. Valodas kurās atļauts aizpildīt CN 23 
deklarāciju

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
400 SDR

Jā

Jā

Jā
Jā

Nē

Jā ** 

Nē

-
-

Nē

Jā

Jā
Jā

2

Angļu, 
franču

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

I
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• Dzīvus dzīvniekus.

II.   Augi un to izcelsmes preces
• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• Alkoholiskos dzērienus.
• Tabakas surogātus.

IV.   Kafija, tēja
• Tēju.

V.   Gatavās pārtikas preces
• Cukuru.

VI.   Medikamenti
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi
• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
• Dzīvnieku ādas.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• Lietotu apģērbu un veļu.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• Azartspēles (ar kauliņiem, kārtis un tamlīdzīgas).
• Mūzikas instrumentus.
• Nepiedienīga rakstura priekšmetus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Modes žurnālus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Naudu.
• Banknotes.
• Loterijas biļetes.

I

Irāna
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārglietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Indīgas vielas.
• Sausas un šķidras ķīmiskās krāsvielas.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Jebkāda veida radiosistēmas.
• Telegrāfa aparātus un sistēmas.
• Bezvadu telefonus.
• Sk Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

I

Irāna
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Nosacīti atļauts ievest

VI.   Medikamenti

• Narkotiskās vielas – tikai medicīniskām vai farmācijas vajadzībām, ja adresātam to 
saņemšanai ir Irānas Veselības ministrijas īpaša atļauja

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Foto un kino aparatūru uzņēmumu veikšanai no gaisa – tikai ar Irānas Veselības ministrijas 
īpašu atļauju.

Piezīmes
Irānas pasta administrācija nav publicējusi nosacījumus atsevišķu preču ievešanai.

I

Irāna
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 ISLANDE - ICELAND - IL

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
4000 SDR

Jā

Jā

Jā

-

Jā

Jā

2
2
2

Angļu,
īslandiešu,
dāņu,
norvēģu,
ziedru

Angļu,
īslandiešu,
dāņu,
norvēģu,
ziedru

Nē

Jā
Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

31, 5 kg

Jā
4000 SDR

Nē

Jā

-
-

-

Jā **

Jā

Nav publicēts
-
3 m

Jā

Jā

-
-

CP72

-
-

Jā
Nē

*) Islandes pasta administrācija precīzāku informāciju nav publicējusi.

I

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus.
• Bites.
• Zīdtārpiņus.
• Svaigus, saldētus vai žāvētus gaļas un zivju produktus.
• Pienu un piena produktus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Olas un olu izstrādājumus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dabīgo zāli.
• Salmus un to izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts…).

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Neapstrādātas ādas (Sk. Nosacīti atļauts…).

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotus apģērbus.
• Veļu.
• Apavus.
• Lietotus maisus.
• Lupatas.
• Vati.

I

Islande
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Matus.
• Svina rotaļlietas.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Papīra atgriezumus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

I

Islande
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Radioaparātus un to detaļas..
• Telegrāfa aparātus un to detaļas.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Cūku sarus, dzīvnieku spalvas, zirgu astrus un to izstrādājumus – tikai ar sertifikātu pat to 
dezinfekciju.  
• Konservētu un sauso pienu – tikai ar Islandes lauksaimniecības iestāžu atļauju.
• Vilnu un kārsto vilnu – tikai ar Islandes lauksaimniecības iestāžu atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kartupeļus – tikai no vietām, kurās nav izplatītas kartupeļu slimības un ar fitosanitāro 
sertifikātu.
• Salmus un to izstrādājumus – tikai ar sertifikātu par to dezinfekciju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Spirtotos dzērienus, vīnus, liķierus un alu, kuros spirta saturs ir ne vairāk kā 2,25% – tikai 
Islandes valdības vai ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvjiem.  

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju, kokaīnu un citas narkotikas – tikai medicīniskiem vai zinātniskiem 
mērķiem.
• Medicīniskos piederumus – tikai ar Islandes medicīnas iestāžu atļauju.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Putnu ādas un to izstrādājumus – tikai ar sertifikātu par to dezinfekciju. I

Islande
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 JAMAIKA - JAMAICA - JM 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

Jā

-

-
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

-
-

-

Nē

-
-

-

Jā**

Nē

-
-

Jā

-

-
-

CP72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Jamaikas pasta administr
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ācija precīzāku informāciju nav publicējusi.

J

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites.
• Dzīvus insektus vai organismus, kas var izraisīt augu slimības.
• Gaļu.
• Kondensēto pienu.
• Medu un neapstrādātu vasku.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Citrusaugus un augļus vai to daļas. 
• Augļus un dārzeņus (Sk. nosacīti atļauts…).
• Kokosriekstus un to produktus.
• Kokvilnas sēklas un kokvilnas augus vai to daļas.
• Augu izcelsmes krāsvielas.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus (Sk. Nosacīti atļauts…).

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Pārtikas eļļu. 
• Cukuru.

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Sk. Nosacīti atļauts…

J

Jamaika
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Amuletus un cita veida piekariņus.
• Neķītrus vai citādā veidā aizvainojošus gravējumus un priekšmetus.
• Skūšanās otiņas, kas ražotas Austrumāzijas un Dienvidaustrumāzijas valstīs (Indijā, Japānā, 
Mjanmā un citās) vai Austrumindijas salās un Filipīnās vai no šīm teritorijām nosūtītas.
• Biškopības piederumus.
• Virves, tauvas, takelāžu, auklas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Neķītrus un citādā veidā aizvainojošus iespieddarbus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas

• Loterijas biļetes.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Ķīmiskās krāsvielas.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Augsni.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Sk. Nosacīti atļauts…

J

Jamaika
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XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Dažādu totalizatoru piederumus.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest*

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kartupeļus.
• Svaigus augļus un dārzeņus.
• Augus vai to daļas.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Spirtu.
• Tabaku.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai tad, ja to nosaukums un formula uz iepakojuma ir uzrādīti angļu 
valodā.
• Narkotikas un tās saturošos medikamentus.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotas dzīvnieku segas un tamlīdzīgus piederumus.
• Apavus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Asus priekšmetus.
• Neapstrādātas rotaļlietas.
• Mīkstās rotaļlietas.

J

Jamaika
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Papīrnaudu. 

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zelta stieņus.
• Apstrādātu vai neapstrādātu zeltu.
• Zelta juvelierizstrādājumus.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Bioloģiskās vielas un izstrādājumus (serumus, vakcīnas un tamlīdzīgus).

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Griežamos instrumentus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Šaujamieročus un pistoles.
• Sk. Nosacīti atļauts…

*) Jamaikas pasta administrācija nav publicējusi precīzākus noteikumu preču ievešanai.

J

Jamaika
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 JAUNZĒLANDE - NEW ZEALAND - NZ 

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 
23 / veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
726,50 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
800 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē
Jā

CP72
Angļu

Jā
-

Jā
Jā

J

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Abiniekus, zivis, ūdens bezmugurkaulniekus, jebkurā to attīstības stadijā, ieskaitot ikrus. 
• Vaļu produktus.
• Zivis un zivju produktus.
• Vilnu un vilnas ķīpas.
• Spalvas un sarus, kā arī un preces, kuru sastāvā tie ietilpst.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un augu sēklas.
• Jebkāda veida neapstrādātus augu un augļu izcelsmes produktus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Košļājamo tabaku.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• - 

VI.   Medikamenti

• Zāles dzīvnieku ārstēšanai. 
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

Jaunzēlande

J
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Lopbarību.
• Nepiedienīgus audio un video ierakstus.
• Motociklistu aizsargķiveres.
• Sukas un otas. 
• Biškopībā izmantojamo inventāru un aprīkojumu. 
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Nepiedienīgas grāmatas, žurnālus, periodiskos izdevumus un cita veida materiālus.
• Dokumentus attiecībā uz futbola derībām un līdzīgiem konkursiem.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes un jebkādu valūtu.
• Zelta monētas.
• Viltotu naudu.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Dzelzi un tēraudu.
• Urānu, tā metāliskos savienojumus un rūdu.
• Organiskās ķīmikālijas.
• Pesticīdus.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Gumijas knupīšus bērniem un zīdaiņiem.

J

Jaunzēlande
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XIX.   Minerālvielas

• Dzīvnieku izcelsmes mēslošanas līdzekļus.
• Augsni, smiltis, mālu un zemi.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Ātri bojājošās bioloģiskās vielas.
• Dzīvnieku izcelsmes dabīgo mēslojumu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• Jebkāda veida dabīgo lopbarību.
• Produktus, kurus var izmantot lopu barošanai.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvas bites – tikai ar Jaunzēlandes Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrijas 
atļauju.
• Jebkādus dzīvnieku izcelsmes produktus un preces – tikai atsevišķos gadījumos ar 
Jaunzēlandes Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrijas atļauju.
• Gaļu un gaļas izstrādājumus hermētiskā iepakojumā – tikai ar Jaunzēlandes 
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrijas Dzīvnieku veselības departamenta 
direktora atļauju.
• Dabīgo medu un citus bišu produktus – tikai ar Jaunzēlandes Lauksaimniecības un 
zivsaimniecības ministrijas atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Makaronu izstrādājumus, kā piemēram, nūdeles ar olu, garneļu vai vistu piedevām, 
ieskaitot dehidratizētās mērces, zupas vai cita veida līdzīgus izstrādājumus ēdienu 
pagatavošanai – tikai rūpnieciski ražotus un hermētiskā iesaiņojumā.
• Kakao pupiņas, sēklas un kokus vai krūmus – tikai ar Jaunzēlandes Lauksaimniecības un 
zivsaimniecības ministrijas atļauju.

J

Jaunzēlande
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III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus – tikai ar muitas kontroliera piekrišanu. 

VI.   Medikamenti

• Narkotikas un tās saturošos medikamentus – tikai ar Jaunzēlandes Veselības ministrijas 
atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Dabīgos vai sintētiskos desu apvalkus – tikai ar Jaunzēlandes Lauksaimniecības un 
zivsaimniecības ministrijas atļauju.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Bioloģiskos preparātus veterinārajām vajadzībām – tikai ar lauksaimniecības un 
zivsaimniecības ģenerāldirektora atļauja.
• Dzeltenā drudža vakcīnas – tikai ar Jaunzēlandes Veselības ministrijas Sabiedriskās 
veselības nodaļas direktora atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Šaujamieročus – tikai ar Jaunzēlandes policijas pilnvarota ierēdņa atļauju.

J

Jaunzēlande
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JEMENA - YEMEN - YE

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
452 SDR

Jā

Jā

Jā

-

Jā

Jā

2
2
2

Arābu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

2 m
3 m

Jā

-

Jā
Nē

CP72
Arābu, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

J

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Cūkgaļu, arī sajaukumā ar cita veida gaļu.
• Cūku taukus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus.
• Visu veidu vīnus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Pārtikas sāli.

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Publikācijas un preses izdevumus, kuros pieminēta jebkāda cita reliģija, izņemot islāmu.
• Izraēlas preses izdevumus un publikācijas.
• Publikācijas un preses izdevumus, kas grauj valsts drošību un suverenitāti.

J
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Naudu un valūtu.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Jebkādus ar sērskābi impregnētus materiālus. 

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• Pārtikas rūpniecības pārpalikumus izmantošanai kā dzīvnieku barību.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Noklausīšanās vai radio sakarus traucējošās iekārtas, kas paredzētas militāro vai civilo 
sakaru noklausīšanai vai traucēšanai.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

J
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Nosacīti atļauts ievest

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sēklas un citas augu izcelsmes preces – tikai ar kompetentu Jemenas lauksaimniecības 
iestāžu izdotu  fitosanitāro sertifikātu un  to atļauju piegādāt adresātam. 

VI.   Medikamenti

• Spirtu saturošos šķidrumus medicīniskai izmantošanai – tikai ar kompetentu Jemenas 
iestāžu atļauju.
• Narkotiskās vielas saturošus medikamentus – tikai ar ārsta recepti un pēc kompetentu 
medicīnas speciālistu pārbaudes pasta apmaiņas vietās.
• Farmaceitiskos preparātus – tikai pēc kompetentu medicīnas speciālistu pārbaudes 
pasta apmaiņas vietās, kas vajadzības gadījumā tiesīgi pieprasīt papildus informāciju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Militāro sakaru iekārtas – tikai ar Jemenas armijas amatpersonu atļauju.
• Televizorus – tikai pēc to reģistrācijas un ar Jemenas Informācijas ministrijas izsniegtu 
atļauju to saņēmējiem.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Visa veida ieročus, to daļas un munīciju – tikai ar Jemenas Iekšlietu un aizsardzības 
ministrijas licenci.

Piezīmes

• Rēķins-faktūra jāpievieno, ja sūtījuma vērtība ir lielāka par 1500 ASV dolāriem.
• Preču izcelsmes sertifikāts nepieciešams, ja sūtījumam ir skaidri izteikts komerciāls 
raksturs.

J

Jemena
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JORDĀNIJA - JORDAN - JO

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā

Jā

-
-
-

Arābu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

31,5 kg

Nē
-

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Nē

Jā
Nē

CP72
Angļu 

Jā
-

Jā
Nē

J

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

Jordānijas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

J

Jordānija
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KABOVERDE - CAPE VERDE - CV

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

CN23
CN23
CN23

Portugāļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
327 SDR

Jā

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72
Portugāļu, 
franču

Jā
-

Jā
Nē

K

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes.
• Vērtspapīrus.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Jebkāda veida ieročus, to daļas vai munīciju – tikai ar Kaboverdes oficiālo iestāžu 
atļauju.

Kaboverde

K
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KAMERŪNA - CAMEROON - CM

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

2
2
2

Angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

-

Jā**

Nē

-
-

Jā

-

-
-

CP72

Angļu, 
franču

Jā
-

Jā
Nē

*) Kamerūnas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.
Atļauts pieņemt pakas saskaņā ar pasta noteikumiem.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

K

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI. Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu apģērbu.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

K

Kamerūna
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XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju un citas narkotiskās vai psihotropās vielas – tikai medicīniskām vai 
zinātniskām vajadzībām.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus, ieskaitot sporta vajadzībām – tikai ar īpašām atļaujām.

K

Kamerūna
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KAMBODŽA - KH

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
2
2

Angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

12. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi:
12.1. Nepieciešamais muitas deklarāciju CN 23 
skaits
12.2. Valodas kurās atļauts aizpildīt CN 23 
deklarāciju

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

-

-
-

-

Nē

-
-

-

Nē

Nē

-
-

-

-

-
-

3

Angļu, 
franču

-
-

Jā
Nē

*) Kambodžas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju.

K
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

V.   Gatavās pārtikas preces

• Ceļojumam domātus pārtikas produktus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Nekomerciāla rakstura preces, kuru kopējā vērtība nav lielāka kā 1000 rielu.
• Preces, kuras tieši adresētas Sarkanajam Krustam.
• Preču paraugus.
• Konteinerus, kuri nosūtīšanas brīdī bijuši pilni.
• Uz Kambodžu atpakaļ nosūtītas preces, ja var pierādīt, ka to sastāvā nav notikušas 
nekādas izmaiņas.
• Paša autora oriģināldarbus.
• Personiskās mantas.
• Diplomātiskā korpusa un konsulārā dienesta vajadzībām nosūtītas preces. 
• Ceļotāja personiskos piederumus.
• Laulāto pāru „pūru”.
• Skolas piederumus.

Piezīmes

Kambodžā aizliegts ievest jebkādas preces neatkarīgi no to izcelsmes vai mērķa. Tomēr 
atsevišķos gadījumos šis aizliegums tiek atcelts.

Kambodža

K
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 KATARA - QATAR - QA

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1886 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

CN23
CN23
CN23

Arābu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
1886 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Arābu, 
angļu

Jā
-

Jā
Jā

K

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus, izņemot bites, dēles, zīdtārpiņus un parazītus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Jebkāda veida gaļu un gaļas subproduktus.
• Jebkāda veida zivis, vēžveidīgus, moluskus un citus ūdens bezmugurkaulniekus.
• Pārtikas preces, kuru izgatavošanā izmantoti cūku tauki.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Bojātus produktus un produktus, kas kaitīgi cilvēku veselībai vai nav izmantojami 
uzturā.

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Apģērbus, uz kuriem nodrukās Allaha vārds vai Korāna panti.
• Militārus vai tamlīdzīgus apģērbus.

Katara

K
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Šķidras vielas.
• Pulverveidīgas vielas.
• Pornogrāfiskas filmas un video ierakstus.
• Trīsdaļīgus makšķerkātus, kuru diametrs apakšdaļā nepārsniedz 4 cm.
• Bērnu lidmodeļus ar tālvadības sistēmu.
• Spēles, kuras balstītas uz veiksmi.
• Cigaretes reklamējošus priekšmetus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Musinoša satura vai nacionālai drošībai kaitīgus politiska satura iespieddarbus. 
• Pastkartes ar mūzikas skaņām.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Jebkāda veida viltotu valūtu.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Vielas, kas piesātinātas ar radioaktīviem putekļiem.
• Bīstamas toksiskās vielas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

K
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XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un detaļas to izgatavošanai.

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles, zīdtārpiņus un parazītus – tikai iepakojumā, kas novērš jebkāda veida 
kaitējumu sūtījumam.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kokus un to stādus – tikai ar attiecīgu Kataras iestāžu atļauju. 
• Augus un augu izcelsmes produktus un preces – tikai ar attiecīgu Kataras iestāžu 
atļauju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Vīnus un cita veida alkoholiskos dzērienus – tikai diplomātiskām misijām un bez 
iepriekšējas atļaujas.
• Cigaretes – tikai ar brīdinošiem uzrakstiem uz paciņām, ka smēķēšana ir viens no 
galvenajiem iemesliem, kas izraisa sirds un asinsvadu un plaušu slimības.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus un citas farmaceitiskās preces – tikai ar Attiecīgu Kataras iestāžu atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Audiovizuālos materiālus – tikai ar attiecīgu Kataras iestāžu atļauju.

K
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Iespieddarbus – tikai ar attiecīgu Kataras iestāžu atļauju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīnu, zeltu, juvelieru izstrādājumus un cita veida vērtslietas – tikai apdrošinātās 
vēstulēs.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Ķīmiskās preces – tikai ar attiecīgu Kataras iestāžu atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Telekomunikāciju raidītājus un uztvērējus, tālsakaru telefona aparātus – tikai ar attiecīgu 
Kataras iestāžu atļauju.
• Svarus un mērinstrumentus – tikai ar Kataras Finansu, ekonomikas un tirdzniecības 
ministrijas Svaru un mēru departamenta atļauju.

K
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KAZAHSTĀNA - KAZAKHSTAN - KZ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
4000 SDR

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Nē

2
2
2

Franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
4000 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā**

Jā

1,05 m
2 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

K

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā
I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

ī īvniekus ņ tes ē ī ārpiņus.
R ē īvniek reces.

II.   Augi un to izcelsmes preces
R ē reces.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

IV.   Kafija, tēja

V.   Gatavās pārtikas preces
Ātr ā ārtik reces.

VI.   Medikamenti
rkotiskā ropā s ī t āv s.
īvniek s.

Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
A o ālos teriālus, k vērsti pret politisko režīmu, tās teritoriā

inte ritāti un ro u, kā ī K ā R k r ko toritāti,
k u, ā cietsir ī un r r ī s, evi u sociālo rupu, u

u reliģ u k ārākumu ā ī rno rāfisk r s.
Sk. Nosacīti atļauts…

Kazahstāna
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
Sk. Nosacīti atļauts…

XXIV.   Ieroči un munīcija
J č , ī , ī , ī , ļ

ļ .

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

II.   Augi un to izcelsmes preces

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
Pīšļ ķ – ē š ī ,

š š .
( , , – ,

ī š š

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
M ē – ī š ē ļ
ū ī .
A ī ē ī , ī – ī

š ē ļ ū ī .
Č ī š ē ļ ū ī .

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
D , – ī š ē ļ

ū ī .
ņ ī š ē ļ ū ī .

ē – ī š ē ļ
ū ī .

K

Kazahstāna
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Jebkāda veida ieročus, arī duramos, civilā vai militārām vajadzībā, to munīciju, detaļas vai 
rezerves daļas.

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus – tikai ar Kazahstānas veterinārās kontroles 
iestāžu atļauju

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus, dārzeņus un to izcelsmes produktus – tikai ar Kazahstānas sanitārās kontroles 
iestāžu atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Pīšļu urnas ar nelaiķa pelniem – tikai ar vietējās pašvaldības sertifikātu, kurā apstiprināts, 
ka tās nesatur citas neatbilstošas vielas vai priekšmetus.
• Ierakstus (disketes, diskus, audio un video letes) – tikai ar pievienotu informāciju, kādas 
ierīces izmantotas šo ierakstu veikšanai. 

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas un banknotes – tikai ierakstītos vai apdrošinātos vēstuļu korespondences 
sūtījumos.
• Akreditīvus vai vērtspapīrus, kas izmaksājami to uzrādītājam – tikai ierakstītos vai 
apdrošinātos vēstuļu korespondences sūtījumos.
• Čekus – tikai ierakstītos vai apdrošinātos vēstuļu korespondences sūtījumos.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgmetālus, apstrādātus vai neapstrādātus – tikai ierakstītos vai apdrošinātos vēstuļu 
korespondences sūtījumos.
• Dārgakmeņus – tikai ierakstītos vai apdrošinātos vēstuļu korespondences sūtījumos.
• Juvelierizstrādājumus un citas vērtslietas – tikai ierakstītos vai apdrošinātos vēstuļu 
korespondences sūtījumos.

K
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Radioelektroniskos un augstfrekvences aparātus un iekārtas – tikai ar Kazahstānas 
Transporta un komunikāciju ministrijas atļauju. 

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Mākslas darbus, antīkus priekšmetus, kā arī vērtīgus mākslas, vēstures, zinātnes un citus 
priekšmetus – tikai ar Kazahstānas Kultūras ministrijas atļauju.

Piezīmes

Pasta sūtījumi, kurus uz Kazahstānu nosūta privātās personas, ar precēm, kurām nav 
komerciāla vai rūpnieciska rakstura, ir atbrīvotas no muitas maksājumiem, ja to svars nav 
lielāks par 31 kg un to kopējā vērtība nepārsniedz 1000 ASV dolāru. 

K
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KENIJA - KENYA - KE

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
116,49 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

2
2
2

Angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

31,5 kg

Jā
100,10 SDR

Jā

Nē

-
-

Jā

Nē

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā
Jā

CP72
Angļu 

Jā
-

Jā
Nē

K
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Ar skābi apstrādātus kaulus un to daļas.
• Kaulus un ragus un to aizmetņus, apstrādātā vai neapstrādātā veidā, attaukotus, kā 
pulveri vai to atgriezumus.
• Ziloņkaulu, nīlzirgu zobus, degunradžu ragus, apstrādātā vai neapstrādātā veidā, kā 
pulveri vai to atgriezumus.
• Bruņurupuču bruņas, vaļu ūsas, ilkņus un citas to ragvielas daļas, apstrādātā vai 
neapstrādātā veidā, kā pulveri vai to atgriezumus.
• Korāļus vai tamlīdzīgus materiālus, apstrādātā vai neapstrādātā veidā, kā pulveri vai to 
atgriezumus.
• Dzīvnieku izcelsmes dabīgos sūkļus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk.Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

K

Kenija



289

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Sk. Nosacīti atļauts…
• Izlietotas (apstarotas) kodolreaktoru degvielas tvertnes.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes un valūtu.
• Ceļojumu čekus un cita veida vērtspapīrus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Ziloņkaula, bruņurupuču, korāļu un citu dzīvnieku kaulu un ragu izstrādājumus.
• Pērles un to izstrādājumus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

Kenija
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus – tikai pēc Kenijas Lauksaimniecības, lopkopības un tirdzniecības 
ministrijas pārbaudes, kad sūtījums ieradies valstī. Īpaša atļauja nav vajadzīga.
• Zivis un to izcelsmes produktus – tikai pēc Kenijas Zvejniecības departamenta pārbaudes, 
kad sūtījums ieradies valstī, bet pirms tā nonākšanas muitā. Īpaša atļauja nav vajadzīga.  

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un augu izcelsmes produktus un citas preces – tikai pēc Kenijas Lauksaimniecības, 
lopkopības un tirdzniecības ministrijas pārbaudes, kad sūtījums ieradies valstī. Īpaša atļauja 
nav vajadzīga.
• Kartupeļu sēklas, svaigas vai saldētas, kartupeļus, svaigus vai saldētus – tikai pēc Kenijas 
Lauksaimniecības, lopkopības un tirdzniecības ministrijas pārbaudes, kad sūtījums ieradies 
valstī. Īpaša atļauja nav vajadzīga.
• Kukurūzas sēklas – tikai pēc Kenijas Lauksaimniecības, lopkopības un tirdzniecības 
ministrijas pārbaudes, kad sūtījums ieradies valstī. Īpaša atļauja nav vajadzīga.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Dzinēju pulverus; gatavās sprāgstvielas; drošinātājus; detonatorus; aizdedzes materiālus; 
pirotehniskos līdzekļus, kā arī jebkādiem mērķiem paredzētās raķetes – tikai ar Kenijas 
Raktuvju un ģeoloģijas departamenta atļauju.
• Insekticīdus, fungicīdus, nezāļu iznīcinātājus, jebkāda veida herbicīdus, augu augšanas 
regulētājus, dezinfekcijas līdzekļus, grauzēju iznīcinātājus un tamlīdzīgas preces – tikai 
pēc Kenijas Veselības ministrijas pārbaudes, kurā nosaka preču pielietošanas pieļaujamību 
valstī, pirms to nonākšanas muitā.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Jebkāda veida militāros, sporta vai medību ieročus, to munīciju un detaļas – tikai ar 
Kenijas Policijas, Enerģētikas un dabas resursu ministrijas atļauju.

K
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KIRGIZSTĀNA - KYRGYZSTAN - KG

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

3
3
3

Krievu, 
angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Jā

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
1000 SDR

Jā

Nē

-
-

-

Jā **

Jā

1,05 m
2 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72
Angļu, 
franču, 
krievu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

K
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Piezīmes

Kirgizstānas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

K
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KIRIBATI - KIRBATI - KI

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

Jā

Jā

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

-

Nē

-
-

-

Nē

Nē

-
-

Jā

-

-
-

CP72
Angļu

-
-

Jā
Nē

*) Kiribati pasta administrācija precīzāku informāciju nav publicējusi. 
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Priekšmetus, kurus sanitārās kontroles iestādes atzinušas par veselībai kaitīgiem.
• Opija pīpes un citus priekšmetus opija smēķēšanai.
• Japānā, Ķīnā, Honkongā, Indijā, Šrilankā vai Filipīnās ražotas vai no šīm valstīm un to 
teritorijām importētas skūšanās otiņas.
• Jebkādas preces, kuras iepakotas tādos pašos konteineros kā skūšanās otiņas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

Kiribati
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XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Nepiedienīga rakstura iespieddarbus, zīmējumus, fotogrāfijas, grāmatas, kārtis un 
tamlīdzīgu produkciju.
• Firmu zīmes.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Zelta un sudraba stieņus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Vielas, kuras izmanto krāsošanai.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• Instrumentus narkotisko vielu pagatavošanai.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

K
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus parazītus un kukaiņus – tikai ar attiecīgo varas iestāžu atļauju.

VI.   Medikamenti

• Narkotiskās vielas medicīniskiem mērķiem – tikai ar kompetentu valsts iestāžu īpašu 
atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Filmas, celuloīdu – tikai ar kompetentu valsts iestāžu atļauju.

Piezīmes

• Kiribati pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakā, neatkarīgi no 
to satura.

K
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KOLUMBIJA - COLUMBIA - CO

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

  Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

3
3
3

Spāņu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

50 kg

Jā
1307 SDR

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Jā

1,5 m
3 m

Nē

-

Jā
-

CP72
Spāņu, 
angļu, 
franču

Jā
-

Jā
Jā

K
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Saldētu, kaltētu vai citā veidā sagatavotu gaļu, izņemot gaļu, ko pārsūta kārbās vai 
hermētiski slēgtos traukos.
• Zivis, vēžveidīgos, moluskus: konservētus, kaltētus, salātos vai konservētus, izņemot zivis 
hermētiski noslēgtos traukos.
• Pienu un piena produktus.
• Dzīvnieku izcelsmes izejvielas un neapstrādātus pārtikas produktus.
• Perlamutru.
• Gliemežvākus.
• Ziloņkaulu.
• Vilnu.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Jebkādus dārzeņus, augus un saknes un to produktus un izstrādājumus.
• Puķkopības produkciju.
• Linus, kaņepes, džutu un citus augus tekstilrūpniecībai.
• Neapstrādātu kokvilnu.
• Neapstrādātas augu valsts izejvielas ādas kopšanai, gofrēšanai un citiem mērķiem.
• Cukuru un tā izstrādājumus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus, ieskaitot liķierus un jebkādus citus saldinātos vai aromatizētos 
spirtotos dzērienus.
• Dažādus uzlējumus.

IV.   Kafija, tēja

• Kafijas pupiņas, ieskaitot grauzdētās vai maltās.
• Neapstrādātu tēju vai tēju paciņās.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Kakako un tā izstrādājumus.
• Garšvielas (piparus, kanēli un tamlīdzīgas).
• Gatavos pārtikas rūpniecības produktus: miltu, gaļas, dārzeņu, augļu un augu
izstrādājumus.

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos izstrādājumus.
• Sk. Nosacījumi 

Kolumbija
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VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Linu, kaņepju, džutas un citu augu izcelsmes izejmateriāla tekstilizstrādājumus.
• Vilnas izstrādājumus.
• Lietotu apģērbu.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Dabīgos matus un to izstrādājumus.
• Metāla izstrādājumus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Naudu, valūtu, banknotes un cita veida vērtspapīrus.
• Monētas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Rokassprādzes.
• Dārgakmeņus un to izstrādājumus.
• Platīnu, zeltu, sudrabu un citus dārgmetālus un to izstrādājumus.
• Dabīgās pērles un to izstrādājumus.
• Perlamutra, gliemežvāku un ziloņkaula izstrādājumus.
• Vērtslietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Ziedes, dažādus šķidrumus un tamlīdzīgus preparātus ādas izstrādājumu uzglabāšanai.
• Dažādu ķīmisko maisījumu izejvielas.
• Sausās krāsas un lakas, izņemot tās, kuras ieved hermētiski noslēgtos traukos.
• Ķīmiskos izstrādājumus.

K
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XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Ziepes.

XVII.   Saimniecības preces

• Servīzes.
• Sudraba galda piederumus.
• Vara, alumīnija, niķeļa un citu metālu traukus.
• Lāpstas, knaibles un citas saimniecībā izmantojamas preces.
• Stiklu un stikla izstrādājumus.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Akmens un citu minerālvielu dekoratīvos izstrādājumus.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• Pārtikas rūpniecības pārpalikumus.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Jebkāda veida mašīnas un to detaļas.
• Zinātnisko aparatūru.
• Svaru un mēru aparatūru un instrumentus.
• Optiskos un jebkāda cita veida instrumentus.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

• Kolumbijas pasta administrācija informāciju par precēm, kuras varētu būt nosacīti atļautas 
ievešanai nav publicējusi.

K

Kolumbija
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KOMORU SAVIENĪBA - COMOROS - KM 
(Komoru salas)

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
3615 SDR

Nē

Jā

Jā
Jā

Nē

Jā**

Jā

2 m
3 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72

Franču

Jā
-

Jā
Nē

K

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Cigaretes un tabaku.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Laikrakstus un cita veida iespieddarbus, kas var apdraudēt valsts drošību un islāma 
ticību.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Sk. Nosacīti atļauts…

Komoru Savienība

K
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

K

Komoru Savienība
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Nosacīti atļauts ievest

VI.   Medikamenti

• Narkotikas medicīniskiem mērķiem – tikai ar Komoru Savienības kompetentu iestāžu 
īpašu atļauju.
• Spirtu – tikai farmācijas vajadzībām.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes, valūtu un cita veida vērtspapīrus – tikai apdrošinātos sūtījumos.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zelta stieņus – tikai ar Komoru Savienības Centrālās bankas atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju, kuru nevar uzskatīt par militāriem ieročiem vai munīciju – tikai ar 
īpašu Komoru Savienības varas iestāžu atļauju.

K

Komoru Savienība
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KONGO - CONGO - CG

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
490 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

2
2
2

Franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

-

-
-

-

Jā**

Jā

1,5 m
3 m

-

-

-
-

CP72

Franču 

-
-

Jā
Nē

*) Kongo pasta administr
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ācija precīzāku informāciju nav publicējusi.

K

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Absintu un tamlīdzīgus dzērienus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Kontraceptīvos līdzekļus.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Konservētas zivis, ja nav skaudras norādes uz ražotājvalsti vai konservu kārba ir smagāka 
par 1 kilogramu.
• Konservētus augļus un dārzeņus, ja nav skaidras norādes uz ražotājvalsti vai konservu 
kārba ir smagāka par 1 kilogramu.

Kongo

K
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XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Iespieddarbus, kuru saturs var apdraudēt Centrālāfrikas Muitas un Ekonomisko Savienību 
(UDEAC).

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• Kontracepcijas iekārtas.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija
• Sk. Nosacīti atļauts…

K

Kongo
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Mazus nekaitīgus insektus – tikai Parīzes Dabas vēstures muzejam.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Jebkādus dzīvos augus un to dzīvās daļās – tikai ar īpašu atļauju.
• Kafijas un kakao sēklas vai stādus – tikai ar īpašu atļauju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Tabaku – tikai ja iepriekš ir nomaksāta ievedmuita un nodokļi un uz iepakojuma uzreiz aiz 
firmas nosaukuma ir vismaz 3 mm lieliem burtiem uzrakstīts ”Vente en UDEAC”.

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju un citas narkotikas – tikai medicīniskām vai zinātniskām vajadzībām, ja tās 
adresētas farmaceitiem.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Arsēna sāļus un citas iztvaikojošās ķīmiskās vielas – tikai hermētiskās koka vai metāla 
kastēs.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Nemilitārus ieročus un munīciju – tikai ar īpašām atļaujām.

Piezīmes

• Kongo pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi no 
to satura.

K

Kongo
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KONGO DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA -
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO – CD

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

-

-

-

-

Jā

-

2
CN23
CN23

Franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

-

Jā

-
-

-

Jā  **

Nē

-
-

-

-

-
-

CP27

Franču, 
angļu

-
-

Jā
Nē

*) Kongo DR pasta administrācija precīzāku informāciju nav publicējusi.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

K

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Hiacintes.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Absintu.

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi
• Aborta līdzekļus.

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Laikrakstus un publikācijas, kurus aizliegusi valdība.

Kongo Demokrātiskā Republika

K
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Naudu.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgmetālus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Vērtslietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Spēļu automātus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

K

Kongo Demokrātiskā Republika
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvas bites un kukaiņus – tikai apmaiņā starp oficiāli atzītām iestādēm, speciālā 
iepakojumā.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus – tikai ar īpašu atļauju un sertifikātu par to izcelsmi, ja adresāts ir Kongo DR 
kompetenta organizācija vai iestāde.
• Kakao un kafijas sēklas, stādus un augļus – tikai ar Kongo DR Lauksaimniecības ministrijas 
atļauju.
• Kokvilnu – tikai ar Kongo DR Lauksaimniecības ministrijas atļauju. 

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju – tikai ar Kongo DR Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Kakao – tikai ar Kongo DR Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar īpašu atļauju, ja adresāts ir Kongo DR kompetenta organizācija 
vai iestāde.
• Narkotikas – tikai medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem ar Kongo DR Veselības 
ministrijas atļauju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zeltu un dārgmetālus – tikai ar Kongo DR Valūtas padomes atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Saldinātājus (saharīnu un tamlīdzīgus) – tikai ar īpašu atļauju, ja adresāts ir Kongo DR 
kompetenta organizācija vai iestāde.
• Filmas un celuloīdu – tikai speciālā iepakojumā.
• Krāsvielas – tikai apmaiņā starp oficiāli atzītām iestādēm, speciālā iepakojumā. 
• Kālija permanganātu – tikai ar Kongo DR teritoriālās administrācijas atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Destilācijas aparatūru – tikai ar īpašu atļauju, ja adresāts ir Kongo DR kompetenta 
organizācija vai iestāde.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Bruņojumu – tikai ar Kongo DR Iekšlietu ministrijas atļauju.

K

Kongo Demokrātiskā Republika
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KOREJAS REPUBLIKA - KOREA REPUBLIC - KR

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
4000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
4000 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72
Angļu 

Jā
-

Jā
Nē

K
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Jebkādus dzīvus dzīvniekus.
• Jebkāda veida zivis, vēžveidīgos, moluskus un ūdens bezmugurkaulniekus, to produktus 
un izstrādājumus no tiem.
• Visa veida gaļas produktus un subproduktus.
• Visa veida piena produktus.
• Dzīvnieku izcelsmes taukvielas.
• Izstrādājumus no dzīvnieku ādām, sariem un spalvām. 
• Jebkāda dzīvnieku izcelsmes preces.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Piezīmes.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kartupeļus, svaigus vai saldētus.
• Pupiņas.
• Manioku.
• Saldos kartupeļus.
• Miežus, kukurūzu, rīsus, griķus un pārējos graudaugus, ieskaitot to miltus un citus 
pārstrādes produktus.
• Sojas pupiņas.
• Magoņu sēklas.
• Augu izcelsmes taukvielas.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Piezīmes.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Piezīmes.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Cukuru, tā izstrādājumus un pārstrādes produktus.
• Miltu izstrādājumus.
• Gatavos ēdienus, kuru sastāvā ietilpst gaļa vai citi subprodukti.
• Dradžus.

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļaus… ,Piezīmes un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Piezīmes.

K

Korejas Republika



315

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
• Sk. Piezīmes.
• Ādas, kažokādas un to izstrādājumus.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• Filmas, audio un video ierakstus vai cita veida preces, kas ir pretrunā ar valsts konstitucionālo 
kārtību un tradīcijām, kaitē sabiedriskai drošībai. 

XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Grāmatas, publikācijas, zīmējumus, kas ir pretrunā ar valsts konstitucionālo kārtību un 
tradīcijām, kaitē sabiedriskai drošībai. 

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Viltotas monētas.
• Viltotu papīra naudu vai citus maksājumu dokumentus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Celulozes nitrātus, ieskaitot kolodiju.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

K
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XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Dažāda veida drošinātājus un detonatorus.
• Elpošanas ierīces un gāzmaskas, izņemot aizsardzības maskas, kurām nav mehānisko 
daļu vai maināmo filtru.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Šaujamieroču un cita veida ieroču imitācijas.
• Zobenus, mačetes, durkļus, šķēpus un līdzīgus ieročus, to daļas un makstis un futrāļus 
militārām vajadzībām (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Zīdtārpiņu kokonus – tikai ar Korejas Republikas Lauksaimniecības, mežkopības un 
zvejniecības ministrijas atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Riekstus, jujubi, svaigu vai kaltētu – tikai pēc Korejas Republikas Mežkopības pārvaldes 
administratora rekomendācijas.
• Sēklas – tikai ar Korejas Republikas Lauksaimniecības, mežkopības un zvejniecības 
ministrijas atļauju.
• Zīdkoka saknes – tikai ar Korejas Republikas Lauksaimniecības, mežkopības un 
zvejniecības ministrijas atļauju.

VI.   Medikamenti

• Narkotiskās vielas – tikai ar Korejas Republikas veselības un sociālo lietu ministrijas 
atļauju.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes, valūtu, ceļojumu čekus un citus vērtspapīrus – tikai ierakstītās vēstulēs.
• Jebkāda veida maksāšanas līdzekļus – tikai ar Korejas Republikas Bankas atļauju.

K
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Radio raidošu un uztverošo, kā arī telekomunikāciju aparatūru – tikai ar Korejas Republikas 
Sakaru ministrijas atļauju un atbilstoši ministrijas noteikumiem.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Šaujamieroču tēmekļus, nemilitāra rakstura pistoles un revolverus, sporta ieročus, to 
detaļas un piederumus – tikai ar Korejas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vai 
Policijas pārvaldes atļauju.
• Zobenus, šķēpus un tamlīdzīgus ieročus – tikai ar Korejas Republikas Nacionālās 
aizsardzības ministrijas vai Policijas pārvaldes atļauju.

Piezīmes

• Nelieli preču sūtījumi, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 70 000 vonu (37,84 LVL) netiek 
aplikti ar nodokļiem.
• Limiti, līdz kuriem prece, kuras nosūta privātas personas, netiek apliktas ar nodokļiem 
(Korejas Republikas Muitas likums, 45.2.1. pants).

Preces kategorija Prece Svars vai daudzums Muitošanas nosacījumi
Lauksaimniecības 
produkti

Sezama eļļa
Sezams
Medus
Ēdamā ērgļpaparde
Medus
Codonopsis
lanceolata

5 kg katra Preces attiecas uz Likumu par 
augu aizsardzību.

Ja preces daudzus pārsniedz 
šos nosacījumus, stājas spēkā 
saistošie muitas noteikumi.

Valrieksti 5 kg (obligāta karantīna)
Ciedru riekstus 1 kg
Žeņšeņš (svaigs, žāvēts) Kopā 300 g

Mājlopu un jūras 
produkti

Briežu atradži 150 g (obligāta karantīna Ja preces daudzus pārsniedz 
šos nosacījumus, stājas spēkā 
saistošie muitas noteikumi.

Liellopu, cūkas gaļa 10 kg (obligāta karantīna
Kaltēta gaļa 5 kg (obligāta karantīna)
Marinētie produkti 5 kg katrs

Dziednieciskā pārtika un 
medicīniskie sūtījumi

Sabiedriski neatzīti pārtikas produkti kā čūskas, čūsku un tīģeru 
zobu izvilkumi un tamlīdzīgi

Attiecas uz CITES (Starptautiskā 
konvencija par tirdzniecību ar 
apdraudētām floras un faunas 
sugām).

Medicīniskie sūtījumi, kurus var ļaunprātīgi izmantot kā viagru Tikai tādā daudzumā, kas 
atbilst ārsta parakstītajam 
konkrētās personas ārstēšanai.

K
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Dziednieciskā pārtika un 
medicīniskie sūtījumi

DHLA melatonin 2 pudelītes (90 tablešu 
katrā) 

Ja preces daudzus pārsniedz 
šos nosacījumus, stājas spēkā 
saistošie muitas noteikumi. 
Ja pacientam nosūta 
dziedniecisko pārtiku viņa vai 
viņas ārstniecībai, pēc attiecīgo 
nosacījumu saskaņošanas tā 
līdz pieņemamam daudzumam 
var netikt pakļauta muitošanai.

Ja preces, kuras ierobežo CITES, 
iekļautas nemuitojamo preču 
sarakstā, jāievēro nosacījumi, 
kādi aprakstīti saistošajos 
muitas noteikumos.

Ja arī iegādātās zāles 
ietilpst nemuitojamo preču 
kategorijā, tomēr nepieciešams 
apstiprinājums „rekomendācijai 
par zāļu iekļaušanu 
medicīnisko preparātu 
sarakstā, kas ir izņēmumi 
importa nosacījumos,” ko 
parakstījis pilsētas mērs vai 
provinces gubernators.

Gaveral T 2 pudelītes
Pārējā dziednieciskā pārtika 6 pudelītes kopā

Ķīniešu medicīna Medikamenti, kas norādīti Korejas Republikas Muitas 
publikācijās Nr.2003-11

Spēcinošie līdzekļi, kas parakstīti kā neidentificēti ķīniešu 
medicīnas līdzekļi

Preces attiecas uz likumdošanu 
par farmaceitiskiem līdzekļiem.

Narkotikas Marihuāna, opijs, metamfetamīns un citas Preces attiecas uz likumdošanu 
par narkotiskām vielām. 

Savvaļas dzīvnieku 
izcelsmes preces

Tīģeru ādas, savvaļas dzīvnieku ādas, izbāztie dzīvnieki Preces attiecas uz CITES.

Populāras preces Alkoholiskie dzērieni

Cigaretes

Smaržas

1 pudele

1 bloks (10 paciņas)

0,056 vai 0,070 litri vai 2 
unces flakonā

Pārējie - Pārējām precēm personiskai lietošanai muitošana tiek piemērota, ja muitas 
pilnvarotās personas to uzskata par nepieciešamu.

- Precēm, kuras pārbauda muitas pilnvarotās personas jāatbilst spēkā esošajiem 
likumiem.

• Korejas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi no to satura.

K
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KOREJAS TAUTAS DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA - KP

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
4000 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

CN23
CN23
CN23

Angļu, 
korejiešu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
1000 SDR

-

Jā 

Jā
Jā

-

Jā **

Jā

-
-

-

-

-
-

CP72
Angļu, 
korejiešu

-
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

K
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Piezīmes

KTDR pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem pasta 
sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

K
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KOSTARIKA - COSTA RICA - CR

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
2
2

Spāņu, 
franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

30 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

-

Jā
Nē

CP72

Spāņu, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

K
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus un putnus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvus augus.
• Augļus un sēklas, kurās var būt kaitīgi parazīti.
• Lauksaimniecības produktus, kuri iesaiņoti lietotos maisos vai cita veida jau izmantotā 
tarā.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Dzērienus, kuri ir bojāti, mainījuši krāsu vai satur vielas, kuras ir kaitīgas veselībai.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Pārtikas produktus.

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos un medicīniskos preparātus.
• Medicīniskos paraugus ar psihotropām vielām.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Amorāla un nepiedienīga rakstura priekšmetus.
• Bērnu pudelītes.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

Kostarika

K
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Monētas.
• Loterijas biļetes.
• Neaizpildītus rēķinus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Platīnu, zeltu, sudrabu.
• Dārgakmeņus.
• Dārglietas un citus vērtīgus priekšmetus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• Asinis un to preparātus.

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV. Ieroči un munīcija
• Sk. Nosacīti atļauts…

K
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Nosacīti atļauts ievest

VI.   Medikamenti

• Opiju un tā izstrādājumus – tikai ar kompetentas Kostarikas organizācijas vai iestādes 
atļauju.
• Zemādas injekcijas – tikai ar kompetentas Kostarikas organizācijas vai iestādes atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Lietotas mantas – tikai ar sertifikātu par dezinfekciju, ko izdevusi nosūtītāja valsts 
kompetenta iestāde.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Mazkalibra šaujamos ieročus – tikai Kostarikas Sabiedriskās drošības ministrijas atļauju.

K
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KOTDIVUĀRA - CŌTE D’IVOIRE – CI

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1250 SDR

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

4
4
4

Franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
4375 SDR

Jā

Jā

Jā
Jā

Jā

Jā **

Jā

2 m
3 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Franču,
angļu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

K

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• Dzīvus dzīvniekus.

II.   Augi un to izcelsmes preces
• Dzīvus augus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• Spirtotus dzērienus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja
• -

V.   Gatavās pārtikas preces
• -

VI.   Medikamenti
• Apdullinošas vielas.
• Sk. Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi
• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• Zivju konservus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Pornogrāfiskus materiālus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Monētas.
• Banknotes.

Kotdivuāra

K
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zeltu.
• Briljantus.
• Medaļas.
• Dažādus vērtīgus priekšmetus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Esences.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Svarus.
• Ierīces naudas izgatavošanai.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

K
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Nosacīti atļauts ievest

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Banānu, kakao un kafijas kokus, cukurniedru un kokvilnas krūmus – tikai ar Kotdivuāras 
Lauksaimniecības ministrijas atļauju. 

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Minerālūdeni, esences, spirtu – tikai Kotdivuāras Ekonomikas un finansu ministrijas 
atļauju.
• Destilētus dzērienus – tikai ar importa licenci. 

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Skaņu ierakstus – tikai adresātam, kuram ir kontroles komisijas atļauja.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Publikācijas arābu valodā – tikai pēc īpašas pārbaudes.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Celuloīdu, plēvi – tikai dubultā iepakojumā.
• Saharīnu – tikai ar Kotdivuāras Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Kandžas tecināmos un citus spirta destilācijas aparātus – Tikai ar Kotdivuāras kompetentu 
iestāžu atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju – tikai ar Kotdivuāras Iekšlietu ministrijas atļauju.

K
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 KUBA - CUBA -CU

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

-
2
2

Spāņu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

10 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā **

Jā

2 m
4 m

Jā

Nē

Nē
Nē

CP72
Spāņu  

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

K

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes produktus, tādus kā svaiga industriāli apstrādāta vai saldēta gaļa, 
desas, kauli, šķiņķis un tamlīdzīgi.
• Pienu un piena produktus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un dārzeņus, svaigus vai neapstrādātus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus.
• Cigaretes.
• Grieztu tabaku.
• Cigārus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Medicīniskās ierīces.
• Sk Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Smaržas.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu apģērbu.
• Lietotus apavus.

Kuba

K
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Magnetofona lentes.
• Foto un kino filmas.
• Brilles no dabīgā stikla.
• Košļājamo gumiju.
• Amorāla satura skulptūras, foto un kino filmas un citas preces.
• Azarta spēles.
• Hermētiski noslēgtus konteinerus, atskaitot farmācijas preparātus.
• Jebkāda veida preces, kuru iesūtīšana ir pretrunā ar Kubas nacionālajām interesēm.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Kartes.
• Amorāla satura attēlus, zīmējumus, fotogrāfijas.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes.
• Vērtspapīrus.
• Pastmarkas, izņemot apmaiņā starp Filatēlijas federācijas biedriem.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Juvelierizstrādājumus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Toksiskas vielas.
• Matu krāsas.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

K
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XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Zemi un minerālus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Mašīnas un mehānismus, kā arī mašīnu, motociklu un motorolleru rezerves daļas..
• Elektriskās vai elektroniskās iekārtas.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus – tikai ar konsulāro atļauju.
• Dzīvnieku izcelsmes produktus un preces patēriņam, ražošanas, dekoratīvām,
eksperimentālām, izpētes vai cita veida vajadzībām – tikai ar konsulāro atļauju

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Labības graudos un sēklas – tikai ar Kubas varas iestāžu atļauju.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas – tikai atbilstoši starptautisko likumu prasībām.
• Medikamentus – tikai oriģinālā iepakojumā un ar derīgu lietošanas termiņu.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Jebkāda veida preces vai iepakojumu, kas var pārnēsāt dzīvnieku slimību izraisošus 
mikrobus – tikai ar konsulāro atļauju.

K
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XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Priekšmetus, kas satur mikrobus un baktērijas, zinātnisko laboratoriju izpētes materiālu – 
tikai ar īpašām atļaujām, speciālā iepakojumā un atbilstoši veterinārajiem nosacījumiem.
• Mikrobus vai parazītus, kas bīstami veselībai – tikai ar konsulāro atļauju.
• Dzīvnieku izcelsmes serumus, hormonus un citas bioloģiskās vielas, kuras izmanto 
veterinārajā medicīnā – tikai ar konsulāro atļauju.
• Diagnosticēšanas līdzekļus ar komponentiem, kuri iegūti no dzīvniekiem – tikai ar 
konsulēro atļauju.

XXI.   Dzīvnieku barība

• Dzīvnieku barību – tikai ar konsulāro atļauju.

Piezīmes

• Pakām, kuras adresētas uz Kubu un ir smagākas par 2 kg, jāpievieno konsulārais 
rēķins, ko var iegūt Kubas vēstniecībā. Šis noteikums neattiecas uz sūtījumiem, kuri satur 
medikamentus, kā arī uz tiem, kuri adresēti Kubā akreditētām vēstniecībā un importa 
kompānijām.

Lai atvieglotu muitas darbu, konsulārais rēķins jāieraksta muitas deklarācijā CN 23 un 
pakas pavadvēstulē CP 71.

Ja sūtījumam nebūs pievienots konsulārais rēķins, tas tiks konfiscēts Kubas muitā.

K
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KUVEITA - KUWAIT - KW

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņ

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ģšanu

Jā

Jā

Jā
1425 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

2
2
2

Franču
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
1322.32

 SDR
Nē

Nē

-
-

Nē

Jā**

Jā

2 m
3 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72

Franču,
angļu

Jā
-

Jā
Nē

K

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72



335

Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Spirtotus dzērienus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Jebkādas preces, kuras nosūtītas no Palestīnas ar uzrakstu „Izraēla”.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

K
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Rūpniecisko spirtu.
• Butānu saturošās vielas.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

K
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļas produktus – tikai adresātiem, kuriem ir Kuveitas municipalitātes atļauja.
• Piena produktus – tikai adresātiem, kuriem ir Kuveitas municipalitātes atļauja.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Pārtikas produktus – tikai adresētiem, kuriem ir vietējo varas iestāžu izdota licence.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar receptēm.
• Ārstnieciskos līdzekļus – tikai ar Kuveitas Veselības ministrijas atļauju.
• Narkotiskās vielas – tikai ar Kuveitas Veselības ministrijas atļauju.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotus apģērbus, apavus un citus tekstilizstrādājumus – tikai ar izziņu par dezinfekciju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Lietotas mantas – tikai ar izziņu par dezihfekciju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārglietas – tikai ar Kuveitas Tirdzniecības ministrijas atļauju.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Serumus un vakcīnas – tikai ar Kuveitas Veselības ministrijas atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Radioraidītājus – tikai adresātiem, kuriem ir licence.

Piezīmes

• Aizliegts pieņemt pasta sūtījumus, kuri adresēti uz pasta abonentu kastītēm.

K

Kuveita
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LAOSA - LAO - LA

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Nē

-
CN23
CN23

Franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā **

Nē

-
-

Jā

-

Jā
-

CP72

Angļu, 
franču

Nav publicēts
-
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

L

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus.
• Cukurniedres.
• Tējas koka augļus un sēklas.
• Kokvilnas krūmu kodaļas un sēklas.
• Indijas kaņepju lapas un ziedus.
• Opiju.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Spirtu un spirtotos dzērienus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Mākslīgo medu.

VI.   Medikamenti

• Jebkāda veida medikamentus.
• Pretapaugļošanās līdzekļus un aparatūru.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Spirtu saturošos kosmētikas un parfimērijas līdzekļus.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Jebkāda veida preces, kuru sastāvā ietilpst spirts.

L
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas.
• Banknotes.
• Lietošanai nederīgu naudu.
• Jebkāda veida vērtspapīrus, kas izmaksājami to uzrādītājam.
• Ceļojumu čekus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīnu, zeltu, sudrabu, apstrādātu vai neapstrādātu.
• Dārgakmeņus.
• Juvelierizstrādājumus un jebkādas citas vērtīgas mantas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Saharīnu un tā aizstājējus.
• Spirtu saturošu ķīmiskās rūpniecības produkciju.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

L
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Ierīces un instrumentus.
• Lodāmurus.
• Svarus.
• Nepārbaudītus termometrus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest*

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Cietšķiedru koku

VI.   Medikamenti

• Narkotikas.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Rūpnieciskas nozīmes ķīmiskās preces.
• Spirtus, acetonu, glicerīnu, lakas, fosforu, sēru – tikai ar Laosas militāro iestāžu atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Vadus un metāliskos kabeļus.
• Rakstāmmašīnas.
• Tipogrāfisko šriftu un krāsas.
• Mašīnas un motorus.
• Optiskās foto ierīces.
• Radiofonijas ierīces.
• Medicīniskās iekārtas
• Elektriskās un radioelektriskās iekārtas.

Piezīmes

Laosas pasta administrācija precīzāku informāciju par ievešanas noteikumiem nav 
publicējusi.

L
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LESOTO - LESOTHO - LS

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā

Jā

40 SDR

Nē

Jā§
Nē

Nē

Nē

Jā

2,5 m
3,5 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72

Angļu

Jā
-

Jā
Nē

L

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Odekolonu.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu apģērbu pārdošanai.
• Jebkāda veida formas tērpus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Preces kuras izgatavotas cietumos vai labošanas darbu iestādēs.
• Nepiedienīga rakstura preces un priekšmetus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Pornogrāfiskus izdevumus un iespieddarbus.

L
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Viltotas un neīstas monētas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

L
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• Dzīvniekus – tikai ar Lesoto Lauksaimniecības departamenta izdotu importa atļauju. 
• Zivis; vēžveidīgos; moluskus un citus ūdens bezmugurkaulniekus – tikai ar Lesoto 
Lauksaimniecības departamenta izdotu importa atļauju.
• Olas – tikai ar lesoto Lauksaimniecības departamenta izdotu importa atļauju.
 
II.   Augi un to izcelsmes preces
• Dārzeņus – tikai ar Lesoto Lauksaimniecības departamenta izdotu importa atļauju.
• Augļus – tikai ar Lesoto Lauksaimniecības departamenta izdotu importa atļauju.
• Graudaugus – tikai ar Lesoto Lauksaimniecības departamenta izdotu importa atļauju.
• Maltos produktus; iesalu; cietes; inulīnu; kviešu līmi – tikai ar Lesoto Lauksaimniecības 
departamenta izdotu importa atļauju.
• Labību, nosūtot vairumā – tikai ar importa atļauju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• Alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus – tikai ar Lesoto Muitas departamenta 
importa atļauju.
• Cigaretes – tikai tad, ja to svars nepārsniedz 2 kg uz 1000 cigaretēm.

V.   Gatavās pārtikas preces
• Cukuru – tikai ar importa atļauju.
• Augu, miltu, cietes vai piena produktus – tikai ar importa atļauju.
• Konditorejas izstrādājumus – tikai ar importa atļauju.

VI.   Medikamenti
• Narkotiskās un psihotropās vielas – tikai medicīniskām vajadzībām ar Lesoto attiecīgo 
iestāžu atļauju.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• Neadītus vai netamborētus gatavos apģērbus un to aksesuārus – tikai ar Lasoto Muitas 
departamenta izdotu importa atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• Lidaparātu rezerves daļas – tikai ar Lesoto Muitas departamenta un Lesoto Akcīzes 
departamenta importa atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija
• Ieročus un munīciju, to daļas un piederumus – tikai ar Lesoto policijas importa atļauju.

Piezīmes

• Lesoto pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi no 
to satura.

L
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LIBĀNA - LEBANON - LB

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

Jā

Jā

-
2
2

Franču, 
angļu,
arābu
Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Jā

Jā
Jā

Nē

Jā**

Nē

-
-

-

-

Jā
Nē

CP72
Franču, 
angļu,
arābu

Jā
-

Jā
Nē

*) Lib
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ānas pasta administrācija precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences sūtījumiem nav publicējusi.

L

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Jebkāda veida dzērienus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Stikla izstrādājumus.
• Gatavo preču (Consignment) sūtījumus. 
• Šķidrumus un jebkāda cita veida vielas un preces, kuras var pāriet šķidrā  
agregātstāvoklī.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

L
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Monētas un banknotes.
• Vērtspapīrus, kas izmaksājami to uzrādītājam.
• Ceļojumu čekus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Platīnu, zeltu, sudrabu, apstrādātu vai neapstrādātu.
• Dārgakmeņus.
• Jebkāda veida dārglietas vai dārgas preces.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Ķīmiskās vielas un izstrādājumus.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija
• -

L
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes produktus un preces – tikai ar veterinārā dienesta izdotu sanitāro 
sertifikātu.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un to izcelsmes preces – tikai ar kompetentu dienestu izdotu fitosanitāro 
sertifikātu.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar ārstu izrakstītām receptēm, lietošanas pamācībām un zāļu 
precīzi uzrādītu zāļu sastāvu.

L

Libāna



350

LIHTENŠTEINA - LIECHTENSTEIN - LI*

Apdrošinātas vēstules, bandroles, sīkpakas Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

CN23
CN23
CN23

Franču, 
vācu, 
itāliešu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
1000 SDR

Nē

Nē

Nē
Nē

Jā

Nē

Jā

2 m
3,5 m

Jā

Jā

-
-

CP72

Franču, 
vācu,
itāļu, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Starp Lihtenšteinas Hercogisti un Šveices Konfederāciju noslēgts līgums par to, ka visi pasta un telekomunikāciju pakalpojumi, 
kā arī ar pasta ekspluatāciju saistītie jautājumi ir uzticēti Šveices pusei.

L
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Insektus, ērces, nematodes – jebkurā to attīstības stadijā.
• Dzīvnieku izcelsmes produktus.
• Zivis, vēžveidīgos, moluskus un citus ūdens bezmugurkaulniekus un to produktus.
• Sviestu (sk. Piezīmes).
• Gaļu un gaļas produktus, izņemot konservus (sk. Piezīmes).
• Zirgu, liellopu, jēru, kazu un medījumu gaļas izstrādājumus, ja to izcelsme ir Āfrikas, Āzijas 
vai bijušās PSRS valstis, un cūkgaļu arī no Spānijas, Portugāles un Sardīnijas (sk. Nosacīti 
atļauts…).
• Dzīvnieku ādas, sarus, briežu ragus, nagus un kaulus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un augu daļas, kas inficēti ar kaitēkļiem vai patogeniem aģentiem.
• Kartupeļus, kas nav audzēti Eiropā (sk. Nosacīti atļauts…).
• Dekoratīvos augus vai to daļas.
• Nikotīnaugus.
• Esenču augus un to daļas vai augļus ar kauliņiem un sēklām.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Absintu un tā imitācijas (sk. Piezīmes).

VI.   Kafija, tēja

• - 

V.   Gatavās pārtikas preces

• - 

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie preparāti

• - 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Ādas (sk. Nosacīti atļauts…).

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Preces un sūtījumus uz kuriem atrodas morāles normas aizskarošas vai uz noziedzīgu 
darbību musinošas zīmes, zīmējumi vai uzdrukas.
• Preces un sūtījumus, uz kuriem ar komerciālu mērķi reproducēti Šveices Konfederācijas 
vai kantonu ģerboņi vai to detaļas, atsevišķu reģionu, klubu vai kopienu simboli un 
emblēmas, ja tas rada kļūdainu priekšstatu par preces ģeogrāfisko izcelsmi.
• Preces un sūtījumus, uz kuriem lietotas neīstas vai maldinošas norādes: valsts, reģiona 
vai citas vietas nosaukums, identiskas vai līdzīgas norādes uz “Sarkanā krusta” un “Ženēvas 
krusta” nosaukumu vai simboliku.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Propagandas materiālus, kas varētu apdraudēt valsts iekšējo vai ārējo drošību, neatkarību, 
tās attiecības ar citām valstīm vai politiskām organizācijām.
• Agresīva satura publikācijas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Piroforos sakausējumus.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• - 

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• - 

XIX.   Minerālvielas

• Sāļus.
• Sk. Nosacīti atļauts…
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XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Serumus un vakcīnas.
• Fungicīdus, vīrusus, baktērijas un tamlīdzīgus fitopatogēnos mikroorganismus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Radaru detektorus un “mini spiegus” (miniatūros bezvadu raidītājus).
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus insektus, ērces, nematodes – tikai ar Šveices Federālā Lauksaimniecības biroja 
Augu sertifikācijas un aizsardzības daļas atļauju.
• Bites – tikai ar Šveices Federālā Veterinārā biroja izdotu licenci.
• Zirgu, liellopu, jēru, kazu un medījumu gaļas izstrādājumus, ja to izcelsme nav Āfrikas, Āzijas 
vai bijušās PSRS valstis, un cūkgaļu, ja tās izcelsme nav arī Spānijā, Portugālē vai Sardīnijā; 
trušu, mājas putnu, zivju, vēžveidīgo, molusku un citu ūdens bezmugurkaulnieku gaļu un 
tās izstrādājumus; zarnas un pūšļus desu izgatavošanai; dzīvnieku izcelsmes izstrādājumus 
no likumdošanā paredzētām aizsargājamām sugām kā ziloņkaulu, zooloģiskās preces, 
spalvas; dzīvnieku spermu un inkubācijas olas – tikai ar Šveices Federālā Veterinārā biroja 
atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kartupeļu sēklaudžus – tikai ar Šveices Federālā Lauksaimniecības biroja atļauju.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas un narkotikas saturošos farmaceitiskos līdzekļus – tikai ar Šveices Federālā 
Sabiedriskās veselības biroja Farmaceitisko preparātu un narkotiku nodaļas licenci, 
kas garantē, ka saņēmējam ir attiecīgas tiesības un viņa darbība atbilst likumdošanā 
paredzētajā prasībām.
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VIII.   Ādas un to izstrādājumi

• Likumā paredzēto aizsargājamo dzīvnieku sugu neapstrādātas ādas un kažokādas, kā arī 
apģērbus no šādiem izstrādājumiem – tikai ar Šveices Federālā Veterinārā biroja atļauju.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Paziņojumus un reklāmas par jebkāda veida loteriju vai loteriju rezultātu sarakstus un 
priekšmetus, kas saistīti ar līdzīgām operācijām – tikai tad, ja sūtītājs var pierādīt, ka loterija 
ir likumīga.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri un to imitācijas

• Loterijas biļetes vai biļešu pasakņus – tikai tad, ja sūtītājs var pierādīt, ka  loterija ir 
likumīga.
• Jebkādus sabiedriskai izplatībai domātus materiālus, kas atgādina Šveices valūtu – tikai 
ar Šveices Federālā Finansu departamenta atļauju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Izstrādājumus no dārgmetāliem – tikai ar Šveices Dārgmetālu kontroles centrālā biroja 
atļauju.

XIX.   Minerālvielas

• Visa veida sāļus un to izstrādājumus, kā arī sajaukumus – tikai ar īpašām atļaujām saistībā 
ar valsts monopolu.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Sēnīšu kultūras, vīrusus, baktērijas un tamlīdzīgus fitopatogēnos mikroorganismus – tikai 
ar Šveices Federālā Lauksaimniecības biroja Augu sertifikācijas un aizsardzības daļas 
atļauju.

XXI.   Dzīvnieku barība

• Dzīvnieku barību – tikai ar Šveices Federālā Veterinārā biroja atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Jebkāda vaida aizsardzības līdzekļus gaisa uzbrukumu gadījumiem (gāzmaskas, 
respiratorus utt.) – tikai ar Šveices Federālā Civilās aizsardzības biroja atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus – tikai ar Šveices Federālā Militārā departamenta Ģenerālsekretariāta Bruņojumu 
grupas izdotu licenci.
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Piezīmes

1. Gaļas un gaļas izstrādājumu preču sūtījumi no Eiropas, kas nepārsniedz 10 kg, ir atbrīvoti 
no muitas nodokļiem.
2. Privātpersona vienā sūtījumā pa pastu drīkst nosūtīt citai privātai personai Lihtenšteinā 
ne vairāk kā 500 g sviesta.
3.  Alkohola preču sūtījumus līdz 5 kg, kas adresēti privātpersonai un satur etilspirtu 
(neatkarīgi no spirta satura tajā) atļauts nosūtīt bez Šveices Federālās Alkohola pārvaldes 
atļaujas, samaksājot importa nodokli un monopola nodevu. Spirtoto dzērienu sūtījumus 
(spirts, esences, aperitīvi, liķieri utt.), kuros spirta saturs ir vairāk nekā 75% no to tilpuma, 
privātpersonām atļauts nosūtīt tikai ar īpašu Šveices Federālās Alkohola pārvaldes 
atļauju.

Muitas deklarācijā jāuzrāda alkohola kvalitāte, bruto svars un stiprums.
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 MADAGASKARA - MADAGASCAR - MG

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
300 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

3
3
3

Franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
136,23 SDR

Jā

Nē

Nē
Nē

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72

Franču

-
Jā

Jā
Nē

M
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12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

•  Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Jebkāda veida augu izcelsmes pinamos materiālus un pītos izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Absintus uz spirta bāzes, kuru stiprums ir 41° - 45°.
• Aperitīvus uz vīna bāzes un gremošanu veicinošos līdzekļus, kuros esences vai ekstrakta 
daudzums pārsniedz 0,5 gramus uz 1 litru.
• Alkoholiskos dzērienus, izņemot dabīgos alkoholiskos dzērienus, kas iegūti no vīna, 
augļiem un graudiem.
• Rumu.
• Tafiju.
• Stiprinātos vīnus.
• Destilētos alkoholiskos dzērienus, kuru stiprums pārsniedz 45°.
• Tabaku un tabakas uzstrādājumus..

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Konservētas zivis, ja uz to iepakojuma nav skaidras norādes par to izcelsmes valsti.¹
• Konservētus augļus un dārzeņus, ja uz to iepakojuma nav skaidras norādes par to 
izcelsmes valsti.¹
• Vanilīnu tabletēs vai nelielā daudzumā.
• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Kontracepcijas līdzekļus un ierīces (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacīti

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…
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IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Nevērptas tekstila šķiedras.
• Gatavo apģērbu haki, zaļā vai olīvzaļā krāsā.
• Gatavo apģērbu, „militārā” stilā šūtu, vai kuru kādu citu pazīmju dēļ varētu kļūdaini
uzskatīt par armijas formas tērpu.
• Salmu un citu pinamo materiālu cepures, kuras varētu atgādināt militāra stila
galvassegas.
• Metāla bruņu un aizsargcepures, izņemot speciāli motociklistu, riteņbraucēju,
autobraucēju un pazemes darbu veicēju drošībai  veidotās galvas segas.
• Lietotus maisus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Bērnu knupīšus (sk. Nosacīti atļauts…)
• Pītus grozus un cita veida klūdziņu izstrādājumus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Pornogrāfiska satura rakstus un grāmatas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Pastmarkas un finansu pārvalžu markas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgakmeņus un pusdārgakmeņus: rubīnus, safīrus, smaragdus, kalnu kristālus
kausēšanai.
• Sintētiskos vai restaurētus dārgakmeņus un pusdārgakmeņus.
• Zeltu un zelta pulveri.
• Preces ar zelta pārklājumu.
• Platīnu, neapstrādātu vai pulvera veidā.
• Preces, kas pārklātas ar platīnu.
• Preces vai juvelierizstrādājumus, kas pārklāti ar zeltu vai platīnu.
• Sudraba, zelta vai platīna juvelierizstrādājumus.
• Izstrādājumus no dabīgajām pērlēm.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Berīliju.
• Sk. Nosacīti atļauts…
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XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Tirdzniecības un cita veida monētu vai žetonu automātus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieroču makstis, patronu ietvarus, siksnas un patronsomas, kuras kļūdaini varētu uzskatīt 
kā armijas vajadzībām paredzētas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvniekus, to olas, ikrus, ādas un citas dzīvnieku izcelsmes preces – tikai ar Madagaskaras 
Ūdens un mežu pārvaldes atļauju.¹
• Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus patēriņam (kondensētu pienu, sviestu, sierus, 
sterilizētus gaļas vai zivju konservus, cūku taukus, speķi, margarīnu) – tikai ar oficiālu 
fitosanitāro un produktu izcelsmes sertifikātu.¹
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• Dzīvnieku izcelsmes taukvielas un eļļas – tikai ar oficiālu fitosanitāro un produktu
izcelsmes sertifikātu un pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, ievedot Madagaskarā.¹ 
• Pienu un piena produktus – tikai ar oficiālu fitosanitāro un produktu izcelsmes
sertifikātu.¹
• Dabīgo medu – tikai ar oficiālu fitosanitāro un produktu izcelsmes sertifikātu.¹
• Olas – tikai ar oficiālu fitosanitāro un produktu izcelsmes sertifikātu.¹
• Dzīvnieku sarus, astrus un spalvas un to pārpalikumus, kā arī izstrādājumus no tiem – tikai 
ar Madagaskaras Ūdens un mežu pārvaldes atļauju.¹
• Neapstrādātus cilvēku matus un to pārpalikumus – tikai ar Madagaskaras Ūdens un 
mežu pārvaldes atļauju.¹

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Jebkādus dzīvos augus un to daļas, grieztus ziedus un to sēklas, kā arī citu stādāmo 
materiālu – tikai pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, ievedot Madagaskarā.¹
• Ēdamus augļus un saknes – tikai pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, ievedot 
Madagaskarā.¹
• Graudaugus un labības augus – tikai pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, ievedot 
Madagaskarā.¹
• Augus, sēklas un augļus, kurus izmanto parfimērijā – tikai pēc sanitārās inspekcijas 
pārbaudes, ievedot Madagaskarā.¹
• Lopbarības augus – tikai pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, ievedot Madagaskarā.¹
• Augu izcelsmes taukvielas un eļļas – tikai ar oficiālu fitosanitāro un produktu izcelsmes 
sertifikātu un pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, ievedot Madagaskarā.¹
• Augu izcelsmes taukvielas un eļļas – tikai ar oficiālu fitosanitāro un produktu izcelsmes 
sertifikātu un pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, ievedot Madagaskarā.¹ 
• Augu izcelsmes pinamo materiālu – tikai pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, ievedot 
Madagaskarā.¹
• Kokvilnu vairumā – tikai atbilstoši Madagaskaras Rūpniecības ministrijas nosacījumiem 
un ar tās atļauju.¹

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju un tēju – tikai pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, ievedot Madagaskarā.¹

V.   Gatavās pārtikas preces

• Cukuru un cukura konditorejas izstrādājumus – tikai pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, 
ievedot Madagaskarā.¹
• Kakao, šokolādi un to konditorejas izstrādājumus – tikai pēc sanitārās inspekcijas 
pārbaudes, ievedot Madagaskarā.¹
• Produktus ar vaniļas vai vanilīna garšu un smaržu – tikai pēc sanitārās inspekcijas 
pārbaudes, ievedot Madagaskarā.¹
• Konservētus riekstus – tikai pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, ievedot Madagaskarā.¹
• Etiķi – tikai pēc sanitārās inspekcijas pārbaudes, ievedot Madagaskarā.¹
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VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar Madagaskaras Veselības ministrijas atļauju.
• Vati, marles saites, bandāžas – tikai ar Madagaskaras Veselības ministrijas atļauju.
• Sterilus ķirurģiskos ketgutus un citus šuvju materiālus – tikai ar Madagaskaras Veselības 
ministrijas atļauju.
• Asins grupas noteikšanas reaģentus – tikai ar Madagaskaras Veselības ministrijas atļauju.
• Diagnostiskos reaģentus – tikai ar Madagaskaras Veselības ministrijas atļauju.
• Zobārstniecībā izmantojamo cementu un citus zobu plombēšanas materiālus – tikai ar 
Madagaskaras Veselības ministrijas atļauju.
• Pirmās palīdzības līdzekļus un aptieciņas – tikai ar Madagaskaras Veselības ministrijas 
atļauju.
• Ķīmiskos kontraceptīvos līdzekļus, izņemot medikamentus un prezervatīvus – tikai 
adresētus personām, kurām ir izsniegta Madagaskaras Veselības ministrijas atļauja to 
saņemšanai. 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Ādas – tikai ar Madagaskaras Ūdens un mežu pārvaldes atļauju.¹

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Bērnu knupīšus – tikai no karsti vulkanizētas tīras gumijas vai cita materiāla, kuru atzinusi 
Madagaskaras Veselības ministrija.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, brošūras, laikrakstus un cita veida iespieddarbus – tikai ar Madagaskaras 
Iekšlietu ministrijas atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Organiskās ķīmiskās vielas – tikai ar to ražošanas vai ekstrakcijas valsts kompetentu 
iestāžu izdotu sertifikātu.
• Sērkociņus – tikai atbilstoši Madagaskaras Finanšu pārvaldes ierobežojumiem.

XIX.   Minerālvielas

• Minerāleļļas – tikai ar to ekstrakcijas valsts kompetentu iestāžu izdotu sertifikātu.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Visa veida serumus – tikai ar Madagaskaras Veselības ministrijas atļauju.
• Vakcīnas humāni vai veterinārai medicīnai – tikai ar Madagaskaras Veselības ministrijas 
atļauju.
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Jebkāda  veida mērinstrumentus un aparātus, kuros ietilpst mērinstrumenti, kā arī metāla 
tvertnes un traukus – tikai ar Madagaskaras Metroloģijas kontroles biroja atļauju.¹
• Šķidrumu sūkņus un sūkņus, kas atgādāti ar mērinstrumentiem – tikai ar Madagaskaras 
Metroloģijas biroja atļauju.¹ 
• Destilācijas iekārtas un to daļas – tikai ar Madagaskaras Metroloģijas biroja atļauju.¹
• Uzpildāmās ierīces – tikai ar Madagaskaras Metroloģijas biroja atļauju.¹
• Elektroniskos aparātus telefona vai telegrāfa līnijām, skaņas ierakstu līdzekļus (ierakstus, 
lentes), telegrāfa, telefona, radio un televīzijas raidošos un uztverošos aparātus, radio 
tālvadības pultis, antenas – tikai ar Madagaskaras kompetentu iestāžu īpašu atļauju.
• Mikroskopus, teleskopiskās, lāzera un fotometriskās ierīces – tikai ar Madagaskaras 
Metroloģijas biroja atļauju.¹
• Zīmēšanas, veidošanas, matemātiskās skaitļošanas un garuma mērīšanas ierīces – tikai ar 
Madagaskaras Metroloģijas biroja atļauju.¹
• Termometrus, barometrus, hidrometrus un visa cita veida mērītājus– tikai ar Madagaskaras 
Metroloģijas biroja atļauju.¹

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Kalnrūpniecībā un medniecībā izmantojamo šaujampulveri – tikai atbilstoši Madagaskaras 
Finanšu pārvaldes ierobežojumiem.
• Jebkāda veida detonatorus – tikai adresētus Madagaskaras Aizsardzības ministrijai.
• Jebkāda veida raķetes – tikai adresētus Madagaskaras Aizsardzības ministrijai. 
• Ieročus un munīciju – tikai adresētus Madagaskaras Aizsardzības ministrijai.

¹ Madagaskaras muita vai sanitārais dienests var izvirzīt īpašas prasības (precīzāka 
informācija attiecīgajos dienestos).
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MAKAO - MACAO – MO
(ĶTR speciālais administratīvais apgabals)

Apdrošinātas vēstules, bandroles, sīkpakas Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
2900 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu, 
ķīniešu, 
portugāļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

31,5 kg

Jā
2807 SDR

Jā

Jā

Jā
Jā

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

-
-

CP72
Angļu, 
ķīniešu, 
portugāļu

Jā
-

Jā
Nē

M
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Gaļu un gaļas subproduktus.
• Svaigus, atvēsinātus vai saldētus dzīvnieku izcelsmes produktus, kurus izmanto
farmaceitisko preparātu izgatavošanā.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts…un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Visa veida kabeļus, ieskaitot elektriskās instalācijas kabeļus.
• Jebkādu sauszemes motorizēto vai mehānisko transporta līdzekļu detaļas un
aksesuārus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

Makao
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgmetālus un to izstrādājumus.
• Dārgakmeņus un to izstrādājumus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Mīkstas vulkanizētas gumijas izstrādājumus.

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Televizorus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Radio un televīzijas raidītājus.
• Telefona un telegrāfa aparātus.
• Elektrības skaitītājus, ģeneratorus un transformatorus.
• Rentgena aparatūru.

M

Makao



366

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvus dzīvniekus – tikai ar iepriekšēju atļauju.

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos preparātus un medikamentus, ieskaitot narkotikas saturošos – tikai ar 
Makao Veselības direkcijas atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Televizorus – tikai ar Makao Ekonomikas direkcijas atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• ieročus un munīciju – tikai ar Makao Ekonomikas direkcijas licenci.
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MALAIZIJA - MALAYSIA - MY

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
550 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
550 SDR

Jā

Nē

Nē
Nē

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Jā
Jā

CP72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

M
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• Jebkāda veida svaigu, konservētu vai citādi apstrādātu gaļu un tās subproduktus.
• Pienu un piena produktus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Jebkāda veida olas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Jebkāda veida ūdens bezmugurkaulniekus, ieskaitot to ikrus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Visu sugu piraju ikrus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Visu sugu bruņurupuču olas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces
• Jebkādu sugu augus vai to daļas, lapas, ziedus vai sēklas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Jebkādus svaigus vai kaltētus augu izcelsmes produktus, ieskaitot visu veidu un sugu 
zirnīšus, pupiņas, riekstus, kukurūzu, graudaugus, garšvielas, tapioku, dārzeņus, saknes un 
bumbuļus, kakao pākstis.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja
• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces
• -

VI.   Medikamenti
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi
• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• Apģērbus, uz kuriem ir nodrukāti vai reproducēti jebkādi Korāna panti.
• Batikotas sarongas.
• Militārus formas tērpus un to aksesuārus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Ūdensnecaurlaidīgus haki krāsas mēteļus un apmetņus.
• Dažāda veida siksniņas un aukliņas, piemēram binokļu, svilpju un tamlīdzīgas.
• Jostu un siksnu piederumus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Aizsargcepures, izņemot motociklistu un viņu līdzbraucēju (sk. Nosacīti atļauts…).

Malaizija
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Neapstrādātu stiklu. 

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Izmantotu papīru vai papīra atgriezumus, kurus var izmantot tikai kā makulatūru 
otrreizējai pārstrādei.
• Nepiedienīga satura iespieddarbus, attēlus, fotogrāfijas, gravīras, grāmatas un kartiņas.
• Lietotas pastmarkas, finanšu pārvalžu vai līdzīgas markas.
• Banknotes, naudu.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dimantus un juvelierizstrādājumus ar dimantiem.
• Sk. nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Rupji vai daļēji aptēstus kokmateriālus.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Jebkādas ķīmikālijas, mikstūras vai tamlīdzīgas vielas, kuras pašas par sevi, sajaukumā ar 
citām vielām vai tālākās apstrādes rezultātā var radīt sprādziena vai cita veida pirotehniskus 
efektus. 
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Magnētiskās lentes audio vai video ierakstiem (sk. Nosacīti atļauts…).

XIX.   Minerālvielas

• Dzīvnieku izcelsmes mēslošanas līdzekļus.
• Sk. Nosacīti atļauts…
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XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Dunčus un atspernažus.
• Harpūnas un tamlīdzīgus rīkus zemūdens zvejai.
• Rīsu maļamo mašīnu rezerves daļas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Elektroiekārtas un to rezerves daļas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Uz sabiedrisko telekomunikāciju tīklu attiecināmus aparātus vai piederumus un iekārtas 
(sk. Nosacīti atļauts…).
• Radio komunikācijas sistēmas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Visa veida vienkrāsainās kopējamās iekārtas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Spēļu un izklaides aparātus, kas darbojas ar monētām vai žetoniem (sk. Nosacīti 
atļauts…).

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles un zīdtārpiņus – tikai iepakotus izturīgās, drošās un labi ventilējamās kastēs, 
no kurām nav iespējama sūtījuma satura izkļūšana ārā.
• Lauksaimniecības parazītus un bīstamu kaitēkļu iznīcinātājus – tikai eksperimentāliem 
mērķiem apmaiņā starp oficiāli atzītām iestādēm ar kompetentu iestāžu izsniegtu 
licenci.
• Pienu un piena produktus – tikai ar Malaizijas lauksaimniecības ģenerāldirektora vārdā 
izdotu atļauju, atbilstoši Malaizijas 1953.gada dekrētam par dzīvniekiem.
• Jebkāda veida olas – tikai ar Malaizijas lauksaimniecības ģenerāldirektora vārdā izdotu 
atļauju atbilstoši Malaizijas 1053.gada dekrētam par dzīvniekiem.
• Jebkāda veida ūdens bezmugurkaulniekus, ieskaitot to ikrus – tikai ar Malaizijas 
lauksaimniecības ģenerāldirektora vārdā izdotu atļauju.
• Visu sugu piraju ikrus – tikai ar Malaizijas lauksaimniecības ģenerāldirektora vārdā izdotu 
atļauju.
• Visu sugu bruņurupuču olas – tikai ar Malaizijas lauksaimniecības ģenerāldirektora vārdā 
izdotu atļauju.
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II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un to izcelsmes produktus tikai ar Malaizijas lauksaimniecības ģenerāldirektora 
vārdā izdotu atļauju un nosūtītājas valsts kompetentu iestāžu fitosanitāro sertifikātu.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Vīnogu sulu – tikai tad, ja tai apturēti rūgšanas procesi, nepievienojot alkoholu.*
• Punšu – tikai ne konservētā veidā.*
• Etilspirtu – tikai denaturētā veidā, atbilstoši Malaizijas Muitas prasībām.*
• Etiķi un tā aizstājējus, kas iegūti no etiķskābes.*
*) Visa veida šķidrumiem jābūt iepildītiem tā, lai nerastos to noplūde, stikla, metāla, 
plastmasas vai  līdzīgos traukos ar drošu aizdari. Katrs trauks jāvieto metāla, koka vai 
stingras plastmasas kastē,  kurā atrodas tik daudz zāģu skaidu vai cita veida absorbējošā 
materiāla, ka varētu nodrošināt  visa šķidruma uzsūkšanos trauka saplīšanas vai cita 
veida noplūdes gadījumā.
• Tabaku un cigaretes – tikai taisnstūra paciņās, kurām uz katra iepakojuma abās pusēs 
ir skaidri salasāms uzraksts: ”AMARAN KERAJAAN MALAYSIA MEROKOK MEMBAHAYAKAN 
KESIHATAN”.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju, tēju, Paragvajas tēju – tikai pēc Malaizijas Lauksaimniecības ministrijas dienestu 
pārbaudes.

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos preparātus – tikai ar Malaizijas Veselības ministrijas izdotu importa 
licenci.
• Narkotikas – tikai medicīniskām vajadzībām, profilaktiskiem, veterināriem vai zinātniskiem 
mērķiem ar Malaizijas Veselības ministrijas atļauju.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi 

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Militārus formastērpus un to aksesuārus – tikai ar Malaizijas Tirdzniecības un rūpniecības 
ministrijas un Malizijas Aizsardzības ministriju izdotu importa licenci. 
• Jostu un siksnu piederumus – tikai ar Malaizijas Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas 
atļauju.
• Aizsargcepures, izņemot motociklistu un viņu līdzbraucēju – tikai ar Malaizijas 
Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas importa atļauju.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas – tikai apdrošinātos sūtījumos, kuru maksimālā apdrošināšanas vērtība 
nepārsniedz 3000 MYR (425 LVL).
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XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Organiskās ķimikālijas – tikai ar un pamatojoties uz Malaizijas Veselības ministrijas izdotu 
importa licenci.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Magnētiskos audio un video ierakstus, datoru atmiņas diskus un tamlīdzīgas preces – 
tikai īpašas konstrukcijas konteineros, kuros to saturs ir aizsargāts no spēcīga magnētiskā 
lauka starojuma. Iepakojuma ārpusē jābūt precīzi aprakstītam tā saturam.

XIX.   Minerālvielas

• Sāli, sēru; augsni, akmeņus; apdares materiālus; kaļķi un cementu – tikai ar Malaizijas  
lauksaimniecības direktora vārdā izdotu importa atļauju.
• Minerālmēslojumu, minerāleļļas un to destilācijas produktus; bitumenu; minerālvaskus 
– tikai ar Malaizijas lauksaimniecības direktora vārdā izdotu importa atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Rīsu maļamo mašīnu rezerves daļas – tikai ar Malaizijas Nacionālās rīsu un iesaiņojuma 
padomes licenci.
• Specifiskus mājsaimniecības elektroaparātus un to piederumus – tikai ar Malaizijas 
Elektroinspekcijas departamenta ģenerāldirektora izdotu atļauju, kurā apstiprināta 
aparatūras atbilstība Malaizijas, Lielbritānijas vai ekvivalentiem standartiem.
• Uz sabiedrisko telekomunikāciju tīklu attiecināmus aparātus vai piederumus un iekārtas, 
kā arī radio komunikācijas sistēmas – tikai ar Malaizijas Telekomunikāciju dienesta Importa 
departamenta licenci.
• Visa veida vienkrāsainās kopējamās iekārtas – tikai ar Malaizijas Tirdzniecības un 
rūpniecības ministrijas importa licenci.
• Spēļu un izklaides aparātus, kas darbojas ar monētām vai žetoniem – tikai ar Malaizijas 
Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas importa licenci.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Jebkāda veida militāro aprīkojumu un ieročus – tikai ar Malaizijas Tirdzniecības un 
rūpniecības ministrijas un Malaizijas Aizsardzības ministriju izdotu importa licenci.
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MALĀVIJA - MALAWI - MW

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

-
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

Nē

Jā
Nē

CP72

Angļu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Jebkāda veida augus un to produktus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu apģērbu.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Amorāla un nepiedienīga rakstura priekšmetus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Korespondenci un cita satura literatūru, kura satur nākotnes pareģojumus, horoskopus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Viltotu naudu un monētas.
• Viltotas pastmarkas.
• Monētas un banknotes.
• Jebkāda veida maksāšanas līdzekļus un vērtspapīrus, kas izmaksājami to uzrādītājam.
• Ceļojumu čekus.

Malāvija
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīnu, zeltu un sudrabu, apstrādātu vai neapstrādātu.
• Dārgakmeņus.
• Juvelierizstrādājumus.
• Jebkāda veida dārglietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Ierīces ar spīdošām skalām un ciparnīcām.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -
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Nosacīti atļauts ievest

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos preparātus – tikai ar pilnu to anotāciju.

Piezīmes

Malāvijas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi 
no to satura.

M
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MALI - MALI - ML

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
2
2

Franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
361, 3367

SDR
Jā

Nē

Nē
Nē

Jā

Jā **

Jā

2 m
3 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72
Franču, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

M

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Tabaku un tabakas izstrādājumus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk.Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Publikācijas, kas kaitīgas jaunatnei.
• Darbus, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību.
• Piedauzīga satura publikācijas.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

Mali
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Izstrādājumus no un ar dārgmetāliem.
• Juvelierizstrādājumus ar mākslīgām pērlēm, kuras satur sezama sāļus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Detonatorus.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

M
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes preces un produktus patēriņam, kā arī bites un dēles, zivis un 
zivju izstrādājumus – tikai atbilstoši pastāvošām higiēnas prasībām, ko apstiprina 
higiēnas un veterinārā pārbaude pilnvarotā muitas kontroles punktā un izsniegtais 
veterinārais sertifikāts.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Kara materiālus, jebkāda veida ieročus, ieskaitot griežamos un duramos, munīciju 
– tikai ar Mali Nacionālās drošības direkcijas licenci.
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 MAROKA - MOROCCO - MA

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 
23 / veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
3840 SDR

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Arābu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 KG

Jā
3842 SDR

Jā

Nē

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā **

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72

Arābu, 

angļu, spāņu
franču,

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Nosacīti atļauts…

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Sk. Nosacīti atļauts…

Maroka

M
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XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• Sk. Nosacīti atļauts…

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest*

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvas bites, zīdtārpiņus un parazītus – tikai ievietotus kastēs, kurs izgatavotas tā, lai 
novērstu jebkādu kaitējumu sūtījumam.
• Piena produktus.
• Dabīgo medu.
• Dzīvnieku izcelsmes taukus un sagatavotas pārtikas taukvielas.
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II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augu izcelsmes taukvielas.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Bezalkoholiskos un alkoholiskos dzērienus.
• Etiķi.

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Parfimērijā un kosmētikā izmantojamās eļļas.
• Parfimērijas un kosmētiskos līdzekļus.
• Tualetes ūdeņus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Stiklu un stikla izstrādājumus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dabīgās vai kultivētās pērles – tikai ierakstītos vai apdrošinātos vēstuļu korespondences 
pasta sūtījumos.
• Dārgmetālus – tikai ierakstītos vai apdrošinātos vēstuļu korespondences pasta 
sūtījumos.
• Imitētus juvelierizstrādājumus – tikai ierakstītos vai apdrošinātos vēstuļu korespondences 
pasta sūtījumos.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Ziepes.
• Mazgāšanas līdzekļus.
• Smērvielas.
• Mākslīgos vaskus.
• Apstrādātus vaskus.
• Sveces.
• Jebkāda veida pulverus.

XIX.   Minerālvielas

• Minerāleļļas.

* Marokas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par nosacījumiem 
preču ievešanai (specifiskās prasības klients var uzzināt Marokas Muitas dienestā).
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MARTINIKA MARTINIQUE - MQ
(Francijas aizjūras departaments)

Apdrošinātas vēstules, bandroles, sīkpakas Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
3475 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

CN23
CN23
CN23

Franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
3475 SDR

Jā

Nē

Nē
Nē

Jā

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

-
-

CP72
Franču

Jā
-

Jā
Jā
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes preces un produktus (sk. Piezīmes).
• Putnu gaļu un tās izstrādājumus.
• Dabīgo medu (sk. Piezīmes).
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Jebkādus augļus, augus, to daļas, potzarus un spraudeņus, ieskaitot sīpolus, šalotes un 
ķiplokus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sēklas kartupeļus patēriņam vai rūpnieciskai pārstrādei (sk. Nosacīti atļauts…).
• Graudaugus.
• Kokvilnas sēklas.
• Sējamo materiālu, kas inficēts ar lauksaimniecības kultūrām kaitīgiem parazītiem.
• Augu izcelsmes krāsvielas.
• No salmiem un citiem pinamiem materiāliem gatavotus bērnu aprūpes priekšmetus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts… un Piezīmes.

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Piezīmes.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Gatavos pārtikas produktus (Sk. Piezīmes…).

VI.   Medikamenti

• Vakcīnas humānajai un veterinārajai medicīnai.
• Medikamentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Bioloģiskos medicīniskos preparātus.
• Sk.Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Piezīmes 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Jēlādas un ādas.
• Dabīgās un mākslīgās kažokādas un izstrādājumus no tām.
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IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Dziju, metalizētu un ar vai no zelta diegiem.
• Tekstilizstrādājumus, mežģīnes, gobelēnus, tērpu dekoratīvos elementus, izšuvumus, 
kuru rotājumā vai rakstā izmantoti zelta diegi.
• Audumus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Piedauzīgus un netikumīgus priekšmetus.
• Ar elektrību apsildāmās segas.
• Motociklistu aizsargcepures (sk. Nosacīti atļauts…).
• Bērnu ratiņus un citus bērnu pārvietošanās līdzekļus.
• Rotaļlietas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Bērnu gultiņas un to aprīkojumu.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas un citus iespieddarbus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Publikācijas, kas kaitīgas jaunatnei.
• Darbus, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību.
• Ārzemju loteriju materiālus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes, valūtu.
• Vērtspapīrus uz uzrādītāja vārda.
• Ārzemju loterijas biļetes.
 
XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Pērles, kas pārklātas ar svina sāļiem.
• Dārgmetālu stieņus.
• Apstrādātu vai neapstrādātu platīnu.
• Zeltu un sudrabu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Riekstkoka kokmateriālus.
• Sveķu koku mizas, sveķu koku kokmateriālu, kas pilnīgi vai daļēji klāts ar mizu.
• Bišu stropus no koka vai salmiem un koka rāmīšus.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Pretparazītu līdzekļus lauksaimniecības vajadzībām (sk. Nosacīti atļauts…).
• Augsnes mēslošanas līdzekļus.
• Fungicīdus.
• Krāsas.
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XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Bērnu knupīšus un māneklīšus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Prezervatīvus (sk. Nosacīti atļauts…).

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Mērinstrumentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Elektronu lampas (sk. Nosacīti atļauts).
• Apgaismes iekārtas, pulksteņus un rokas pulksteņus, kas satur radioaktīvus elementus.
• Ugunsdzēšamos aparātus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Izplūdes ierīces.
• Telefonu aparatūru (sk. Nosacīti atļauts…).
• Raidītājus un uztvērējus.
• Spēļu automātus, kuru darbība balstīta uz veiksmi vai prasmi un noteiktiem operāciju 
nosacījumiem.
• Kazino aparatūru.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• Bites – tikai ar Francijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.
• Dravu produkciju un aprīkojumu – tikai ar to izcelsmes valsts atbildīgo iestāžu izdotu 
fitosanitāro sertifikātu.

II.   Augi un to izcelsmes preces
• Sēklas, kartupeļus, labības augus, sīpolus, ķiplokus un šalotes, augļus un ogas, kas domāti 
pavairošanai – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.
• Sēklas, kas paredzētas pavairošanai – tikai pēc iepriekšējas īpašas krāsas, parazītaugu 
piejaukuma, tīrības un dīgtspējas pārbaudes.
• Lopbarības augu sēklu paraugi komerciāliem mērķiem – tikai līdz 3 kg, ko nosūta pasta 
sūtījumos, ir atbrīvoti no parazītaugu piejaukumu kontroles, ja viena atsevišķa iepakojuma 
svars nav lielāks par 300 g.
• Cukurniedru spraudeņus, stādus un sēklas.*
• Kafijas koku stādus.*
• Kakao koku stādus.*
• Lobītas svaigas vai negrauzdētas kafijas pupiņas.*
• Kakao pupiņu pākstis un samaltas kakao pupiņas.*
• Kakao pupiņu sēnalas un mizas.*

* Martinikas pasta administrācija šīm precēm nav publicējusi precīzākus ievešanas nosacījumus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• Svaigu vīnogu, vīnogu sulu, vīnu un deserta vīnu nosūtīšanas noteikumi periodiski 
mainās un tos publicē “Journal Officiel” (sk. Piezīmes…).
• Tabaku līdz 2 kg nekomerciālos sūtījumos fiziskas personas var nosūtīt – tikai ar 
īpašu muitas atļauju, bet virs 2 kg – tikai ar Muitas ģenerāldirekcijas īpašu atļauju (sk. 
Piezīmes…).

VI.   Medikamenti
• Medikamentus – tikai ar Francijas Veselības ministrijas vai Lauksaimniecības ministrijas 
atļauju.
• Kontraceptīvos līdzekļus, izņemot prezervatīvus – tikai firmas un individuālās personas, 
kurām ir Francijas Veselības ministrijas izdota atļauja.
• Narkotiskās vielas – tikai ar Francijas Medikamentu biroja atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• Motociklistu aizsargcepures – tikai ar Francijas Rūpniecības ministrijas apstiprinātu 
sertifikātu, par preces atbilstību NF preču zīmei vai ar NF preču zīmi.
• Šļirces un adatas – tikai firmas un personas, kurām ir Francijas Veselības ministrijas izdota 
atļauja.
• Rotaļlietas – tikai ar īpašām norādēm uz pašas rotaļlietas vai tās iepakojuma, kurās skaidri 
saskatāms ražotāja, pārstāvja vai importētāja vārds, korporatīvais vārds vai fabrikas marka 
un adrese; ES simbols.
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, laikrakstus, brošūras, publikācijas un iespiestos materiālus – tikai ar Francijas 
Iekšlietu ministrijas atļauju.

 Izņēmumi:
 - ja darbi domāti Francijas Nacionālajai bibliotēkai;
 - vienreizēji vai nelieli sūtījumi diplomātiskā korpusa pārstāvjiem;
 - sūtījumi, kas domāti UNESCO.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Juvelierizstrādājumus un citas vērtslietas – tikai ierakstītos sūtījumos, izņemot sīkpakas.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Pretparazītu un tamlīdzīgus līdzekļus, kas iepakoti mazumtirdzniecībai – tikai ar 
apstiprinājumu par realizācijas iespējām īsā laika posmā, importa licenci vai atļauju 
izplatīšanai eksperimentālai lietošanai, vai apstiprinājumu nosūtīšanai bez atļaujas.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Zīdaiņu knupīšus un māneklīšus – tikai marķētus.
• Gumijas prezervatīvus – tikai ar Francijas Rūpniecības ministrijas apstiprinātu sertifikātu, 
lēmumu par izmantotās preču zīmes atbilstību NF preču zīmei vai ar NF preču zīmi un to 
lietošanas instrukciju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Elektriskās iekārtas un aparatūru – tikai ar sertifikātu par to atbilstību nacionālajiem vai 
Eiropas saskaņotiem standartiem attiecībā uz konkrēto preci, ko aizpildījis un parakstījis 
ražotājs vai importētājs, vai ar atbilstības sertifikātu, ko sagatavojusi atzīta Eiropas 
laboratorija, vai ar atzītu nacionālo preces zīmi uz attiecīgā ražojuma.
• Mērinstrumentus – tikai ar ievešanas deklarāciju, kas apstiprināta Francijas Rūpniecības 
ministrijas Metroloģijas nodaļā. (Šīs deklarācijas apstiprinājums nav vajadzīgs, ja attiecīgais 
instruments ir apstiprināts ES un uz tā ir norādes, kas to apliecina).
• Ugunsdzēšamos aparātus – tikai ar Francijas Rūpniecības ministrijas apstiprinātu 
sertifikātu, par  preces atbilstību NF preču zīmei.
• Telefonu aparatūru – tikai ar Francijas Telekomunikāciju ministrijas izdotu sertifikātu.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus to daļas un piederumus, munīciju, tukšas patronsomas, duramos un griežamos 
ieročus – tikai ar Francijas Muitas ģenerāldirekcijas izdotu kara materiālu importa licenci 
(AIMG).
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Piezīmes

• Vienreizēji, gadījuma rakstura un nekomerciāli sūtījumi, ko viena persona 
nosūta otrai, personiskai vai ģimenes lietošanai netiek aplikti ar muitas nodokli šādos 
gadījumos:

- sūtījuma vērtība, ieskaitot kvantitatīvos ierobežojumus, nedrīkst pārsniegt 45 EUR 
(preces no trešajām valstīm);
- sekojošas preces atļauts importēt, ievērojot to kvantitatīvos ierobežojumus, neatkarīgi 
no kurienes tās ir nosūtītas (ES dalībvalstis vai trešās valstis):

Tabakas izstrādājumi:
- cigaretes       50 gabalu; vai
- cigarilli (cigāri, kuru viena gabala svars nav lielāks par 3g)  25 gabali; vai
- cigāri       10 gabali; vai
- smēķējamā tabaka      50 g.

Alkoholiskie dzērieni:
- destilētie dzērieni un spirtotie dzērieni, kuros alkohola saturs
  nav lielāks par 22% no to tilpuma, nedenaturētais etilspirts
  80% vai vairāk:      1 litrs; vai
- destilētie dzērieni un spirtotie dzērieni, vīna vai spirta aperitīvi,
  tafija, sakē vai līdzīgi alkoholiskie dzērieni ar alkohola saturu
  22% vai mazāk no to tilpuma, dzirkstošie vīni, deserta vīni:  1 litrs; vai
- destilētie vīni:      2 litri.

Dažādas preces:
- smaržas:      50g; vai
- tualetes ūdens:     0,25 litri vai 8 unces; vai
- kafija:      500 g; vai
- kafijas ekstrakts vai esence:    200 g; vai
- tēja:       100 g; vai
- tējas ekstrakts:     40 g.

 

• Dzīvnieku izcelsmes preces un produktus cilvēku patēriņam vai dzīvnieku barībai, 
ja to izcelsmes valstis ir izdevušas atbilstošu sertifikātu, atļauts nosūtīt tikai tad, ja tie 
atbilst apmierinošiem pārbaudes rezultātiem, ko vienā no 22 robežkontroles punktiem 
(izņemot pārējos robežkontroles punktus) vai vienā no 8 veselības pārbaudes punktiem 
devis sanitārās inspekcijas veterinārais inspektors un ir izsniegts attiecīgs fitosanitārais 
sertifikāts, uzrādot higiēnas vai fitosanitāro sertifikātu, ko izdevušas attiecīgas produktu 
vai preču izcelsmes valsts iestādes.
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 Ja šādu produktu vai preču ievešana nav aizliegta un tā nav domāta komerciāliem 
mērķiem, tad dzīvnieku izcelsmes produktus pa pastu var nosūtīt bez to sanitārās 
pārbaudes formalitātēm šādos daudzumos:
 - 1 kg gaļas vai gaļas izstrādājumu;
 - 2 kg pārējo dzīvnieku izcelsmes produktu vai to izstrādājumu.

• Dabīgo medu – tikai, ja tam ir Francijā noteiktajām prasībām atbilstoši pārbaudes rezultāti, 
ko vienā no 22 robežkontroles punktiem (izņemot pārējos robežkontroles punktus) devis 
sanitārās inspekcijas veterinārais inspektors.
 Nekomerciāli dabīgā medus sūtījumi līdz 2 kg pasta pakās ir atbrīvoti no 
sanitārajām formalitātēm.
• Ja preces, uz kurām attiecas kvantitatīvie ierobežojumi, tiek nosūtītas lielākā daudzumā 
nekā atļauts, importa un muitas nodokļu izņēmumi uz šādiem sūtījumiem neattiecas.
• Pakas, kuru vērtība nepārsniedz 23 EUR netiek apliktas ar nodokļiem neatkarīgi no to 
sūtītāja vai saņēmēja un preču rakstura, izņemot aizliegtos priekšmetus, smaržas, tualetes 
ūdeni, alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, izņēmums nav arī preces, kuras 
tiek piegādātas kā sūtījumi tirdzniecībai pa pastu.

M
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MAURĪCIJA - MAURITIUS - MU

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
300 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
-
-

Angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
500 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72
Angļu, 
franču

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

M

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sālītas zivis.
• Pienu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Jebkāda veida kartupeļus, ieskaitot sēklas.
• Sīpolus un šalotes.
• Ķiplokus.
• Pupiņas.
• Zemesriekstus.
• Apelsīnus.
• Mandarītus.
• Citronus un laimus.
• Greipfrūtus.
• Garšvielas.
• Kukurūzu – jebkādā veidā.
• Rīsus.
• Kviešus.
• Miltus.
• Jebkādus augus vai to daļas, ko izmanto farmācijā.
• Jebkādus eļļas augus, to augļus, sēklas vai to daļas.
• Augu eļļas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Tabakas izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Cukuru.
• Cukura konditorejas izstrādājumus cigarešu formā.
• Mākslīgos saldinātājus.
• Pārtikas piedevas.
• Diētiskos produktus.
• Bērnu pārtiku.
• Maiznieku un konditoru izstrādājumus.

Maurīcija
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VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos preparātus.
• Jebkādus tradicionālus tautas medicīnas līdzekļus.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Ķirurģiskos šuvju un pārsienamos materiālus.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Nepiedienīgas, amorālas un musinošas preces.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Nepiedienīga, amorāla, musinoša vai apmelojoša satura iespieddarbus, zīmējumus, 
fotogrāfijas, litogrāfijas, gravīras, grāmatas, kartiņas un rakstus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes, valūtu (sk. Nosacīti atļauts…).
• Vērtspapīrus, kas izmaksājami to uzrādītājam.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zeltu, ieskaitot zelta izstrādājumus, kas plakēti ar platīnu, neapstrādātā, daļēji apstrādātā 
vai pulvera veidā (sk. Nosacīti atļauts…).

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Insekticīdus un citus kaitēkļu un grauzēju iznīcinātājus.
• Augu augšanas veicinošos vai regulējošos preparātus.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

M

Maurīcija
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XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Plastmasas bērnu barošanas pudelītes un knupīšus.
• Restaurētas gumijas riepas.

XIX.   Minerālvielas

• Sāli.
• Minerāleļļas.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Bioloģiskās izcelsmes diagnostikas preparātus.

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Elektriskos ūdens sildītājus, ieskaitot iegremdējamos, un to rezerves daļas.
• Lietotas transporta līdzekļu rezerves daļas un piederumus.
• Jebkāda veida mērinstrumentus.
• Šļirces ar un bez adatām

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļas subproduktus – tikai ar Maurīcijas Veselības ministrijas atļauju.
• Zivis, vēžveidīgus un citus ūdens bezmugurkaulniekus un to izcelsmes produktus – tikai 
ar Maurīcijas Zvejniecības ministrijas atļauju pēc to pārbaudes.
• Dravu produktus – tikai ar nosūtītājas valsts fitosanitāro sertifikātu un Maurīcijas 
Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

M
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II.   Augi un to izcelsmes preces

• Lauksaimniecības augus un to produktus – tikai pēc Maurīcijas Lauksaimniecības 
ministrijas Karantīnas dienesta pārbaudes.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Bezalkoholiskos un alkoholiskos dzērienus – tikai ar Maurīcijas Veselības ministrijas atļauju 
un pēc to pārbaudes.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas – tikai ar Maurīcijas Veselības ministrijas licenci.
• Farmaceitiskos preparātus humānās medicīnas vajadzībām – tikai ar Maurīcijas veselības 
ministrijas atļauju.
• Farmaceitiskos preparātus veterinārās medicīnas vajadzībām – tikai ar Maurīcijas 
Lauksaimniecības ministrijas veterinārā dienesta atļauju.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Valūtu, banknotes un monētas – tikai ierakstītās vai apdrošinātās sīkpakās.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zeltu un sudrabu, dārgakmeņus, juvelieru izstrādājumus un citas vērtīgas preces – tikai 
ierakstītās vai apdrošinātās sīkpakās.

M
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MAURITĀNIJA - MAURITNIA - MR

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Franču,
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
500 SDR

Jā

Nē

Nē
Nē

-

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

-
-

CP72

Franču,
angļu

Nav 
publicēts

Jā
Nē

*) Mauritānijas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par pasta paku sūtījumiem.

M

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus.
• Magones.
• Indijas kaņepes.
• Hiacintes.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Spirtotus dzērienus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Netīrus, nosmērētus priekšmetus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Apvainojoša satura drukas darbus.
• Ārzemju politiskās emblēmas.

M
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Neapstrādātus dimantus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts...

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Svarus un cita veida mērinstrumentus.
• Monētu izgatavošanas aparātus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

M
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļu – tikai ar Mauritānijas sanitāro dienestu atļauju.
• Parazītus – tikai apmaiņā starp oficiāli atzītiem institūtiem

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augu sēklas – tikai ar nosūtītājas valsts fitosanitāro sertifikātu un Mauritānijas 
Lauksaimniecības ministrijas atļauju.
• Citrusaugus, kokvilnu, dateļpalmas – tikai ar nosūtītājas valsts fitosanitāro sertifikātu un 
Mauritānijas Lauksaimniecības ministrijas fitosanitāro sertifikātu.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Tabaku un cigaretes – tikai speciālā iepakojumā.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas – tikai medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas – tikai ar Mauritānijas finansu un tirdzniecības ministra atļauju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Pulksteņus – tikai apdrošinātos sūtījumos.
• Dārgmetālu izstrādājumus – tikai apdrošinātos sūtījumos.
• Zeltu – tikai ar Mauritānijas Centrālās bankas atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Krāsvielas – tikai ar Mauritānijas Veselības ministrijas atļauju.
• Celuloīdu – tikai speciālā iepakojumā.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Skaņu ierakstus – tikai ar Mauritānijas Kontroles komisijas atļauju.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Analīžu materiālus un ziedes – tikai apmaiņā starp specializētām laboratorijām.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Spirta destilācijas ierīces – tikai ar kompetentu Mauritānijas iestāžu atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Kara materiālus un bruņojumu – tikai ar Mauritānijas Aizsardzības ministrijas atļauju.

M
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MEKSIKA - MEXICO - MX

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
CN23
CN23

Spāņu, 
franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Nē

Jā

Nē

Nē

Jā

1,5 m
3 m

Jā

-

Jā
Nē

CP72
Spāņu, 
angļu, 
franču

Jā
-

Jā
Jā

M

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts...

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Marihuānas (Canabis indica) sagataves smēķēšanai.
• Sk. Nosacīti atļauts...

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Vakcīnas pret mutes un nagu sērgu.
• Indijas kaņepju (Canabis indica) preparātus.
• Acetilmorfīna preparātus.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Nosacīti atļauts…

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Neķītras un piedauzīgas preces.
• Lelles neķītriem un piedauzīgiem mērķiem.
• Spēles un rotaļlietas.

Meksika

M
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Neķītrus un piedauzīgus rakstus.
• Krāsainas vai melnbaltas novelkamās bildītes, ja uz tās ir zīmējumi, portreti vai kādas 
citas ilustrācijas, kurās bērnība atainota aizvainojošā vai smieklīgā manierē, kuras sludina 
vardarbību, pašnāvību vai kāda cita veida pretsabiedrisku rīcību, arī tajā gadījumā, ja tās ir 
komplektā ar košļājamo gumiju, saldumiem vai kādu citu preci.
• Jebkādus iespieddarbus, ieskaitot attēlus, iespiestas melnbaltās vai krāsainās fotogrāfijas, 
kurās bērnība atainota aizvainojošā vai smieklīgā manierē, kuras sludina vardarbību, 
pašnāvību vai kāda cita veida pretsabiedrisku rīcību, arī tajā gadījumā, ja tās ir komplektā 
ar košļājamo gumiju, saldumiem vai kādu citu preci.
• Meksikā aizsargājamo literāro mantojumu, kas atveidots piedauzīgā, amorālā vai 
musinošā veidā kā rakstu darbs, zīmējums vai kāda cita veida attēlojums.
• Ārzemēs iespiestas grāmatas, kuras pārkāpj Meksikas autortiesību noteikumus. 
• Sk. Nosacīti atļaus…

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dabīgās pērles, dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Tallija sulfātu.
• Organiskās ķīmikālijas.
• Lauksaimniecības kaitēkļu iznīcināšanas preparātus.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Lietotas riepas un citus gumijas izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

M
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XIX.   Minerālvielas

• Neattīrītas minerāleļļas.
• Eļļas un smērvielas.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Infekciozus audu paraugus, asinis un tamlīdzīgus preparātus.

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Masāžas ierīce.
• Protēzes.
• Televizorus un televīzijas pārraižu uztveršanas iekārtas.
• Mērinstrumentus.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Jebkāda veida mākslas darbus.
• Kolekciju priekšmetus.
• Antikvārus priekšmetus.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Zīdtārpiņus, dēles, bites, parazītus – tikai apmaiņā staro oficiāli atzītām iestādēm.
• Jebkādas dzīvnieku izcelsmes preces, pārtikas produktus un subproduktus – tikai ar 
Meksikas lauksaimniecības un ūdens resursu ministrijas atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Magoņu sēklas – tikai ar Meksikas Lauksaimniecības un ūdens resursu ministrijas 
atļauju.
• Augus un augu izcelsmes preces, pārtikas produktus un subproduktus – tikai ar Meksikas 
Lauksaimniecības un ūdens resursu un Meksikas Sanitārās inspekcijas ministrijas atļauju.

M
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III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Neapstrādātu tabaku, cigaretes, cigārus, cigarillus un presētu tabaku – tikai ar Meksikas 
tirdzniecības un rūpniecības ministrijas atļauju. Šīm precēm noteikti īpaši nodokļi.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Šokolādi un šokolādes izstrādājumus – tikai pēc attiecīgu muitas nodevu
nomaksāšanas.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus, ieskaitot personiskai lietošanai, un jebkāda veida farmaceitiskos 
preparātus – tikai ar kompetentu Meksikas sabiedriskās veselības iestāžu atļauju.
• Veterinārās medicīnas preparātus – tikai ar kompetentu Meksikas veterināro dienestu 
atļauju.

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Kosmētiskos līdzekļus – tikai ar kompetentu Meksikas sabiedriskās veselības iestāžu 
atļauju.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Loteriju, sporta spēļu un cita veida ar veiksmi saistītu spēļu reklāmas materiālus un ar tām 
saistītas publikācijas – tikai ar Meksikas kompetentu iestāžu atļauju. 

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Ārzemju loterijas biļetes – tikai ar Meksikas Iekšlietu ministrijas atļauju.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Sintētisko gumiju, jaunas riepas un ķirurģiskos cimdus – tikai ar atbilstošu kvalitātes 
sertifikātu.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus – tikai ar speciālu Meksikas aizsardzības iestāžu atļauju.

M
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 MENAS SALA - ISLE OF MAN
(Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotā karaliste - UK)

Apdrošinātas vēstules, bandroles, sīkpakas Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
2800 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

CN23
CN23
CN23

Angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
570 SDR

Jā

Jā

Jā
Nē

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā

-
-

CP72
Angļu

Jā
-

Jā
Jā

M

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai pārvadāt tranzītā

I.   Dzīvnieku izcelsmes preces

• Bišu saimes (sk. Nosacīti atļauts…).
• Augu kaitēkļus un slimus organismus.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dažāda veida augus un to daļas, ieskaitot grieztus ziedus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Meža un dārza ogas.
• Kartupeļus un kartupeļu stādāmo materiālu (ieskaitot sēklas) (sk. Nosacīti atļauts…).

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Piezīmes.

IV.   Kafija, tēja

• - 

V.   Gatavās pārtikas preces

• - 

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Piezīmes.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Džemperus un dziju no kazu vilnas vai ar tās piejaukumiem, ieskaitot preces ar tās 
sastāvdaļām.
• Netīras drēbes un lupatas.

Menas sala

M
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Jebkādus sūtījumus, kuros vienā atvienoti divi vai vairāki atsevišķi sūtījumi, kas domāti 
dažādiem adresātiem.
• Spīdošas ciparnīcas un tamlīdzīgus priekšmetus.
• Iespiedformas un matrices vai jebkādu citu iekārtu apgrozībā esošu pastmarku vai citu 
dokumentu atdarinājumu veidošanai.
• Matrices, kuras izmanto šausmu sižetu grāmatu iespiešanai, fotogrāfiju un citu līdzīgu 
materiālu sagatavošanai.
• Preces, kas izgatavotas ārvalstu cietumos, izņemot tās, kuru nosūtīšanai nav komerciāla 
mērķa. 
• Preces ar nepareizām lietošanas pamācībām.
• Preces, uz kurām ir viltotas preču zīmes vai nepareizs preces apraksts, nepareizi vai vispār 
nav norādes par to izcelsmi.
• Ārvalstu ražojumus, uz kuriem ir preču zīmes, kas liecina par iespēju pārstāvēt preču 
zīmes, kas atbilst kādam Lielbritānijas vai Ziemeļīrijas ražotājam vai tirgotājam.
• Filmas, videoierakstus ar nepiedienīgu saturu un citus nepieklājīgus vai piedauzīgus 
priekšmetus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Komiksus ar šausmu sižetiem.
• Grāmatas, iespieddarbus utt., kuru autortiesības Lielbritānijā ir aizsargātas.
• Nepiedienīgus vai piedauzīgus iespieddarbus, zīmējumus, grāmatas, pastkartes, 
litogrāfijas vai citas gravīras.
• Jebkādas reklāmas vai sludinājumus par izlozēm, kas nosūtīti publikācijai, vai attiecas uz 
jebkuru loterijas izlozi, kas pēc muitas vai akcīzes nodokļa iekasēšanas pilnvaroto personu 
domām varētu būt pretrunā ar noteikumiem par loterijām.
• Pastkartes, kas dekorētas ar vizlu, stiklveidīgu vai līdzīgu pārklājumu un nelīdzenas formas 
pastkartes (sk. Nosacīti atļauts…).
• Pasta sūtījumus, kuros norādes vai zīmējumi to ārpusē, adresē vai tekstā pēc pasta nodaļas 
uzskatiem varētu mulsināt pasta ierēdņus, kuru uzdevums ir tos apstrādāt.
• Sūtījumus, kuru ārpusē vai adresē, tekstā, iniciāļos vai atzīmēs (bez oficiāla apstiprinājuma) 
atrodas norādes, kas adresātam apstiprina vai rada aizdomas, ka tas ir Viņas Karaliskās 
Augstības sūtījums.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Viltotas banknotes vai to imitācijas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Maksājumu pieprasījumus neatkarīgi no pasta sūtījuma satura.
• Jebkādu pasta sūtījumu apmaksai paredzētu pastmarku imitācijas.

M
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuks un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Augsni.
• Kūdru.
• Mālus.
• Minerālus un derīgos izrakteņus.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Patogenus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• - 

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Radioraidītājus, noklausīšanās iekārtas, radio mikrofonus, kas raida jebkurā no 26,1 līdz 
29,7 megaciklu un no 88 līdz 108 megahercu frekvencē, izņemot tādus komplektus, kas 
piemēroti darbam Apvienotajā Karalistē.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• - 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

M
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvu bišu sūtījumos drīkst atrasties vienīgi bišu mātes un tās pavadošās darba bites 
– tikai ar Lielbritānijas Lauksaimniecības departamenta izdotu importa licenci un to 
izcelsmes valsts attiecīgu valdības institūciju izdotu veselības sertifikātu, kurā ir norādīts: a) 
ka bišu saimes, kurās tās augušas, ir pārbaudītas un tajās nav bijušas slimības, b) ka veikta 
30 bišu mikroskopiskā analīze un tā nav uzrādījusi nekādu slimību pazīmes.
• Gaļu, gaļas produktus, dzīvnieku izcelsmes produktus (ieskaitot žāvētas desas un sauso 
pienu) – tikai ar Lielbritānijas Lauksaimniecības departamenta atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kartupeļu bumbuļus un sēklas – tikai ar apstiprinātu augu aizsardzības dienesta 
fitosanitāro sertifikātu.
• Dažāda veida augus, augļus, dārzeņus un ogas – tikai ar to fitosanitāro sertifikātu.

VI.   Medikamenti

• Narkotiskās vielas vienīgi medicīnas vajadzībām vai zinātniskiem mērķiem – tikai ar 
Lielbritānijas Iekšlietu ministrijas vai atbildīgo institūciju importa licenci.
• Vakcīnas, serumus, toksīnus, antitoksīnus un antigēnus; insulīnu; hipofīzes preparātus un 
hormonu preparātus – tikai adresātam ar attiecīgu institūciju importa licenci.

XII.   Nauda un valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas

• Monētas – tikai ar Lielbritānijas Valsts Kases atļauju.
• Viltotas banknotes vai to atdarinājumus – tikai ar Lielbritānijas Valsts Kases atļauju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Platīnu, zeltu vai sudrabu (apstrādātu vai neapstrādātu), dārgakmeņus, 
juvelierizstrādājumus un citas vērtslietas – tikai ierakstītos vai apdrošinātos sūtījumos.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Ātri bojājošās bioloģiskās vielas – tikai tad, ja tās ir iepakotas un marķētas atbilstoši PPS 
Konvencijas prasībām ierakstītos avio vēstuļu korespondences pasta sūtījumos. 

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus – tikai sporta mērķiem, ja adresātam ir importa licence.
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Piezīmes

1. Preču sūtījumi, kuru vērtība nepārsniedz 15 sterliņu mārciņas, izņemot alkoholiskos 
dzērienus un tabakas izstrādājumus, ir atbrīvoti no eksporta nodokļa un PVN.

2. Gadījuma rakstura privātās dāvanas, kas nosūtītas saņēmēja personīgai vai viņa ģimenes 
lietošanai, ir atbrīvotas no muitas nodevas un PNV, ja to vērtība nepārsniedz 36 sterliņu 
mārciņas, bet atsevišķas preces atļauts nosūtīt ierobežotā daudzumā:

- alkoholiskos dzērienus: 1 litrs alkoholisko dzērienu vai
    1 litrs dzirkstošā/stiprinātā vīna un    
    2 litri destilētā vīna;
- parfimērijas līdzekļus:  50 gramus smaržu vai 0,25 litri tualetes ūdens;
- tabakas izstrādājumus: 50 cigarešu vai 25 cigarillu,
    vai 10 cigāru, vai 50 gramu  tabakas.

3. Ja muita piekrīt deklarētajai vērtībai, rēķins-faktūra nepieciešams preču sūtījumiem, 
kuru vērtība ir lielāka par 2000 sterliņu mārciņām.

4. Konstantā importa nodokļu likme (10%) tiek piemērota preču sūtījumiem, kuru vērtība 
nepārsniedz 140 sterliņu mārciņu, ja šāds maksājums ir izdevīgs importētājam.

5. Pakas, kurās preces nav pilnīgi vai pareizi deklarētas gan pēc preču nosaukumiem, gan 
arī to vērtības, tiek konfiscētas.

6. Vēlams, lai pastkartes, iepakojums, uzlīmes vai aploksnes būtu baltas, bet nav iebildumu 
arī pret citām krāsām (izņemot sarkanu), ja krāsu nianses nav pārāk spilgtas vai žilbinošas, 
vai arī pārāk tumšas un krāsās nav lietotas fosforescējošas vielas.
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MJANMA - MYANMAR - MM

Vēstuļu korespondences sūtījumi * Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
    “A” klase
    “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
a) pakas piegāde
b) paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. jebkuras dimensijas garums 
8.2. garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
     a) visa teritorija 
     b) ierobežotas teritorijas

14. Klase:
     a) “A” klase
     b) “B” klase

20 kg

Nē
980 SDR

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Jā
Jā

CP72

Angļu

-
Jā

Jā
Nē

*) Mjanmas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par vēstuļu korespondences sūtījumiem.
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veidlapu CP 72



414

Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Neattīrītu kokvilnu.
• Kafijas kokus un to sēklas. 
• Kokvilnas sēklas.
• Linsēklas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• Kafijas pupiņas.

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Narkotiskās vielas saturošus medikamentus.
• Visus Indijas kaņepju preparātus.
• Sk. Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Kokvilnas, zīda un citus audumus ar banknošu imitācijām uzdrukās.

Mjanma

M
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinofilmas ”Storm Over Asia” kopijas. 
• Skūšanās otiņas, kas ražotas Japānā vai no turienes tiek eksportētas.
• Imitētus revolverus un pistoles (ieskaitot rotaļlietas).
• Medaļas ar uzrakstu „Neatkarīgā Birma”.
• Visa veida preces, kas ražotas ārpus Lielbritānijas aizjūras teritorijām un apzīmētas 
ar ”British Royal Arms”, kā arī karalienes, karaļa vai Anglijas karaliskās ģimenes locekļu 
portretiem kā firmas zīmi.
• Sk. Nosacījumi

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Etiķetes.
• Cirkulārus, kas attiecas uz loterijām.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknošu imitācijas.
• Monētas, kas vērtīgākas par 5 angļu mārciņām, ieskaitot jebkādas vērtības viltotas 
monētas.
• Viltotas pastmarkas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Celuloīdu un preces no celuloīda.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

M
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XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Dzeltenā drudža vīrusus.

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Bezvadu telefona iekārtas un uztvērējus.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Parazītus un citus augu kaitēkļu bioloģiskos iznīcinātājus – tikai ar īpašām atļaujām.
• Putnu spalvas – tikai ar īpašām atļaujām

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus, ieskaitot plaša patēriņa augļus un dārzeņus, kartupeļus un cukurniedres – tikai ar 
īpašām atļaujām.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Foto un kinofilmas, kas nav viegli uzliesmojošas – tikai speciālā iepakojumā.

M
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MOLDOVA - MOLDOVA- MD

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
2000 SDR

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

3
3
3

Franču, 
rumāņu, 
angļu, 
krievu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
2000 SDR

Jā

Nē

-
-

Jā

Jā **

Jā

2 m
3 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72

Rumāņu, 
franču, 
angļu, 
krievu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

M

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72



418

Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…
• Gaļu un ēdamus gaļas subproduktus.
• Visa veida zivis, vēžveidīgos, moluskus un ūdens bezmugurkaulniekus
• Pienu un piena produktus.
• Putnu olas.
• Dabīgo medu (sk. Nosacīti atļauts…).

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvus augus, potzarus un dēstus.
• Kartupeļus.
• Augļus, augus, saknes un ēdamus bumbuļus, kas inficēti ar ražai bīstamiem parazītiem.
• Apelsīnus un citus svaigus augļus.
• Graudaugus.
• Eļļas augus un to sēklas.
• Dažādus graudus un sēklas.
• Tehniskos un medicīniskos augus.
• Sienu un augu izcelsmes lopbarību.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Lapu tabaku.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sauszemes un ūdens dzīvnieku, kā arī putnu izcelsmes pārtikas produktus.

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

Moldova
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IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

XI.   Papīrs un iespieddarbi
k ī ā .

r k r ā r k ār ī .
P ī ā r .

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

XVII.   Saimniecības preces

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

XIX.   Minerālvielas

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

M
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites – tikai ar to izcelsmes valsts veterinārā dienesta sertifikātu.
• Dēles – tika rūpīgi iepakotas noteikumos paredzētos konteineros.
• Parazītus – tikai ar fitosanitāro sertifikātu un apmaiņā starp oficiāli atzītām iestādēm.
• Dabīgo medu – tikai pēc muitas dienesta veterinārā inspektora pārbaudes. Nelieli vienas 
privātās personas nekomerciāla rakstura dabīgā medus sūtījumi otrai privātai personai 
līdz 2 kg pasta pakās no fitosanitārās pārbaudes ir atbrīvoti.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus – tikai nepārkāpjot noteiktos limitus:
 vīns    – līdz 2 l;
 stiprie alkoholiskie dzērieni  – līdz 1 l.
• Tabakas izstrādājumi – tikai līdz 200 cigaretēm nekomerciālos sūtījumos, ko viena privātā 
persona atļauts otrai. Par lielāku daudzumu jāmaksā muitas nodoklis.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas un medikamentus, kuru sastāvā ir narkotiskās vielas – tikai Moldovas Veselības 
ministrijas Farmaceitiskā un medicīnas apgādes departamenta atļauju.
• Medikamentus un citus ārstniecības līdzekļus – tikai ar Moldovas Veselības ministrijas 
Farmaceitiskā un medicīnas apgādes departamenta vai Moldovas Lauksaimniecības un 
pārtikas ministrijas Veterinārā dienesta (veterinārai aprūpei) atļauju.
• Kontraceptīvos līdzekļus, izņemot medikamentus un prezervatīvus – tikai ar Moldovas 
Veselības ministrijas atļauju.
• Kontraceptīvos medikamentus – tikai Moldovas Veselības ministrijas Farmaceitiskā un 
medicīnas apgādes departamenta atļauju.
• Zobu pasta un medicīniskās ziepes – tikai ar Moldovas Veselības ministrijas Farmaceitiskā 
un medicīnas apgādes departamenta atļauju.

M
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
 Dabīgās vai kultivētās pērles, dārgakmeņus un pusdārgakmeņus, dārgmetālus, metālus, 

kas plakēti ar dārgmetālu, un to izstrādājumus, kā arī mākslīgos juvelierizstrādājumus 
– tikai apdrošinātās pakās.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
 Mikrobu vakcīnas, toksīnus, mikroorganismu kultūras pētniecības nolūkam humānajā 

vai veterinārajā medicīnā un līdzīgus bioloģiskos preparātus – tikai ar Moldovas Veselības 
ministrijas Farmaceitiskā un medicīnas apgādes departamenta atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija
Kara materiālus un šaujampulveri – tikai ar Moldovas Iekšlietu ministrijas atļauju.
 Visa veida ieročus, izņemot medību un sporta – tikai ar Moldvas Aizsardzības ministrijas 

atļauju.
Medību un sporta ieročus – tikai ar Moldovas Iekšlietu ministrijas atļauju.

M
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MONAKO - MONACO - MC

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

CN23
CN23
CN23

Franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

-

Nē

-
-

Nē

Nē

-
-

-

-

-
Nē

CP72

Franču, 
angļu

-

Jā
Jā

*) Monako pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku pieņemšanas 
noteikumiem.
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes preces un produktus (sk. Piezīmes).
• Putnu gaļu un tās izstrādājumus.
• Dabīgo medu (sk. Piezīmes).
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Jebkādus augļus, augus, to daļas, potzarus un spraudeņus, ieskaitot sīpolus, šalotes un 
ķiplokus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sēklas kartupeļus patēriņam vai rūpnieciskai pārstrādei (sk. Nosacīti atļauts…).
• Graudaugus.
• Kokvilnas sēklas.
• Sējamo materiālu, kas inficēts ar lauksaimniecības kultūrām kaitīgiem parazītiem.
• Augu izcelsmes krāsvielas.
• No salmiem un citiem pinamiem materiāliem gatavotus bērnu aprūpes priekšmetus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts… un Piezīmes.

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Piezīmes.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Gatavos pārtikas produktus (Sk. Piezīmes…).

VI.   Medikamenti

• Vakcīnas humānajai un veterinārajai medicīnai.
• Medikamentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Bioloģiskos medicīniskos preparātus.
• Sk. Nosacījumi 

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Piezīmes 

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Jēlādas un ādas.
• Dabīgās un mākslīgās kažokādas un izstrādājumus no tām.

M
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IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Dziju, metalizētu un ar vai no zelta diegiem.
• Tekstilizstrādājumus, mežģīnes, gobelēnus, tērpu dekoratīvos elementus, izšuvumus, 
kuru rotājumā vai rakstā izmantoti zelta diegi.
• Audumus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Piedauzīgus un netikumīgus priekšmetus.
• Ar elektrību apsildāmās segas.
• Motociklistu aizsargcepures (sk. Nosacīti atļauts…).
• Bērnu ratiņus un citus bērnu pārvietošanās līdzekļus.
• Rotaļlietas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Bērnu gultiņas un to aprīkojumu.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas un citus iespieddarbus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Publikācijas, kas kaitīgas jaunatnei.
• Darbus, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību.
• Ārzemju loteriju materiālus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes, valūtu.
• Vērtspapīrus uz uzrādītāja vārda.
• Ārzemju loterijas biļetes.
 
XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Pērles, kas pārklātas ar svina sāļiem.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Riekstkoka kokmateriālus.
• Sveķu koku mizas, sveķu koku kokmateriālu, kas pilnīgi vai daļēji klāts ar mizu.
• Bišu stropus no koka vai salmiem un koka rāmīšus.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Pretparazītu līdzekļus lauksaimniecības vajadzībām (sk. Nosacīti atļauts…).
• Augsnes mēslošanas līdzekļus.
• Fungicīdus.
• Krāsas.

M
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XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Bērnu knupīšus un māneklīšus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Prezervatīvus (sk. Nosacīti atļauts…).

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Mērinstrumentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Elektronu lampas (sk. Nosacīti atļauts).
• Apgaismes iekārtas, pulksteņus un rokas pulksteņus, kas satur radioaktīvus elementus.
• Ugunsdzēšamos aparātus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Izplūdes ierīces.
• Telefonu aparatūru (sk. Nosacīti atļauts…).
• Raidītājus un uztvērējus.
• Spēļu automātus, kuru darbība balstīta uz veiksmi vai prasmi un noteiktiem operāciju 
nosacījumiem.
• Kazino aparatūru.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

M
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites – tikai ar Francijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.
• Dravu produkciju un aprīkojumu – tikai ar to izcelsmes valsts atbildīgo iestāžu izdotu 
fitosanitāro sertifikātu.
Sk.Piezīmes 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sēklas, kartupeļus, labības augus, sīpolus, ķiplokus un šalotes, augļus un ogas, kas domāti 
pavairošanai – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.
• Sēklas, kas paredzētas pavairošanai – tikai pēc iepriekšējas īpašas krāsas, parazītaugu 
piejaukuma, tīrības un dīgtspējas pārbaudes.
• Lopbarības augu sēklu paraugi komerciāliem mērķiem – tikai līdz 3 kg, ko nosūta pasta 
sūtījumos, ir atbrīvoti no parazītaugu piejaukumu kontroles, ja viena atsevišķa iepakojuma 
svars nav lielāks par 300 g.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Svaigu vīnogu, vīnogu sulu, vīnu un deserta vīnu nosūtīšanas noteikumi periodiski 
mainās un tos publicē “Journal Officiel” (sk. Piezīmes…).
• Tabaku līdz 2 kg nekomerciālos sūtījumos fiziskas personas var nosūtīt – tikai ar 
īpašu muitas atļauju, bet virs 2 kg – tikai ar Muitas ģenerāldirekcijas īpašu atļauju (sk. 
Piezīmes…).

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar Francijas Veselības ministrijas vai Lauksaimniecības ministrijas 
atļauju.
• Kontraceptīvos līdzekļus, izņemot prezervatīvus – tikai firmas un individuālās personas, 
kurām ir Francijas Veselības ministrijas izdota atļauja.
• Narkotiskās vielas – tikai ar Francijas Medikamentu biroja atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Motociklistu aizsargcepures – tikai ar Francijas Rūpniecības ministrijas apstiprinātu 
sertifikātu, par preces atbilstību NF preču zīmei vai ar NF preču zīmi.
• Šļirces un adatas – tikai firmas un personas, kurām ir Francijas Veselības ministrijas izdota 
atļauja.
• Rotaļlietas – tikai ar īpašām norādēm uz pašas rotaļlietas vai tās iepakojuma, kurās skaidri 
saskatāms ražotāja, pārstāvja vai importētāja vārds, korporatīvais vārds vai fabrikas marka 
un adrese; ES simbols.
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, laikrakstus, brošūras, publikācijas un iespiestos materiālus – tikai ar Francijas 
Iekšlietu ministrijas atļauju.

 Izņēmumi:
 - ja darbi domāti Francijas Nacionālajai bibliotēkai;
 - vienreizēji vai nelieli sūtījumi diplomātiskā korpusa pārstāvjiem;
 - sūtījumi, kas domāti UNESCO.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Pretparazītu un tamlīdzīgus līdzekļus, kas iepakoti mazumtirdzniecībai – tikai ar 
apstiprinājumu par realizācijas iespējām īsā laika posmā, importa licenci vai atļauju 
izplatīšanai eksperimentālai lietošanai, vai apstiprinājumu nosūtīšanai bez atļaujas.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Zīdaiņu knupīšus un māneklīšus – tikai marķētus.
• Gumijas prezervatīvus – tikai ar Francijas Rūpniecības ministrijas apstiprinātu sertifikātu, 
lēmumu par izmantotās preču zīmes atbilstību NF preču zīmei vai ar NF preču zīmi un to 
lietošanas instrukciju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Elektriskās iekārtas un aparatūru – tikai ar sertifikātu par to atbilstību nacionālajiem vai 
Eiropas saskaņotiem standartiem attiecībā uz konkrēto preci, ko aizpildījis un parakstījis 
ražotājs vai importētājs, vai ar atbilstības sertifikātu, ko sagatavojusi atzīta Eiropas 
laboratorija, vai ar atzītu nacionālo preces zīmi uz attiecīgā ražojuma.
• Mērinstrumentus – tikai ar ievešanas deklarāciju, kas apstiprināta Francijas Rūpniecības 
ministrijas Metroloģijas nodaļā. (Šīs deklarācijas apstiprinājums nav vajadzīgs, ja attiecīgais 
instruments ir apstiprināts ES un uz tā ir norādes, kas to apliecina).
• Ugunsdzēšamos aparātus – tikai ar Francijas Rūpniecības ministrijas apstiprinātu 
sertifikātu, par  preces atbilstību NF preču zīmei.
• Telefonu aparatūru – tikai ar Francijas Telekomunikāciju ministrijas izdotu sertifikātu.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus to daļas un piederumus, munīciju, tukšas patronsomas, duramos un griežamos 
ieročus – tikai ar Francijas Muitas ģenerāldirekcijas izdotu kara materiālu importa licenci 
(AIMG).
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Piezīmes

• Vienreizēji, gadījuma rakstura un nekomerciāli sūtījumi, ko viena persona 
nosūta otrai, personiskai vai ģimenes lietošanai netiek aplikti ar muitas nodokli šādos 
gadījumos:

- sūtījuma vērtība, ieskaitot kvantitatīvos ierobežojumus, nedrīkst pārsniegt 45 EUR 
(preces no trešajām valstīm);
- sekojošas preces atļauts importēt, ievērojot to kvantitatīvos ierobežojumus, neatkarīgi 
no kurienes tās ir nosūtītas (ES dalībvalstis vai trešās valstis):

Tabakas izstrādājumi:
- cigaretes       50 gabalu; vai
- cigarilli (cigāri, kuru viena gabala svars nav lielāks par 3g)  25 gabali; vai
- cigāri       10 gabali; vai
- smēķējamā tabaka      50 g.

Alkoholiskie dzērieni:
- destilētie dzērieni un spirtotie dzērieni, kuros alkohola saturs
   nav lielāks par 22% no to tilpuma, nedenaturētais etilspirts
   80% vai vairāk:      1 litrs; vai
- destilētie dzērieni un spirtotie dzērieni, vīna vai spirta aperitīvi,
   tafija, sakē vai līdzīgi alkoholiskie dzērieni ar alkohola saturu
   22% vai mazāk no to tilpuma, dzirkstošie vīni, deserta vīni:  1 litrs; vai
- destilētie vīni:      2 litri.

Dažādas preces:
- smaržas:     50g; vai
- tualetes ūdens:    0,25 litri vai 8 unces; vai
- kafija:     500 g; vai
- kafijas ekstrakts vai esence:   200 g; vai
- tēja:      100 g; vai
- tējas ekstrakts:    40 g.

• Dzīvnieku izcelsmes preces un produktus cilvēku patēriņam vai dzīvnieku barībai, 
ja to izcelsmes valstis ir izdevušas atbilstošu sertifikātu, atļauts nosūtīt tikai tad, ja tie 
atbilst apmierinošiem pārbaudes rezultātiem, ko vienā no 22 robežkontroles punktiem 
(izņemot pārējos robežkontroles punktus) vai vienā no 8 veselības pārbaudes punktiem 
devis sanitārās inspekcijas veterinārais inspektors un ir izsniegts attiecīgs fitosanitārais 
sertifikāts, uzrādot higiēnas vai fitosanitāro sertifikātu, ko izdevušas attiecīgas produktu 
vai preču izcelsmes valsts iestādes.
 Ja šādu produktu vai preču ievešana nav aizliegta un tā nav domāta komerciāliem 
mērķiem, tad dzīvnieku izcelsmes produktus pa pastu var nosūtīt bez to sanitārās 
pārbaudes formalitātēm šādos daudzumos:
 - 1 kg gaļas vai gaļas izstrādājumu;
 - 2 kg pārējo dzīvnieku izcelsmes produktu vai to izstrādājumu.
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• Dabīgo medu – tikai, ja tam ir Francijā noteiktajām prasībām atbilstoši pārbaudes rezultāti, 
ko vienā no 22 robežkontroles punktiem (izņemot pārējos robežkontroles punktus) devis 
sanitārās inspekcijas veterinārais inspektors.
 Nekomerciāli dabīgā medus sūtījumi līdz 2 kg pasta pakās ir atbrīvoti no 
sanitārajām formalitātēm.
• Ja preces, uz kurām attiecas kvantitatīvie ierobežojumi, tiek nosūtītas lielākā daudzumā 
nekā atļauts, importa un muitas nodokļu izņēmumi uz šādiem sūtījumiem neattiecas.
• Pakas, kuru vērtība nepārsniedz 23 EUR netiek apliktas ar nodokļiem neatkarīgi no to 
sūtītāja vai saņēmēja un preču rakstura, izņemot aizliegtos priekšmetus, smaržas, tualetes 
ūdeni, alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, izņēmums nav arī preces, kuras 
tiek piegādātas kā sūtījumi tirdzniecībai pa pastu.
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MONGOLIJA - MONGOLIA - MN

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
326 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

CN23
CN23
CN23

Angļu, 
mongoļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
326,69 SDR

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Jā

2 m
1,5 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP72

Franču, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

M

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• Dzīvnieku izcelsmes preces.
• Embrijus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces
• Jebkādus augļus, augus un sēklas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• Spirtotus dzērienus.

IV.   Kafija, tēja
• -

V.   Gatavās pārtikas preces
• -

VI.   Medikamenti
• Medikamentus.
• Narkotikas un opiju, kā arī izejvielas un sagataves to izgatavošanai.
• Farmakoloģijas materiālus.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi
• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
• Sk. Nosacīti atļauts… 

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• Vilnas un kokvilnas audumus vairāk par 3 m.
• Zvejas tīklus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• Pulksteņus.
• Jebkāda veida celtniecības materiālus.
• Audio un video diskus, attīstītas fotogrāfijas un filmas, kuru saturu var uzskatīt par
pornogrāfisku, kurās sludināta vardarbība vai kuras varētu radīt negatīvu
ietekmi sabiedrībā.
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XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Veidlapas, dokumentus, materiālus un manuskriptus, kuru ievešanu ir aizliegušas 
attiecīgās iestādes.
• Dokumentus, kas attiecas uz personas datiem.
• Dokumentus, kas saistīti ar valsts militāriem noslēpumiem.
• Grāmatas, iespieddarbus, kuru saturu var uzskatīt par pornogrāfisku, kuros sludināta
vardarbība vai kuri varētu radīt negatīvu ietekmi sabiedrībā.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Čekus.
• Mongolijas un ārvalstu valūtu.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgakmeņus.
• Dārgmetālus un retos metālus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Mikroorganismu replikatorus.
• Bioloģiskos materiālus.

XXI.   Dzīvnieku barība

• -
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Laboratoriju instrumentus un pārvietojamo aparatūru.
• Īsviļņu raidītājus.
• Radioaparatūru ar raidītājiem un tās rezerves daļas.
• Celtniecības iekārtu rezerves daļas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Antikvārus priekšmetus.
• Priekšmetus, kuriem ir vēsturiska vai kultūras vērtība.
• Priekšmetus, kuri iegūti paleontoloģiskos vai arheoloģiskos izrakumos.
• Dabas resursu kolekcijas un atsevišķus priekšmetus.
• Gleznas un to kopijas, kuru saturu var uzskatīt par pornogrāfisku, kurās sludināta 
vardarbība vai kuras varētu radīt negatīvu ietekmi sabiedrībā.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest*

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes eļļas.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Miltus.
• Rīsus.
• Pūdercukuru un rafinēto cukuru.
• Augu eļļas.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Ādas – tikai ar kompetentas iestādes izdotu sertifikātu.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotus apavus, apģērbu un apakšveļu – tikai pēc dezinfekcijas.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Visa veida ziepes.
• Mazgājošos un tīrošos pulverus.
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Stetoskopus.
• Vienreizējās lietošanas šļirces.

* Mongolijas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informācija par ievešanas 
nosacījumiem (specifiskās prasības klients var uzzināt Mongolijas Muitas dienestā).

Piezīmes

Nelieli preču sūtījumi privātām personām Mongolijā netiek aplikti ar muitas nodokli, ja to 
vērtība nepārsniedz 120 ASV dolāru.
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MOZAMBIKA - MOZAMBIQUE - MZ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

-
CN 23
CN 23

Franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā **

Nē

-
-

Jā

-

Jā
Nē

CP 72
Franču
 

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

M
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12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļas izstrādājumus un subproduktus.
• Zivju izstrādājumus un subproduktus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Ēdamus augļus, augus un to izcelsmes produktus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Filmas un kinematogrāfiskos materiālus, kuros redzami agresīvi kadri un kas ir pretrunā ar 
Mozambikas likumiem un sabiedrisko kārtību.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, iespieddarbus, zīmējumus vai cita veida publikācijas, kuras ir apvainojošas 
Mozambikas konstitucionālai iekārtai vai ir pretrunā ar valsts likumdošanu un sabiedrisko 
kārtību.

Mozambika
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Čekus un vērtspapīrus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Dimantus un dārgakmeņus, inkrustētus vai neinkrustētus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Zelta putekļus un tīrradņus.
• Dārgmetālus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Cietas, šķidras vai gāzveida vielas, kuras ir indīgas, smacējošas, izraisa asaras vai rada 
čulgas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija
• -

M
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles un zīdtārpiņus – tikai attiecīgā iepakojumā.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus, to daļas, sēklas – tikai ar fitosanitāro sertifikātu un iepriekš sazinoties ar 
kompetentām Mozambikas iestādēm, jo periodiski šo preču ievešana tiek aizliegta.

VI.   Medikamenti

• Opiju, morfiju, kokaīnu un citas narkotikas medicīnas vajadzībām – tikai ar Mozambikas 
Veselības direkcijas atļauju.
• Farmaceitiskos preparātus – tikai adresētus attiecīgi reģistrētām firmām, uzrādot 
medikamentu nosaukumu un saturu uz iepakojuma un pavaddokumentos.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dimantus un dārgakmeņus – tikai apdrošinātos vēstuļu korespondences sūtījumos.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Neapstrādātu celuloīdu, foto un kino filmas – tikai metāla kārbās, kuras ievietotas stingrās 
koka kastēs.

M

Mozambika



439

NAMĪBIJA - NAMIBIA - NA

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
2000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
200 SDR

Jā

Nē 

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72

Angļu

Jā
-

Jā
Nē

N

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvas bites, to kāpururs un to kūniņas. 
• Medu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Neapstrādātu tabaku un tabakas atbirumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Medikamentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Nosacīti atļauts…

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Ādas un kažokādas, izņemot ādas izstrādājumus.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Pornogrāfiska satura filmas un videofilmas.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Pornogrāfiska satura literatūru.
• Sk. Nosacīti atļauts…

Namībija

N
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Loterijas biļetes.
• Valūtu, naudu, monētas.
• Namībijas un Dienvisāfrikas Republikas banknotes un monētas ne vairāk kā 500 NAD 
(Namībijas dolāru) vērtībā.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dimantus un dārgakmeņus (sk. Nosacīti atļauts…).

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Serumus, vakcīnas, bioloģiskos preparātus (sk. Nosacīti atļauts…)

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

N
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dēles un zīdtārpiņus – tikai ar Namībijas Dabas aizsardzības un tūrisma ministrijas 
Lauksaimniecības, ūdens un lauku attīstības direkcijas atļauju.
• Speķi un šķiņķi – tikai hermētiskā iepakojumā, kurā tas nodrošināts pret bojāšanos. 
Iespējams Namībijas Veselības ministrijas aizliegums.
• Sieru – tikai ar Namībijas veselības iestāžu atļauju. Līdz 5 kg atļauts nosūtīt bez atļaujas. 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augošus kokus un citus augus; augu sīpolus, saknes, spraudeņus un stādus; grieztus 
ziedus un dekoratīvos augus; ēdamus dārzeņus un saknes un gumus; augļus un riekstus, 
citrusaugu un meloņu mizas; labības augus, maltos produktus; iesalu; cietes; inulīnu; kviešu 
līmi; eļļas augu sēklas un augļus; dažādus graudus, rūpnieciskos vai ārstnieciskos augus; 
salmus un lopbarību; no augiem pītos izstrādājumus un citas augu izcelsmes preces un 
produktus – tikai ar Namībijas Lauksaimniecības, ūdens un lauku attīstības ministrijas 
atļauju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni – tikai pēc Namībijas sanitāro inspektoru 
pārbaudes.
• Tabaku – tikai ar Namībijas Dabas aizsardzības un tūrisma ministrijas un pēc augu 
aizsardzības inspektoru pārbaudes.
• Cigaretes – tikai blokos līdz 1000 cigaretēm, nepārsniedzot 2 kg svaru, iepakotas 
neplīstošās, neatvērtās paciņās pa 10, 20 vai 30 cigaretēm katrā un ar akcīzes markām uz 
tām.

IV.   Kafija, tēja

• Tēju, kafiju un Paragvajas tēju – tikai Namībijas Lauksaimniecības, ūdens un lauku 
attīstības ministrijas atļauju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Kakao un kakao izstrādājumus – tikai ar Namībijas Lauksaimniecības, ūdens un lauku 
attīstības ministrijas atļauju.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas – tikai ar Namībijas Veselības un sociālo lietu ministrijas atļauju.
• Medikamentus un farmaceitiskos preparātus – tikai ar Namībijas Veselības un sociālo 
lietu ministrijas atļauju.
• Medikamentus veterinārajai medicīnai – tikai ar Namībijas Veselības un sociālo lietu 
ministrijas un Namībijas Veterinārā dienesta atļauju. 

N
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VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Kosmētiskos un parfimērijas līdzekļus – tikai ar Namībijas Veselības un sociālo lietu 
ministrijas atļauju.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Nekārstu un nesukātu kokvilnu – tikai ar Namībijas Lauksaimniecības, ūdens un lauku 
attīstības ministrijas atļauju.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, brošūras, laikrakstus, iespiestus materiālus – tikai ar Namībijas Informācijas un 
radioraidījumu ministrijas atļauju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dimantus un dārgakmeņus – tikai ar Namībijas Derīgo izrakteņu un enerģijas ministrijas 
atļauju.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Koksni un koksnes izstrādājumus; kokogles – tikai ar Namībijas Lauksaimniecības, ūdens 
un lauku attīstības ministrijas atļauju.
• Korķi un korķa izstrādājumus – tikai ar Namībijas Lauksaimniecības, ūdens un lauku 
attīstības ministrijas atļauju.

XIX.   Minerālvielas

• Kūdru – tikai ar Namībijas Lauksaimniecības, ūdens un lauku attīstības ministrijas 
atļauju.
• Minerālmēslojumu; minerāleļļas un to destilācijas produktus; bitumenus; minerālvaskus 
– tikai ar Namībijas Lauksaimniecības, ūdens un lauku attīstības ministrijas atļauju.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Serumus, vakcīnas, bioloģiskās vielas un patogēnos paraugus – tikai ar Namībijas 
Veselības un Sociālo lietu ministrijas atļauju.

N
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NAURU - NAURU - NR

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
CN 23
CN 23

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
50 SDR

Jā

Jā

Jā
Jā

Nē

Jā **

Jā

-
1 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Nauru pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences pasta sūtījumu pieņemšanu.

N

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• Zivis un visu veidu ūdensdzīvniekus svaigā vai jebkādā citā veidā sagatavotus vai 
apstrādātus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja
• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces
• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi
• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
• Sk. Nosacīti atļauts…

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• Keramikas izstrādājumus.²
• Ar svinu pārklātus vai svinu saturošus izstrādājumus.²
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Reklāmas materiālus, kas attiecas uz aizliegtām precēm.
• Reklāmas materiālus par precēm, kurām varētu būt terapeitiski mērķi, bet informācija ir 
maldinoša, nepareiza vai absurda.
• Iespieddarbus, kas pakļauti autortiesību prasībām.
• Jebkāda veida lietotas vai nelietotas kartona kārbas augļu iepakošanai.

N
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Viltotas monētas.²

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Dzēšgumijas, kuras pēc savas formas atgādina bērnu knupīšus vai kādus pārtikas 
produktus, vai kādā citā veidā neatbilst Nauru noteiktiem standartiem.

XIX.   Minerālvielas

• Minerālmēslojumu.
• Minerāleļļas un to destilācijas produktus.
• Bbitumenus.
• Minerālvaskus.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Augsni, pat nelielā daudzumā kopā ar augiem.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Dzīvsudrabu saturošus termometrus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

N
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XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Mākslas darbus.¹
• Kolekciju priekšmetus.¹
• Antikvāras lietas.¹

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles un zīdtārpiņus – tikai saskaņā ar karantīnas prasībām un atbilstošā 
iepakojumā.¹
• Indīgos reptiļus vai to daļas, no kuriem nav izņemti indes dziedzeri, vadi vai indes zobi 
– tikai ar Nauru Karantīnas un kontroles dienesta atļauju.
• Insektus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Dzīvnieku spermu – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Gaļu un gaļas produktus, svaigus, konservētus vai citā veidā sagatavotus – tikai ar Nauru 
Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Pienu, sieru un citus produktus, kuru sastāvā ietilpst piens – tikai ar Nauru Karantīnas 
kontroles dienesta atļauju.
• Olas – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju. 
• Medu – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Medību trofejas un cita veida dzīvnieku izcelsmes preces – tikai ar Nauru Karantīnas 
kontroles dienesta atļauju.
• Dzīvnieku izcelsmes eļļas un taukvielas – tikai ar Nauru Karantīnas dienesta atļauju.
• Vilnu, dekoratīvo vai lauksaimnieciski izmantojamo dzīvnieku spalvas – tikai ar Nauru 
Karantīnas dienesta atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Jebkāda veida augus un to izcelsmes materiālus un gatavās preces, ieskaitot sēklas, 
augļus, spraudeņus, un tamlīdzīgas sastāvdaļas – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles 
dienesta atļauju.
• Salmus un citus pinamos materiālus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta 
atļauju.
• Augu izcelsmes eļļas un taukvielas – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta 
atļauju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju. Par 
nosūtāmā alkohola daudzumu iepriekš jāsaņem muitas atļauja.
• Tabakas izstrādājumus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju. Par nosūtāmo 
tabakas izstrādājumu daudzumu iepriekš jāsaņem muitas atļauja.
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IV.   Kafija, tēja

• Kafiju – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Gaļas un zivju izstrādājumus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Cukuru un konditorejas izstrādājumus, kuru pamatā ir cukurs – tikai ar Nauru Karantīnas 
kontroles dienesta atļauju.
• Kakao un kakao izstrādājumus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju. 
• Augu, miltu, cietes vai piena produktus; konditorejas izstrādājumus – tikai ar Nauru 
Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu produktus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles 
dienesta atļauju.
• Dažādus ēdamus produktus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus, arī narkotiskās vielas saturošos medikamentus, un farmaceitiskos 
preparātus – tikai ar Nauru kompetentu veselības iestāžu atļauju.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Neapstrādātas un apstrādātas ādas – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta 
atļauju.
• Ādas izstrādājumus; zirglietas un iejūga piederumus; ceļojuma piederumus; somas un 
līdzīgas preces – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Ādas bungas – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Zīdu – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Zirga astrus dzijas vai audumu veidā – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta 
atļauju.
• Kokvilnu – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Augu tekstilizstrādājumu šķiedras, papīra šķiedras un no tām austos audumus – tikai ar 
Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Mākslīgās šķiedras – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Šķiedras no mākslīgām izejvielām – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Vatētos, filca un neaustos materiālus; īpašo dziju; auklas, virves, tauvas, kabeļus un 
izstrādājumus no tiem – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Lietotus paklājus un citus grīdas segumus – tikai pēc noteiktā kārtībā veiktas 
dezinfekcijas.
• Īpaši austos tekstilizstrādājumus, plūksnainos tekstilizstrādājumus, mežģīnes, gobelēnus, 
tērpu rotājumus, izšuvumus – tikai ar Nauru Karantīnas Kontroles dienesta atļauju.

N

Nauru



449

• Impregnētos, pārklātos vai laminētos tekstilizstrādājumus; tekstilizstrādājumus, kas 
izmantojami rūpnieciskām vajadzībām – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta 
atļauju.
• Adītus vai tamborētus izstrādājumus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta 
atļauju.
• Gatavos apģērbus, kas izgatavoti no mākslīgām šķiedrā – tikai ar kompetentu Nauru 
iestāžu atļauju.¹
• Bērnu naktsveļu – tikai ar kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
• Lietotus vai nelietotus gatavos tekstilizstrādājums – tikai ar kompetentu Nauru iestāžu 
atļauju.¹
• Jebkāda veida apavus – tikai ar Kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
• Lietotas galvassegas – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.¹
• Lietotu gultasveļu un cita veida pūkainus izstrādājumus – tikai ar kompetentu Nauru 
iestāžu atļauju.¹

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Skūšanās putu otiņas un zobu birstītes, birstes un citus tualetes piederumus, kuru sastāvā 
ietilpst vai arī tās izgatavotas no dzīvnieku spalvām un ražotas Āzijā, izņemot Japānu un 
Jaunzēlandi – tikai ar Nauru karantīnas un kontroles dienesta atļauju.
• Preces ar asām šķautnēm vai smailiem galiem kā lietussargus, saules sargus, spieķus, 
pletnes un to sastāvdaļas – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.¹
• Neapstrādātas preces un pusfabrikātus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta 
atļauju.
• Mākslīgās spalvas un no tām izgatavotos priekšmetus; mākslīgos ziedus; izstrādājumus 
no cilvēku matiem – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.¹
 • Aizsargcepures motorizēto transporta līdzekļu lietotājiem – tikai ar kompetentu Nauru 
iestāžu atļauju.¹

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Koksni un koksnes izstrādājumus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Kokogles – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Korķi un korķa izstrādājumus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.
• Grozus un citus pinumus – tikai Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Dažāda veida korozīvus ķīmiskos šķidrumus, piemēram, rūsas un krāsas noņēmējus, 
tīrāmos šķidrumus un tamlīdzīgus – tikai ar kompetentu Nauru iestāžu uzdota importa 
atļauju.
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XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Vakcīnas un citas mikrobu kultūras – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta 
atļauju.
• Cilvēku kaulus un citus audus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.¹
• Slimības izraisošās baktērijas, mikrobus un citus aģentus, jebkāda veida mikrobu kultūras 
– tikai ar Nauru veselības iestāžu vai Nauru Karantīnas kontroles dienesta piekrišanu.²
• Dažādus bioloģiskos paraugus, bakterioloģiskās un patoloģiskās un ātri bojājošās vielas 
– tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.²

XXI.   Dzīvnieku barība

• Pārtikas rūpniecības pārpalikumus un atlikumus – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles 
dienesta atļauju.
• Gatavo dzīvnieku barību – tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Metāla dzērienu tirdzniecības automātus vai citu konteinerus – tikai ar kompetentu 
Nauru iestāžu atļauju.¹
• Radiotelefonu aparatūru, privātās komunikācijas radioaparātus, bezvadu telefonus un 
mobilos telefonus – tikai ar kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
• Izolētus elektrības vadītājus un ierīces – tikai ar kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
• Motorizēto transporta līdzekļu aizsargstiklus, logus un jebkāda cita veida iekšējo 
aprīkojumu – tikai ar kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ierīces un aprīkojumu militāriem vai tamlīdzīgiem mērķiem – tikai ar kompetentu Nauru 
iestāžu atļauju.¹
• Dunčus, elektriskā vai augstfrekvences skaņas šoka radīšanai paredzētas rokas ierīces 
– tikai ar kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
• Nažus un atspernažus, kastetes – tikai ar kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
• Cimdus vai cita veida segumus rokām ar asumiem, kas var traumēt ādu – tikai ar 
kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
• Priekšmetus, kuros ir slēpti asmeņi – tikai ar kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
• Medību cilpas vai citus cilpveidīgos šaujamieročus un šaušanas kaķenes – tikai ar 
kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
• Aizsargjakas un vestes, kā arī cita veida priekšmetus ķermeņa aizsardzībai pret triecienu 
– tikai ar kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
• Šaujamieroču klusinātājus – tikai ar kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
• Pielādējamas aptveres ieročiem – tikai ar kompetentu Nauru iestāžu atļauju.¹
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¹ Ievešanas nosacījumi var mainīties. Aktuālo informāciju sniedz Nauru Muitas dienests.
² Ievešanas nosacījumi var mainīties. Aktuālo informāciju var iegūt attiecīgajās Nauru 
valsts iestādēs.

Piezīmes

Nauru pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi no 
to satura.
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NEPĀLA - NEPAL - NP

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
52,63 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Jā

Jā

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

-

Jā
Nē

CP 72
Angļu

Jā
- 

Jā
Nē

N

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• -

II.   Augi un to izcelsmes preces
• Krustnagliņas.
• Kardemonu.
• Kanēli.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• -

IV.   Kafija, tēja
• -

V.   Gatavās pārtikas preces
• -

VI.   Medikamenti
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi
• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• Sintētiskās šķiedras.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Foto papīru.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Rokas pulksteņus un to rezerves daļas.
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XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Kino un foto aparātus.
• Visu veidu gultņus.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Piezīmes

Nepālas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par atsevišķu preču ievešanas 
nosacījumiem.
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 NIGĒRA - NIGER - NE

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnie

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
3
3

Franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

-

Jā
Nē

CP 72

Franču

Jā
-

Jā
Nē

N

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Piezīmes

Nigēras pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Nigēra

N
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NIGĒRIJA - NIGERIA - NG

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 
23 / veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
Nav norādīts

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
2500 SDR

Jā

Nē

-
-

-

Jā**

Nē

-
-

Jā

Jā

-
-

CP 72

Angļu

-
-

Jā
Nē

*) Nig
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ērijas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informācija par pasta paku pieņemšanu.

N

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Piezīmes

Nigērijas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Nigērija

N
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NIKARAGVA - NICARAGUA - NI

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Spāņu, 
angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Jā

2 m
3 m

Jā

-

Jā
-

CP 72
Spāņu, 
angļu, 
franču

Nē
Jā

Jā
Nē

N

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72



460

Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Farmakoloģiskos līdzekļus, kuri Nikaragvā nav reģistrēti.
• Zāles un citus preparātus, kuru sastāvs nav zināms.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu veļu un apģērbu.
• Formas tērpus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Amorāla un nepiedienīga rakstura priekšmetus.
• Svilpes.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Komunistiskās propagandas materiālus.

Nikaragva

N
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas.
• Banknotes un valūtu.
• Ārzemju loterijas biļetes.
• Vērtspapīrus, kas izmaksājami to uzrādītājam.
• Ceļojumu čekus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgmetālus, apstrādātus vai neapstrādātus.
• Dārgakmeņus.
• Juvelierizstrādājumus.
• Vērtslietas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

N

Nikaragva
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Telegrāfa aparātus.
• Aparātus un iekārtas viltotas naudas izgatavošanai.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Cigārus un cigaretes – tikai ar atzīmi par to izgatavošanu.

VI.   Medikamenti

• Opiju un tā alkoloīdus – tikai ar kompetentu Nikaragvas izpildvaras iestāžu atļauju.
• Adatas zemādas injekcijām – tikai ar Nikaragvas valdības atļauju. 

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotus maisus – tikai ar nosūtītājas valsts sertifikātu par dezinfekciju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Munīciju – tikai ar Nikaragvas valdības atļauju.
• Armijas un medību ieročus, revolverus – tikai ar Nikaragvas valdības atļauju.
• Sprāgstvielas – tikai kalnrūpniecības uzņēmumu vajadzībām.

N

Nikaragva
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 OMĀNA - OMAN - OM

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnie

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Arābu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

-

Jā
Nē

CP 72

Angļu

Jā
-

Jā
Nē

O

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Krizantēmas, to lapas, ziedus, sēklas, stublājus un citas daļas.
• Kaņepes, to lapas, ziedus, sēklas, stiebrus un citas daļas.
• Neapstrādātu vai rafinētu opiju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus.
• Alu.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Košļājamās gumijas un saldumus un kapsulu vai cigarešu formā un krēmveidīgus. 

VI.   Medikamenti

• Uz kalcija bāzes gatavotus medikamentus un farmaceitiskos preparātus.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Kokvilnas vai zīda izstrādājumus, kā arī citus apģērbu gabalus, uz kuriem zīmējumos 
attēlotas monētas, banknotes, Omānas vai kādas citas valsts valdības vērtspapīri.
• Apģērbus, kas līdzinās militāriem formas tērpiem.
• Apģērbus, uz kuriem ir alkoholisko dzērienu reklāmas.
• Apģērbus, uz kuriem irdzami populāri cilvēki vai citu valstu karogi.
• Sieviešu apakšveļu, uz kuras nodrukāti Korāna panti.
• Apģērbus, uz kuriem nodrukāts monoteisks ticības apliecinājums vai Allaha vārds.
• Apavus, uz kuriem ir vārds ”Allah”.

O

Omāna
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Rotaļu ieročus un pistoles, kā arī jebkuras citas preces, kuras viegli pārtaisīt par nāvējošiem 
ieročiem. 
• Asmeņus un jebkādus citus priekšmetus, kuri var radīt ievainojumus.
• Iespiedplates, audio un video lentes, diskus, kompaktdiskus, filmas un citas preces, kuras 
kaitīgas labas morāles normām.
• Pornogrāfiskas lelles.
• Preces, kuras kaut kādā veidā varētu būt saistītas ar narkotiku izgatavošanu vai 
lietošanu.
• Futbola un citu sporta spēļu bumbas, uz kurām ir Omānas Sultanāta, Saūda Arābijas 
Karalistes vai Izraēlas karogs.
• Omānas Sultanāta ģerbuni.
• Preces, uz kurām ir Izraēlas ģerbonis vai karogs.
• Omāniešu galvassegas, uz kurām attēlots kronis un zobens vai kādi citi drukāti burti, īpaši 
attēli, vai jebkāds cits zīmējums, kas ir pretrunā ar tradīcijām un pielietojumu Omānā.
• Neilona tīklus.
• Jebkādas preces, kuras var būt graujošas islāmam.
• Elektriskās lampas, uz kurām nodrukāts monteisks ticības apliecinājums vai Allaha vārds.
• Nūjas, kas līdzinās oficiāliem policijas stekiem.
• Preces, uz kurām ir cigarešu reklāmas.
• Preces, uz kurām ir nacistu simbolika.
• Kriketa nūjas.
• Spēļu ieročus, pistoles un pirotehniskas rotaļlietas bērniem.
• Rezerves riteņu pārsegus, uz kuriem ir fotogrāfijas, uzdrukas vai zīmējumi, kuri ir pretrunā 
ar labu gaumi vai nav savienojami ar Omānas tradīcijām un paražām.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Iespieddarbus, zīmējumus, grāmatas un pastkartes, kuru saturs ir pretrunā ar labas 
morāles normām.
• Laikrakstus, cirkulārus, plakātus, grāmatas,  vai fotogrāfijas, kuru saturs kūda uz vardarbīgu 
rīcību pret valdību.
• Kvītis vai viltotus rēķinus, kā arī citus identiskus neaizpildītus vai daļēji aizpildītus 
dokumentus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes.
• Viltotas monētas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

Omāna

O
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XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Neapstrādātu gumiju.
• Lietotas riepas.
• Riepas, uz kurām ir vārds ”Allah”.

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Radiouztvērējus.
• Raidošās un uztverošās iekārtas.
• Bezvadu telegrāfa aparātus.
• Robotus.
• Elektroniski vadāmus lidaparātus un to rezerves daļās.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Vēlēs un šautenes, kuru konstrukcija ir veidota tā, lai noslēptu to patieso pielietojumu kā 
vālēm vai šautenēm.
• Zemūdens medību ieročus.

O

Omāna
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Piezīmes

Omānas pasta administrācija nav publicējusi nosacījumus atsevišķu preču ievešanai.

Uz atsevišķām precēm un preču grupām attiecas pagaidu aizliegumi, pamatojoties uz 
valdības iestāžu lēmumiem, vai kuru ievešanai nepieciešama atļauja, piekrišana vai 
jānokārto kādas citas formalitātes. 

O

Omāna
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PAKISTĀNA - PAKISTAN - PK

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
700 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Nē

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

50 kg

Jā
400 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72

Angļu

Jā
-

Jā
Nē

P

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Subproduktus.
• Moluskus un ūdens bezmugurkaulniekus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Pārtikas produktus, kuru pagatavošanā izmantota gaļa, vēžveidīgie, moluski vai ūdens 
bezmugurkaulnieki.
• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -
X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Piedauzīga un neķītra rakstura priekšmetus.
• Brilles.
• Rotaļlietas.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Piedauzīga un neķītra satura grāmatas, manuskriptus vai jebkādus citus iespieddarbus. 

Pakistāna

P
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Monētas.
• Banknotes.
• Valūtu.
• Vērtspapīrus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Juvelierizstrādājumus.
• Dārgas pildspalvas.
• Rokas pulksteņus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Ķīmikālijas, kuras izmanto narkotiku vai radioaktīvo vielu izgatavošanā.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIX.   Minerālvielas
• Sk. Nosacīti atļauts…

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• Mobilos telefonus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• Antikvārus priekšmetus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

P

Pakistāna
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XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļu un ēdamus gaļas subproduktus – tikai ar Pakistānas Muitas atļauju pēc attiecīgo 
Pakistānas dienestu pārbaudes.
• Dzīvnieku izcelsmes produktus – tikai attiecīgā iepakojumā.
• Vēžveidīgos.¹
• Piena produktus.¹
• Dabīgo medu.¹
• Olas.¹

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvus augus un to saknes.¹
• Ziedus un dekoratīvos augus.¹
• Ēdamus augus un augļus, riekstus, citrusaugu miziņas.¹
• Graudaugus.¹
• Maltos produktus, iesalu, cietes, inulīnu un kviešu līmi.¹

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Tabakas izstrādājumus – tikai ar brīdinošiem uzrakstiem par tabakas kaitīgumu uz 
cigarešu un cigāru paciņām angļu un urdu valodā.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju.¹
• Tēju.¹

V.   Gatavās pārtikas preces

• Garšvielas.¹

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos preparātus – tikai farmaceitisko līdzekļu ražotājiem, kuriem ir derīga 
farmaceitiskā licence. Penicilīnu G atļauts saņemt 25% apjomā no tā daudzuma, ko 
importētājs jau iegādājies.
• Piroftehniskos materiālus, piroforos sakausējumus, sērkociņus – tikai ar Pakistānas 
valdības Sprāgstvielu departamenta atļauju.
• Ķīmikālijas, kuras izmanto narkotisko vielu izgatavošanā.¹
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XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Parazītu iznīcināšanas līdzekļus lauksaimniecības vajadzībām – tikai attiecīgā 
iepakojumā.
• Organiskās ķīmikālijas.¹
• Metālus un metāla izstrādājumus.¹

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Gumiju un gumijas izstrādājumus – tikai atkarībā no to stāvokļa.¹

XIX.   Minerālvielas

• Sāli.¹
• Sēru.¹
• Sienu apmetamos materiālus celtniecībai, kaļķi un cementu.¹
• Rūdas, izdedžus, pelnus.¹
• Minerālmēslojumus.¹
• Minerāleļļas un to destilācijas produktus.¹
• Bitumenus.¹
• Minerālvaskus.¹

XXI.   Dzīvnieku barība

• Pārtikas rūpniecības pārpalikumus dzīvnieku barošanai.¹

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Elektromašīnas, to  iekārtas un sastāvdaļas; skaņu ierakstu un atskaņošanas aparatūru; 
televīzijas attēla un skaņas ierakstu un atskaņošanas aparatūru un tās sastāvdaļas un 
piederumus vai tamlīdzīgus priekšmetus – tikai Pakistānas Televīzijas vai sabiedriskā 
sektora vajadzībām.
• Lidaparātu rezerves daļas – tikai valsts vai privātām avio kompānijām.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Mākslas darbus.¹
• Kolekciju priekšmetus.¹

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Kara materiālus – tikai ar Pakistānas Aizsardzības ministrijas licenci.
• Ieročus un munīciju, to daļas vai piederumus – tikai pēc īpaša rēķina atvēršanas Pakistānas 
Bankā.

¹ Pakistānas pasta administrācija nav norādījusi precīzākus šo preču ievešanas noteikumus 
(precīzāku informāciju klients var iegūt Pakistānas Muitas dienestā).
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PANAMA - PANAMA - PA

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
2
2

Spāņu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

-

Jā
Nē

CP 72

Franču, 
spāņu,
angļu

-
Jā

Jā
Jā

P

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces
• Gaļu un gaļas subproduktus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Zivis un vēžveidīgos, moluskus un pārējos ūdens bezmugurkaulniekus un to gaļu (sk. 
Nosacīti atļauts…).
• Dzīvnieku izcelsmes produktus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Nepasterizētus piena produktus, izņemot sviestu un sieru (sk. Nosacīti atļauts…).

II.   Augi un to izcelsmes preces
• Dzīvus augus, to sīpolus, saknes; grieztus ziedus un dekoratīvos augus (sk. Nosacīti 
atļauts…).
• Kaņepju un kokas lapas, to ekstraktus un tinktūras.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 
• Alkoholiskos dzērienus, ieskaitot vīnu un alu, ja uz to etiķetēm ir norādīta nepareiza vai 
maldinoša informācija par to saturu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja
• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces
• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti
• Medikamentus spirta šķīdumos.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi
• Sk. Nosacīti atļauts…

VIII.   Āda un tās izstrādājumi
• Sk. Nosacīti atļauts…

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi
• Īpaši austos izstrādājumus.
• Plūksnainos tekstilizstrādājumus.
• Mežģīnes.
• Gobelēnus.
• Tērpu rotājumus.
• Izšuvumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

Panama

P
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Mākslīgās spalvas un no tām izgatavotus priekšmetus.
• Mākslīgos ziedus.
• Izstrādājumus no cilvēku matiem.
• Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas vai līdzīgu materiālu izstrādājumus.
• Keramikas izstrādājumus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Iespiestas grāmatas un laikrakstus.
• Ilustrācijas un cita veida poligrāfisko produkciju.
• Manuskriptus.
• Drukātus materiālus un plānus.
• Ārzemju loterijas biļetes un izložu materiālus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas.
• Viltotas monētas vai to imitācijas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dabīgās vai kultivētās pērles un to izstrādājumus.
• Dārgakmeņus un pusdārgakmeņus un to izstrādājumus.
• Dārgmetālus un to izstrādājumus.
• Metālus, kuri plakēti ar dārgmetāliem un to izstrādājumus.
• Juvelierizstrādājumu imitācijas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Organiskās un neorganiskās ķīmikālijas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVII.   Saimniecības preces

• -

P

Panama



476

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Kaučuku un tā izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIX.   Minerālvielas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Vēstures, arheoloģiskos, paleontoloģiskos, etnogrāfiskos priekšmetus.
• Priekšmetus, kas saistīti ar pirmatnējo cilvēku tradīcijām, reliģiju un tamlīdzīgus.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļas produktus – tikai ar Panamas Lauksaimniecības attīstības ministrijas Dzīvnieku 
karantīnas direkcijas un Panamas Veselības ministrijas Pārtikas produktu un veterinārās 
kontroles direkcijas atļauju.
• Zivju un citu ūdensdzīvnieku izcelsmes produktus – tikai ar Panamas Lauksaimniecības 
attīstības ministrijas Dzīvnieku veselības departamenta,  Panamas Lauksaimniecības 
produktu mārketinga biroja, Panamas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas un Panamas 
Veselības ministrijas atļauju.
• Piena produktus, putnu olas un pārējos dzīvnieku izcelsmes produktus – tikai ar to 
izcelsmes valsts izdotu fitosanitāro sertifikātu un atbilstoši Panamas Veselības ministrijas 
un Panamas Lauksaimniecības produktu mārketinga biroja limitiem un nosacījumiem.
• Dzīvnieku izcelsmes taukvielas un eļļas – tikai ar to izcelsmes valsts fitosanitāro sertifikātu, 
Panamas Lauksaimniecības ministrijas un Panamas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas 
atļauju.
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II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvus augus, to sīpolus, saknes; grieztus ziedus un dekoratīvos augus – tikai zinātniskiem 
vai eksperimentāliem mērķiem, kamēr tos pārrauga Panamas Lauksaimniecības attīstības 
ministrija un Panamas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija, un ar to izcelsmes valsts 
fitosanitāro sertifikātu.
• Ēdamus dārzeņus, saknes un gumus, augļus, riekstus, kā arī citrusaugu un meloņu miziņas 
– tikai ar to izcelsmes valsts fitosanitāro sertifikātu un ar Panamas Lauksaimniecības attīstības 
ministrijas, Panamas Lauksaimniecības produktu biroja un Panamas Lauksaimniecības 
pētījumu institūta atļauju.
• Graudaugus – tikai ar to izcelsmes valsts fitosanitāro sertifikātu un ar Panamas 
Lauksaimniecības attīstības ministrijas, Panamas Lauksaimniecības produktu biroja un 
Panamas Lauksaimniecības pētījumu institūta atļauju.
• Maltos produktus, iesalu, cietes, inulīnu, kviešu līmi – tikai ar to izcelsmes valsts 
fitosanitāro sertifikātu un ar Panamas Lauksaimniecības attīstības ministrijas, Panamas 
Lauksaimniecības produktu biroja un Panamas Lauksaimniecības pētījumu institūta 
atļauju.
• Eļļas augu sēklas un augļus; dažādus graudus, sēklas un augļus, rūpnieciskos vai 
ārstnieciskos augus, salmus un lopbarību – tikai ar to izcelsmes valsts fitosanitāro sertifikātu 
un ar Panamas Lauksaimniecības attīstības ministrijas, Panamas Lauksaimniecības 
produktu biroja un Panamas Lauksaimniecības pētījumu institūta atļauju.
• Augu izcelsmes taukvielas un eļļas – tikai ar to izcelsmes valsts fitosanitāro sertifikātu, 
Panamas Lauksaimniecības ministrijas un Panamas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas 
atļauju.
• Dabīgās lakas; gumijas izstrādājumus, sveķus un citas augu sulas un to izvilkumus – tikai 
ar to izcelsmes valsts fitosanitāro sertifikātu un ar Panamas Lauksaimniecības attīstības 
ministrijas, Panamas Lauksaimniecības produktu biroja un Panamas Lauksaimniecības 
pētījumu institūta atļauju.
• Augu izcelsmes pinamos materiālus un izstrādājumus no tiem – tikai ar to izcelsmes 
valsts fitosanitāro sertifikātu un ar Panamas Lauksaimniecības attīstības ministrijas, 
Panamas Lauksaimniecības produktu biroja un Panamas Lauksaimniecības pētījumu 
institūta atļauju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Bezalkoholiskos un alkoholiskos dzērienus – tikai pēc Panamas Veselības ministrijas 
pārbaudes.
• Tabaku un tabakas izstrādājumus – tikai ar to izcelsmes valsts fitosanitāro sertifikātu, kurā 
norādīts to apstrādes un izgatavošanas veids un derīguma termiņš, un pēc karantīnas 
pārbaudes.
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IV.   Kafija, tēja

• Kafiju – tikai ar tās izcelsmes valsts fitosanitāro sertifikātu un ar Panamas Lauksaimniecības 
attīstības ministrijas, Panamas Lauksaimniecības produktu biroja un Panamas 
Lauksaimniecības pētījumu institūta atļauju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Visa veida gatavās pārtikas preces – tikai ar to izcelsmes valsts sanitāro sertifikātu, ja 
to kvalitāti pēc pārbaudes atzīst Panamas Veselības ministrija, Panamas Rūpniecības un 
tirdzniecības ministrija un Panamas Lauksaimniecības attīstības ministrija.

VI.   Medikamenti

• Indijas kaņepju tinktūru un citas augu izcelsmes narkotiskās vielas – tikai atbilstoši 
starptautiskiem līgumiem, Panamas kriminālkodeksam un Panamas Veselības 
ministrijas Zāļu un farmaceitisko preparātu direkcijas Panamas Muitas ģenerāldirekcijas 
nosacījumiem.
• Medikamentus – tikai ar Panamas Veselības ministrijas Zāļu un farmaceitisko preparātu 
direkcijas atļauju.
• Farmaceitiskos preparātus humānās vai veterinārās medicīnas vajadzībām – tikai ar 
Panamas Veselības ministrijas vai Panamas Lauksaimniecības ministrijas licenci.

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Parfimērijas un kosmētikas līdzekļus un tualetes piederumus – tikai ar Panamas Veselības 
ministrijas atļauju.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Ādas un kažokādas – tikai ar to izcelsmes valsts veterināro sertifikātu un Panamas 
Veselības ministrijas un Panamas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas uzraudzībā.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Vilnu, dekoratīvi vai lauksaimnieciski izmantojamo dzīvnieku spalvas, zirgu astrus dzijas vai 
audumu vaidā – tikai ar Panamas Lauksaimniecības ministrijas un Panamas Rūpniecības 
un tirdzniecības ministrijas atļauju.
• Ortopēdiskos apavus – tikai ar Panamas Veselības ministrijas licenci.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Papīra masu no koksnes vai cita veida celulozes šķiedrmateriāla – tikai pēc Panamas 
Veselības ministrijas pārbaudes un papildus pārbaudes Panamā par preces atbilstību 
ugunsdrošības prasībām.
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XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• Koksni, koksnes izstrādājumus, kokogles – tikai ar Panamas Rūpniecības un tirdzniecības 
ministrijas atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Miecēšanas vai krāsošanas ekstraktus, tanīnus un to atvasinājumus, krāsvielas, pigmentus 
un citus krāsojošos materiālus, krāsas un lakas – tikai pēc Panamas Ugunsdzēsības dienesta 
un Panamas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas pārbaudes.
• Albuminoidālās vielas, modificējošās cietes, līmes, enzīmus – tikai ar Panamas Veselības 
ministrijas atļauju.
• Foto un kino materiālus – tikai pēc to atbilstības ugunsdrošības prasībām pārbaudes 
Panamas Ugunsdzēsības dienestā.
• Dažāda veida ķīmiskās preses, ieskaitot insekticīdus, fungicīdus, herbicīdus un tamlīdzīgas 
– tikai ar Panamas Lauksaimniecības izpētes institūta, Panamas Lauksaimniecības produktu 
mārketinga biroja, Panamas Veselības ministrijas Zāļu un farmaceitisko preparātu direkcijas 
un Panamas Lauksaimniecības attīstības ministrijas licenci un pēc preču pārbaudes.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• Sadzīves ķīmijas preces – tikai ar Panamas Veselības ministrijas atļauju.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• Gumiju  – tikai pēc tās atbilstības ugunsdrošības prasībām pārbaudes Panamā.
• Polimēru šķīdumus – tikai pēc to atbilstības ugunsdrošības prasībām pārbaudes 
Panamā.

XIX.   Minerālvielas
• Minerālvielas – tikai ar Panamas Lauksaimniecības produktu mārketinga biroja atļauju.
• Minerālmēslojumu, minerāleļļas un to destilācijas produktus, bitumenus, minerālvaskus 
– tikai ar Panamas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas, Panamas Ugunsdzēsības 
dienesta un Panamas Veselības ministrijas atļauju.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• Bioloģiskās apaugļošanas un apputeksnēšanas līdzekļus – tikai ar to izcelsmes valsts 
fitosanitāro sertifikātu un ar Panamas Lauksaimniecības attīstības ministrijas, Panamas 
Veselības ministrijas, Panamas Lauksaimniecības izpētes institūta, Starptautiskās 
lauksaimniecības produktu komisijas un Panamas Lauksaimniecības produktu mārketinga 
biroja atļauju.

XXI.   Dzīvnieku barība
• Pārtikas rūpniecības pārpalikumus dzīvnieku barībai – tikai ar Panamas Veselības 
ministrijas atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju, to daļas un piederumus – tikai ar Panamas valdības atļauju. 
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PAPUA-JAUNGVINEJA - PAPUA NEW GUINEA - PG

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā

Jā

-
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

25 kg

Jā
120 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Nē
Jā

CP 72

Angļu

Jā
-

Jā
Nē

P

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Piezīmes

Papua-Jaungvinejas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem 
priekšmetiem pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS 
“Latvijas Pasts” rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Papua-Jaungvinejas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, 
neatkarīgi no to satura.

P

Papua-Jaungvineja
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PARAGVAJA - PARUGUAY - PY

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
3
3

Spāņu, 
franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā **

Nē

-
-

Jā

-

Jā
Nē

CP 72

Spāņu, 
franču, 
angļu

-
Jā

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

P

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Saldētu liellopu gaļu (sk. Piezīmes).
• Svaigu vai atvēsinātu cūku gaļu (sk. Piezīmes).
• Svaigu aitu vai kazu gaļu (sk. Piezīmes).
• Dzīvnieku, izņemot liellopu, izcelsmes preces.
• Cirptu vilnu.
• Nekārstas un nesukātas dekoratīvo dzīvnieku spalvas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts… un Piezīmes.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Biešu un niedru cukuru. 
• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Nosacīti atļauts…

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu apģērbu.
• Kokvilnas šķiedras.
• Mākslīgās šķiedras, izņemot šūšanas diegus.
• Sintētiskos audumus.

P
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• Mākslīgā materiāla zvejas tīklus.
• Īpaši austos materiālus.
• Plūksnainos tekstilizstrādājumus.
• Mežģīnes.
• Gobelēnus.
• Tērpu rotājumus.
• Izšuvumus.
• Adītus vai tamborētus izstrādājumus, gatavos apģērbus un to aksesuārus.
• Gatavos tekstilizstrādājumus, to komplektus.
• Austos apģērbus un tekstilizstrādājumus.
• Apavus, getras un līdzīgus izstrādājumus un to sastāvdaļas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas vai līdzīgu materiālu izstrādājumus.
• Keramikas izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Iespiestas grāmatas, brošūras, lapiņas un līdzīgus iespieddarbus.
• Jebkāda veida iespiestus kalendārus.
• Burtnīcas.
• Ātršuvējus un cita veida dokumentu uzglabāšanas inventāru.
• Perfokartes.
• Čeku grāmatiņas un līdzīgas preces.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dabīgās vai kultivētās pērles un to izstrādājumi.
• Dārgakmeņus un pusdārgakmeņus un to izstrādājumus.
• Dārgmetālus un to izstrādājumus.
• Metālus, kas plakēti ar dārgmetāliem un to izstrādājumus.
• Mākslīgos juvelierizstrādājumus.
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XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Ķīmisko koka masu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Dzelzi, tēraudu un to izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIX.   Minerālvielas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

P
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites – tikai ar īpašu Paragvajas Lauksaimniecības ministrijas atļauju un atbilstoši tajā 
norādītajiem nosacījumiem.
• Dravu produktus – dabīgo medu, vasku – tikai ar to izcelsmes valsts kompetentu iestāžu 
izdotu fitosanitāro sertifikātu un pēc pārbaudes kompetentā Paragvajas muitas iestādē.
 Dabīgā medus sūtījumi pa pastu līdz 2 kg, kuriem nav komerciāla rakstura, no  
 šīm formalitātēm ir atbrīvoti.
• Dēles.*
• Zīdtārpiņu kokonus, kas derīgi zīda pavediena ieguvei.*
• Omārus un citus vēžveidīgos.*
• Pienu un krējumu.*
• Dzīvnieku spermu.*
• Zivju ikrus.*
• Zivju miltus.* 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sēklas, agros un citu šķirņu kartupeļus, graudaugus, sīpolus, šalotes un ķiplokus, kas 
paredzēti to pavairošanai – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.
• Augļus un citrusaugus – tikai ar Augu aizsardzības konvencijai atbilstošu sertifikātu.
• Sēklu paraugus – tikai pēc to īpašas pārbaudes pēc saņemšanas Paragvajā.
 Komerciāliem mērķiem paredzētus sēklu paraugus, kas nosūtīti pasta pakās, līdz 
3 kg tiek  atbrīvoti īpašās pārbaudes prasībām, ja neviena no atsevišķajām paraugu 
paciņām sūtījumā  nesver vairāk par 3 kg.
• Gurķus, tomātus, pupiņas, olīvas.*
• Kakao pupiņas un pulveri.*
• Miltus.*

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Tomātu sulu.*
• Gāzētus minerālūdeņus.*
• Alu, kas gatavots no iesala.*
• Dzirkstošos vīnus.*
• Viskiju.*
• Tabaku, cigārus un cigaretes – tikai līdz 10 kg gadā personiskai lietošanai ar Paragvajas 
muitas vai starptautiskā pasta atbildīgo amatpersonu izdotu apstiprinājumu.
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V.   Gatavās pārtikas preces

• Sardīnes, šprotes un citus zivju konservus.*
• Pastilas, marcipānu un gatavās riekstu masas.*
• Mīklas.*
• Mākslīgo raugu.*
• Saldos biskvītus.*
• Grauzdētu maizi.*
• Zupu sagataves.*

VI.   Medikamenti

• Vakcīnas humānai – tikai ar Paragvajas Veselības ministrijas atļauju.
• Vakcīnas veterinārai medicīnai – tikai ar Paragvajas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.
• Kontraceptīvos līdzekļus, kuri neskaitās medikamenti – tikai firmām, kuras saņēmušas 
Paragvajas Veselības ministrijas atļauju.
• Kontraceptīvos līdzekļus, kuri skaitās medikamenti – tikai ar Paragvajas Veselības
ministrijas atļauju.
• Marli – tikai ar Paragvajas Veselības ministrijas atļauju.
• Narkotikas un medikamentus, kuru sastāvā ietilpst narkotikas – tikai ar Paragvajas
Veselības ministrijas Narkotiku biroja atļauju.

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Kosmētiskās eļļas.*
• Lūpu krāsas.*

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Pazoles.
• Ādas sloksnes siksniņām un tamlīdzīgam pielietojumam.
• Jauktos ādas izstrādājumus.
• Liellopu, roņu un ūdeļu ādas.*
• Rokas somiņas un tualetes piederumu maciņus, izņemot futlārus un dokumentu
mapes.*
• Darbarīku rokturus.*
• Ketgutu.*

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Neapstrādātu zīdu.*
• Neapstrādātu vai apstrādātu linšķiedru.
• Auklas, virves, tauvas un troses.
• Paklājus un cita veida grīdas segumus – tikai nomaksājos 10% muitas nodokli.
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Birstes.*
• Pogas.*
• Zīmuļus.*
• Datumu zīmogus.*
• Rakstāmmašīnu lentas.*
• Ķemmes.*
• Drēbnieku manekenus.*
• Spēles.*
• Rotaļlietas.*

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas – tikai īpašu Paragvajas Iekšlietu ministrijas pilnvaroto pārbaudes un atzinuma 
par to ievešanas valstī pieļaujamību, izņemot grāmatu sūtījumus, kas adresēti Paragvajas 
Nacionālai bibliotēkai, Paragvajā akreditētā diplomātiskā korpusa pārstāvjiem vai UNESCO 
pārstāvniecībām.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Koka darvu un citus koksnes pārstrādes preparātus.*
• Koka tvertnes un mucas.*
• Darbarīkus.*
• Apstrādātu korķi.*
• Korķa aizbāžņus un citus izstrādājumus.*
• Jaukta materiāla pinumus.*
• Grozus.*

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Organiskās un neorganiskās ķīmikālijas.*
• Pigmentus.*
• Šķidros spīduma efekta radītājus.*
• Krāsas.*
• Dažādus gatavos vaskus.*
• Dažāda veida pulējamos un spodrinošos līdzekļus.*
• Sveces.*
• Želatīnu.*
• Līmes un citas lipīgās saistvielas.*
• Enzīmus.*
• Rentgens plates.*
• Foto filmas.*
• Keramikas sagataves foto vajadzībām.*
• Insekticīdus, fungicīdus un citus pretparazītu līdzekļus lauksaimniecības vajadzībām vai 
tamlīdzīgas preces mazumtirdzniecības iepakojumā – tikai ar Paragvajas Lauksaimniecības 
un lopkopības ministrijas pagaidu tirdzniecības licenci vai atļauju preces attiecīgos 
līdzekļus izmantot eksperimentāliem mērķiem.
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XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Šampūnus.*
• Zobu pulverus un pastas.*

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Krūzes.*
• Celtniecības materiālus un instrumentus.*
• Lateksu.*
• Konveijeru lentes.*
• Pneimatiskās riepas.*
• Prezervatīvus – tikai ar Paragvajas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas izdotu atļauju 
vai ar sertifikātu, kurš apliecina, ka attiecīgie ārzemju standarti ir ekvivalenti Paragvajā 
atzītiem.

XIX.   Minerālvielas

• Sāli.*
• Dabīgo grafītu.*
• Ģipsi.*
• Rūdas.*
• Minerālmēslojumu.*
• Minerāleļļas un to destilācijas produktus, bitumenus, minerālvaskus.*

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Televizorus – tikai ar Paragvajas Muitas atļauju un Audiovizuālās licencēšanas komisijas 
atzinumu.
• Mērinstrumentus – tikai ar Paragvajas Mērinstrumentu dienesta atļauju.
• Dažāda veida automātiskās iekārtas.*

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus, munīciju, to daļas un piederumus – tikai ar Paragvajas Muitas Ģenerāldirekcijas, 
Paragvajas Ārlietu ministrijas un Paragvajas Aizsardzības ministrijas licenci.

* Paragvajas pasta administrācija nav publicējusi precīzākus nosacījumus šo preču 
ievešanai (precīzāku informāciju klients var iegūt Paragvajas Muitas dienestā).
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Piezīmes

• Ja sūtījuma saturs atbilst visām spēkā esošajām higiēnas, sanitārajām prasībām un 
attiecīgās preces ievešana Paragvajā nav aizliegta, tad no muitas formalitātēm ir atbrīvoti:
 - 1 kg gaļas un uz gaļās bāzes gatavotie produkti; 
 - 2 kg pārējie gaļas vai dzīvnieku izcelsmes produkti.

• Muitas administrācija var pakļaut vienreizējam nodokļu maksājumam nelielus pasta 
sūtījumus, kuriem ir gadījuma raksturs, nav komerciāla mērķa un tie domāti vienas 
personas vai tās ģimenes locekļu lietošanai, ja tie nepārsniedz noteiktos limitus:

 - vīns, sidrs, medalus   divas pudeles, ja to kopējais  
      tilpums nepārsniedz divus litrus;
 - aperitīvi uz vīna vai spirta bāzes,      
 alkoholiskie dzērieni, brendijs vai  viena pudele, ja tās tilpums
 rums, izņemot aizliegtos dzērienus  nepārsniedz vienu litru.
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PERU - PERU - PE

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
CN 23
CN 23

Spāņu, 
franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

31,5 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

-

Jā
Nē

CP 72
Spāņu, 
franču, 
angļu

-
Nē

Jā
Nē

P

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku un zivju izcelsmes produktus un subproduktus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un augu izcelsmes produktus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Nosacīti atļauts…

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu apģērbu.
• Lietotus apavus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Laikrakstus un rakstus, kuri ir pretrunā ar morāles principiem.
• Sk. Nosacīti atļauts…

Peru

P
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas.
• Banknotes un valūtu.
• Jebkādus vērtspapīrus, kas izmaksājami to uzrādītājam.
• Ceļojumu čekus.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgmetālus un to izstrādājumus.
• Dārgakmeņus un to izstrādājumus.
• Juvelierizstrādājumus un citas vērtīgas mantas.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Amonija nitrātu.
• Petardes un sprāgstošas konfektes.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

P

Peru
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XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites un dēles – tikai licencētiem adresātiem. 
• Kaitēkļu iznīcinātājus lauksaimniecības vajadzībām – tikai licencētiem adresātiem.
• Jebkāda veida dzīvnieku izcelsmes preces – tikai ar to izcelsmes valsts izdotu sertifikātu, 
nodrošinot atbilstošus transportēšanas apstākļus. 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un augu izcelsmes produktus – tikai ar to izcelsmes valsts izdotu sertifikātu, 
nodrošinot atbilstošus transportēšanas apstākļus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Jebkāda veida dzērienus – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.
• Tabaku un tabakas izstrādājumus – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju un tēju – tikai ar fitosanitāro sertifikātu.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Jebkādus konservētus produktus – tikai ar to sanitāro sertifikātu, kurā uzrādīts tā 
reģistrācijas numurs un tā derīguma termiņš.

VI.   Medikamenti

• Narkotiskās vielas un narkotiskās vielas saturošus medikamentus, kā arī to izgatavošanas 
sastāvdaļas – tikai ar Peru Rūpniecības ministrijas Ķīmisko preču un savienojumu galvenā 
biroja atļauju.
• Farmaceitiskos preparātus – tikai licencētiem adresātiem
• Medicīniskos un ķirurģiskos piederumus – tikai ar to sanitāro sertifikātu, kurā uzrādīts tā 
reģistrācijas numurs un tā derīguma termiņš.

P

Peru
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VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Kosmētiskos, parfimērijas un tualetes līdzekļus – tikai ar to sanitāro sertifikātu, kurā 
uzrādīts tā reģistrācijas numurs un tā derīguma termiņš.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Jebkādus ģeogrāfiskos vai kartogrāfiskos materiālus – tikai ar Peru Ārlietu ministrijas 
atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju – tikai ar Peru Iekšlietu ministrijas atļauju.

Piezīmes

Muitas kontrolei netiek pakļauti:
- dāvanu sūtījumi;
- priekšmeti, kas pieder ārzemju diplomātiem un tiek nosūtītas viņu dienesta laikā 
Peru;
- preces, kuras jau ir bijušas pakļautas muitas noliktavu procedūrām.

P

Peru
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 RUANDA - RWANDA - RW

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
2
2

Angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

-

Jā **

Nē

-
-

Jā

-

-
-

CP 72
Angļu, 
franču

Nav 
publicēts

Jā
Nē

*) Ruandas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

R

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Piezīmes

Ruandas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

 

Ruanda

R
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RUMĀNIJA - ROMANIA - RO

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 / 
veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
4000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

PS 7
PS 7
PS 7

Rumāņu, 
franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

31,5 kg

Jā
4000 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā **

Jā

2 m
3 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 71

Rumāņu, 
franču, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

R

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 71



499

Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus.
• Tabaku un tabakas izstrādājumus.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Nosacīti atļauts…

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Impregnētus tekstilizstrādājumus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Jebkāda izmēra tvertnes gāzes vai degvielas uzglabāšanai.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Nepiedienīgas un piedauzīgas grāmatas.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas.
• Valsts banknotes.
• Viltotus likumīgos maksāšanas līdzekļus.
• Viltotas pastmarkas.

Rumānija

R
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dabiskās vai kultivētās pērles un to izstrādājumus.
• Dārgakmeņus un pusdārgakmeņus un to izstrādājumus.
• Dārgmetālus un metālus, kas plakēti ar dārgmetāliem un to izstrādājumus.
• Mākslīgos juvelierizstrādājumus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Organiskās un neorganiskās ķīmikālijas.
• Organiskos un neorganisko dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu un 
izotopu savienojumus. 
• Krāsojošos materiālus un krāsas.
• Lakas.
• Sārmainus šķīdumus.
• Jebkāda veida ķīmikālijas.
• Varu, niķeli, germāniju un to izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Plastmasas un plastmasas izstrādājumus.

XIX.   Minerālvielas

• Minerālmēslojumu.
• Minerāleļļas un to destilācijas produktus.
• Bitumenus un minerālvaskus.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Amonija nitrāta un kalcija karbonāta maisījumus vai citas neorganiskās vielas, kurām nav 
bioloģisko augu mēslošanas īpašību.
• Sk. Nosacīti atļauts…

R

Rumānija
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XXI.   Dzīvnieku barība
ārtik ūpniecī ārpalikumus.
Gatav īvniek ību.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

XXIV.   Ieroči un munīcija
Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

Bites, ēles, ī ārpiņus, ītus un lauksaimniecības kaitēkļu īcinātājus – tik
eksperimentālā ātniskā ībā ņā r ā ītā ūcijām.
Gaļuunpārtikas subpr – tikai ar Rumānijas LauksaimniecībasministrijasVeterinārā

r ļauju resē r ā ām.
ienuunpienapr s, putnuolas, īgo – tikai ar Rumānijas Lauksaimniecī

ministrijas Veterinārā r ļauju resē r ā ām.
īvnieku i celsmes preces – tikai ar Rumānijas Lauksaimniecības ministrijas Veterinārā
r ļauju resē r ā ām.

II.   Augi un to izcelsmes preces

V.   Gatavās pārtikas preces

īvnieku i celsmes pārtikas preces – tikai ar Rumānijas Lauksaimniecības ministr
Veterinārā r ļauju resē r ā ām.

VI.   Medikamenti

Farmaceitisk reparā k ānijas Veselī r ļauju.
Zobārstniecībā tojamos materiālus, kas v ģipša bā es – tikai ar Rumā
Veselī r ļauju resē r ā ām.

R

Rumānija
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VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Parfimēriju – tikai ar Rumānijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju, adresētu juridiskām 
personām.
• Kosmētiku – tikai ar Rumānijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju, adresētu juridiskām 
personām.
• Tualetes piederumus – tikai ar Rumānijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju, adresētus 
juridiskām personām.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Jēlādas, neapstrādātas kažokādas – tikai ar Rumānijas Lauksaimniecības ministrijas 
atļauju, adresētas juridiskām personām.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Ēteriskās eļļas – tikai ar Rumānijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju, adresētas 
juridiskām personām.
• Albuminoidālās vielas, modificētās cietes, līmes un enzīmus – tikai Ar Rumānijas 
Lauksaimniecības ministrijas atļauju, adresētus juridiskām personām.
• Jebkāda veida ķīmiskās rūpniecības izstrādājumus – tikai ar Rumānijas Veselības ministrijas 
atļauju, adresētus juridiskām personām.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Ziepes un cita veida mazgāšanas līdzekļus – tikai ar Rumānijas Profilaktiskās medicīnas 
departamenta atļauju, adresētus juridiskām personām.
• Dažādas modelēšanas pastas, ieskaitot bērniem paredzētās – tikai ar Rumānijas Veselības 
ministrijas atļauju, adresētas juridiskām personām.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Bioloģiskās apaugļošanas un apputeksnēšanas , kā arī bioloģiskos mēslošanas līdzekļus 
– tikai ar Rumānijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju, adresētus juridiskām personām.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Medību ieročus – tikai ar Rumānijas policijas atļauju, adresētus juridiskām personām.

R

Rumānija



503

SALVADORA - SALVADOR - SV

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

Jā

Jā

-
2
2

Spāņu, 
angļu,
franču

franču

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

-
-

Jā

-

-
-

CP 72

Spāņu, 
angļu

-
-

Jā
Nē

*) Salvadoras pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumiem.
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12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles un zīdtārpiņus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Vīnus.
• Preparātus vīnogu vīna izgatavošanai.
• Sk. Nosacīti atļauts…
• Cigarešu papīru (sk. Nosacīti atļauts…).

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Pretapaugļošanās līdzekļus.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Publikācijas, kas kaitē valsts iekārtai.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Nepiedienīga rakstura filmas.
• Azarta spēles.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

Salvadora

S
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Monētas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Banknotes.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Metāla žetonus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• Spēļu automātus.
• Monētu izgatavošanas iekārtas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija
• Sk. Nosacīti atļauts…

S
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Parazītus – tikai ar Salvadoras Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Degvīnu – tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.
• Cigarešu papīru – tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju – tikai ar Salvadoras Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

VI.   Medikamenti

• Apdullinošas vielas – tikai ar Salvadoras Veselības aizsardzības padomes licenci.
• Narkotikas – tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas – tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.
• Markas – tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Saharīnu un tā produktus – tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.
• Nitrātus – tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Destilācijas aparātus – tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.
• Korespondences apmaksas aparātus – tikai ar Salvadoras Valts monopola atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Atsevišķus ieroču veidus – tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.

Piezīmes

Salvadoras pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām pakām, neatkarīgi 
no to satura.

S
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SANMARĪNO - SAN MARINO - SM

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
CN 23
CN 23

Franču, 
itāļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
1000 SDR

-

Jā

-
-

-

Jā **

Jā

-
-

-

-

-
-

CP 72
Franču

-
-

Jā

*) Sanmarīno pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtīšanas 
noteikumiem.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

S

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts… 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvus augus un to daļas.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Spirtu un spirtu saturošos dzērienus.
• Tabaku un cigaretes.

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Diētiskos produktus, kas nav reģistrēti Itālijā.
• Pārtikas produktus, kas kaitīgi veselībai.
• Gaļu un gaļas konservus.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Spirtu saturošus preparātus.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Smaržas.
• Kosmētiku.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotus apģērbus, veļu un gultas piederumus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Fotoplates un fotomehāniskos izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

Sanmarīno

S
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XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Grāmatas, laikrakstus, drukas darbus, zīmējumus un emblēmas, kuru saturs neatbilst 
valsts iekšējai kārtībai un sabiedriskai morālei.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Metāla monētas.
• Banknotes.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Pesticīdus, kas nav reģistrēti Itālijā.
• Augiem kaitīgas vielas.
• Dezinfekcijas līdzekļus.
• Formaldehīda šķīdumu un to saturošos preparātus.
• Gaistošas eļļas.
• Esences.
• Krāsas ādas, matu un nagu kopšanai.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• Jebkādus ķermeņa mazgāšanas un kopšanas līdzekļus, kuri satur metilspirtu.

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• Slimību izraisošos mikroorganismus, vīrusus, baktērijas, sēnītes.
• Mikroplazmas.
• Serumus un vakcīnas.
• Ātri bojājošās vielas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

S
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XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dēles, parazītus un kaitēkļu iznīcinātājus – tikai pētnieciskiem nolūkiem apmaiņā starp 
oficiāli atzītiem institūtiem.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai steidzami lietojamos un grūti dabūjamos ārzemju patentētos 
ārstniecības līdzekļus vai tos , kuri domāti adresāta ārstēšanai, mediķiem slimnieku 
ārstēšanai vai farmakologiem, kā arī toksikoloģiskiem vai ķīmiskiem eksperimentiem un 
laboratoriju analīzēm.
• Opiju, morfiju, kokaīnu un citas narkotikas – tikai medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem, 
ar Itālijas veselības aizsardzības iestāžu atļauju un apdrošinātās pakās.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Šķiltavas, to piederumus un rezerves daļas – tikai ar Itālijas finanšu iestāžu atļauju.
• kinofilmas – tikai ar oficiālu saņāmēja atļauju un apstiprinājumu, ka tās tiks demonstrētas 
tikai privāti, izslēdzot to sabiedriskas izrādes.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Pastmarkas – tikai filatēlistu vajadzībām, ievērojot visas Itālijas finanšu iestāžu noteiktās 
formalitātes.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zeltu un platīnu un to izstrādājumus – tikai apdrošinātās pakās.
• Dārglietas – tikai apdrošinātās pakās.

S
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XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Balto, dzelteno un sarkano fosforu, sēra un fosfora savienojumus, nikotīnu, nikotīna sāli, 
sērkociņus, pirotehniskos savienojumus – tikai ar Itālijas finanšu iestāžu atļauju.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Nerafinētu un jūras sāli, tīru nātrija hlorīdu -  tikai ar Itālijas finanšu iestāžu atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Svarus, mērinstrumentus un to daļas – tikai ar attiecīgo Itālijas iestāžu atļauju.
• Radiotelefonus, radioaparātus, televizorus – tikai ar Itālijas sakaru iestāžu atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus, ieskaitot medību ieročus, un to daļas – tikai ar Itālijas iekšlietu iestāžu atļauju.
• Visa veida munīciju – tikai ar Itālijas iekšlietu iestāžu atļauju.

S
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SAŪDA ARĀBIJA - SAUDI ARABIA - SA

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

-
CN 23
CN 23

Arābu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72

Arābu, 
angļu

Jā
-

Jā
Nē

S

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Cūku un zirgu gaļu (sk. Nosacīti atļauts…).

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Nosacīti atļauts…

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinofilmas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Mūzikas diskus un to atskaņotājus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Mūzikas instrumentus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas.
• Banknotes.

S
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XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgmetālus un to izstrādājumus.
• Dārgakmeņus un to izstrādājumus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Kinematogrāfiskās iekārtas un aprīkojumu.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

S
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļu, izņemot cūku un zirgu gaļu, un tās subproduktus – tikai ar sertifikātu, kas apliecina 
tā nesatur slimības izraisošus mikrobus un dzīvnieki ir kauti atbilstoši islāma rituāliem. 
• Gaļu, zivis un to produktus, pienu un piena produktus, dabīgo medu un citus dzīvnieku 
izcelsmes pārtikas produktus – tikai pēc Saūda Arābijas specializētu pilnvaroto sanitāro 
iestāžu darbinieku veiktās pārbaudes, kā arī apmaiņā starp oficiāli atzītām zinātnes 
iestādēm.
• Dzīvnieku izcelsmes taukus un eļļas – tikai pēc atļaujas saņemšanas Saūda Arābijas 
Lauksaimniecības direkcijā un  Pārtikas produktu inspekcijā.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un augu daļas – tikai ar Saūda Arābijas Lauksaimniecības direkcijas atļauju.
• Sēnes – tikai ar kompetentu Saūda Arābijas iestāžu atļauju.
• Ēdamus dārzeņus, saknes un gumus – tikai ar Saūda Arābijas lauksaimniecības direkcijas 
atļauju.
• Ēdamus augļus un riekstus, citrusaugu un meloņu mizas – tikai pēc atļaujas saņemšanas 
Saūda Arābijas Lauksaimniecības direkcijā un Pārtikas produktu inspekcijā.
• Graudaugus – tikai pēc atļaujas saņemšanas Saūda Arābijas Lauksaimniecības direkcijā 
un Pārtikas produktu inspekcijā.
• Maltos produktus, iesalu, cietes, inulīnu, kviešu līmi – tikai pēc atļaujas saņemšanas Saūda 
Arābijas  Lauksaimniecības direkcijā un  Pārtikas produktu inspekcijā.
• Eļļas augu sēklas un augļus, dažādus graudus, sēklas un augļus, rūpnieciskos vai
ārstnieciskos augusts – tikai ar Saūda Arābijas Lauksaimniecības direkcijas atļauju.
• Salmus un lopbarību – tikai ar Saūda Arābijas Lauksaimniecības direkcijas atļauju.
• Dabiskās lakas, sveķus un citas augu sulas un izvilkumus – tikai pēc atļaujas saņemšanas 
Saūda Arābijas Lauksaimniecības direkcijā un  Pārtikas produktu inspekcijā.
• No augiem pītos materiālus – tikai ar Saūda Arābijas Lauksaimniecības direkcijas atļauju.
• Augu izcelsmes taukus un eļļas – tikai pēc atļaujas saņemšanas Saūda Arābijas
Lauksaimniecības direkcijā un  Pārtikas produktu inspekcijā.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Tabaku un tabakas izstrādājumus – tikai ar Saūda Arābijas Finanšu ministrijas atļauju 
adresātiem, kuriem ir licence tirgot šādas preces.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju, tēju, Paragvajas tēju – tikai pēc atļaujas saņemšanas Saūda Arābijas Lauksaimniecības 
direkcijā un  Pārtikas produktu inspekcijā.
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V.   Gatavās pārtikas preces

• Jebkāda veida gatavās pārtikas prece, ieskaitot cukuru, kakao un tos saturošos produktus, 
kā arī augļu, graudu un citus izstrādājumus – tikai ar Saūda Arābijas Pārtikas produktu 
inspekcijas atļauju.
• Garšvielas – tikai ar Saūda Arābijas Finanšu ministrijas atļauju adresātiem, kuriem ir 
licence tirgot šādas preces.

VI.   Medikamenti

• Medikamentus un medicīniskos šķidrumus, kuru sastāvā ir spirts  - tikai pēc to paraugu 
pārbaudes Saūda Arābijas Veselības ministrijas laboratorijās. 
• Narkotikas – tikai medicīniskiem mērķiem un ar Saūda Arābijas Veselības ministrijas 
atļauju.
• Farmaceitiskos preparātus – tikai ar Saūda Arābijas Veselības ministrijas atļauju, kurā 
norādīts, ka konkrēto preci valstī ievest nav aizliegts.

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Odekolonus un citus spirtu saturošos kosmētiskos līdzekļus – tikai pēc to paraugu 
pārbaudes Saūda Arābijas Veselības ministrijas laboratorijās.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinofilmas - tikai par kultūru, lauksaimniecību, rūpniecību un medicīnu.
• Ierakstu diskus un to atskaņošanas aparatūru – tikai par kultūru, lauksaimniecību, 
rūpniecību un medicīnu, ja adresāts ir valdības vai nacionālās institūcijas un ar garantiju, 
ka preces tiek izmantotas vienīgi izglītības nolūkā.
• Skaņu ierakstu lentes, kasetes – tikai parastajos pasta sūtījumos, ne ierakstītos vai 
apdrošinātos.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumus – tikai ar Saūda Arābijas Veselības ministrijas atļauju.

XXI.   Dzīvnieku barība

• Gatavo dzīvnieku barību, ieskaitot pārtikas rūpniecības pārpalikumus – tikai ar Saūda 
Arābijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Kara materiālus, ieročus, munīciju un to piederumus un sastāvdaļas – tikai ar Saūda 
Arābijas valdības atļauju.
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SEIŠELAS - SEYCHELLES - SC
(Seišelu salas)

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu, 
franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Nē

Jā
Nē

CP 72
Angļu, 
franču

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

S

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Piezīmes

Seišelu pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Seišelas

S
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SENEGĀLA - SENGAL - SN

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
560 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Franču

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
500 SDR

Nē

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Franču

-
-

Jā
Nē

S

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Nosacīti atļauts…

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Sk. Nosacīti atļauts…

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Nepiedienīgas filmas, to negatīvus, matrices.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Nepiedienīgas publikācijas, iespieddarbus un rakstus.
• Attēlus, kas ir pretrunā ar pieņemtiem uzvedība standartiem.
• Sk. Nosacīti atļauts…

Senegāla

S
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIX.   Minerālvielas

• Sk. Nosacīti atļauts.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

S

Senegāla



522

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles un zīdtārpiņus – tikai ar Senegālas Lauksaimniecības ministrijas atļauju, 
atbilstoši tās dotajiem norādījumiem.
• Gaļu un gaļas subproduktus un to produktus – tikai ar Senegālas Iekšējās tirdzniecības 
ministrijas atzinumu par preces un iepakojuma kvalitātes kontroles slēdzienu pēc sūtījuma 
saņemšanas Senegālā.
• Zivis un vēžveidīgos, moluskus un pārējos ūdens bezmugurkaulniekus un to produktus 
– tikai ar Senegālas Iekšējās tirdzniecības ministrijas atzinumu par preces un iepakojuma 
kvalitātes kontroles slēdzienu pēc sūtījuma saņemšanas Senegālā.
• Pienu un piena produktus – tikai ar Senegālas Iekšējās tirdzniecības ministrijas atzinumu 
par preces un iepakojuma kvalitātes kontroles slēdzienu pēc sūtījuma saņemšanas 
Senegālā.
• Putnu olas – tikai ar Senegālas Iekšējās tirdzniecības ministrijas atzinumu par preces un 
iepakojuma kvalitātes kontroles slēdzienu pēc sūtījuma saņemšanas Senegālā.
• Dabīgo medu – tikai ar Senegālas Iekšējās tirdzniecības ministrijas atzinumu par preces 
un iepakojuma kvalitātes kontroles slēdzienu pēc sūtījuma saņemšanas Senegālā.
• Dzīvnieku izcelsmes taukus un eļļas – tikai ar kompetentas lauksaimniecības iestādes 
izdotu sertifikātu.
• Vilnu, dekoratīvo vai lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku spalvas – tikai ar attiecīgu 
kompetentu iestāžu izdotu fitosanitāro sertifikātu.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus, to sīpolus un saknes, grieztus ziedus un dekoratīvos augusts – tikai ar kompetentas 
lauksaimniecības iestādes izdotu sertifikātu.
• Ēdamus dārzeņus, augļus, riekstus – tikai ar kompetentas lauksaimniecības iestādes 
izdotu sertifikātu.
• Labības augus – tikai ar kompetentas lauksaimniecības iestādes izdotu sertifikātu.
• Maltos produktus, iesalu, cietes, inulīnu, kviešu līmi – tikai ar kompetentas lauksaimniecības 
iestādes izdotu sertifikātu.
• Eļļas augu sēklas un augļus, dažādus graudus, rūpnieciskos vai ārstnieciskos augus – tikai 
ar kompetentas lauksaimniecības iestādes izdotu sertifikātu.
• Salmus un lopbarību – tikai ar kompetentas lauksaimniecības iestādes izdotu sertifikātu.
• Dabiskās lakas, sveķus un citas augu sulas un izvilkumus – tikai ar kompetentas 
lauksaimniecības iestādes izdotu sertifikātu.
• Augu izcelsmes eļļas un taukus – tikai ar kompetentas lauksaimniecības iestādes izdotu 
sertifikātu.
• No augiem pītos materiālus – tikai ar kompetentas lauksaimniecības iestādes izdotu 
sertifikātu.

S
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III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Bezalkoholiskos un alkoholiskos dzērienus – tikai ar kompetentu lauksaimniecības iestāžu 
izdotu sertifikātu.
• Tabaku un tabakas izstrādājumus – tikai ar Senegālas Iekšējās tirdzniecības ministrijas 
atzinumu par preces un iepakojuma kvalitātes kontroles slēdzienu pēc sūtījuma 
saņemšanas Senegālā.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju, tēju, Paragvajas tēju – tikai ar kompetentas lauksaimniecības iestādes izdotu 
sertifikātu.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Gaļas un zivju izcelsmes produktus – tikai ar kompetentas lauksaimniecības vai 
zivsaimniecības iestādes izdotu sertifikātu.
• Cukuru, kakao un konditorejas izstrādājumus, kuru pamatā ir cukurs vai kakao – tikai ar 
kompetentas lauksaimniecības iestādes izdotu sertifikātu.
• Augu, miltu, cietes vai piena produktus, konditorejas izstrādājumus – tikai ar kompetentas 
lauksaimniecības iestādes izdotu sertifikātu.
• Dažādus ēdamos produktus – tikai ar kompetentu lauksaimniecības vai zivsaimniecības 
iestāžu izdotu sertifikātu.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas farmaceitiskām vajadzībām – tikai ar Senegālas Sabiedriskās veselības 
ministrijas atļauju.
• Farmaceitiskos preparātus – tikai ar Senegāls Nacionālās farmācijas direkcijas atļauju.

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Parfimēriju, kosmētiku un tualetes piederumus – tikai ar kompetentu iestāžu izdotu 
sertifikātu.

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Jēlādas un ādas, to izstrādājumus – tikai ar attiecīgu kompetentu iestāšu izdotu sanitāro 
sertifikātu.
• Ādas izstrādājumus: zirglietas un iejūga piederumus, ceļa somas, rokas somas un līdzīgus 
konteinerus, ceļojuma piederumus – tikai ar attiecīgu kompetentu iestāšu izdotu sanitāro 
sertifikātu.
• Dabīgās un mākslīgās kažokādas un to izstrādājumus – tikai ar attiecīgu kompetentu 
iestāšu izdotu sanitāro sertifikātu.
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IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Lietotu apģērbu – tikai ar sanitāro sertifikātu.
• Zīdu, kokvilnu, pārējās augu tekstilizstrādājumu šķiedras – tikai ar attiecīgu kompetentu 
iestāžu izdotu sanitāro sertifikātu.
• Mākslīgās šķiedras, šķiedras no mākslīgajām izejvielām – tikai ar attiecīgu kompetentu 
iestāžu izdotu sanitāro sertifikātu.
• Vatētos, filca un neaustos materiālus, īpašo dziju, auklas un virves un to izstrādājumus 
– tikai ar attiecīgu kompetentu iestāžu izdotu sanitāro sertifikātu.
• Paklājus un citus grīdas segumus – tikai ar attiecīgu kompetentu iestāžu izdotu sanitāro 
sertifikātu.
• Īpaši austos izstrādājumus un plūksnainos tekstilizstrādājumus – tikai ar attiecīgu 
kompetentu iestāžu izdotu sanitāro sertifikātu.
• Adītus vai tamborētus izstrādājumus – tikai ar attiecīgu kompetentu iestāžu izdotu 
sanitāro sertifikātu.
• Adītus vai tamborētus gatavos apģērbus un to aksesuārus – tikai ar sanitāro sertifikātu.
• Cita veida gatavos tekstilizstrādājumus, to komplektus, austos apģērbus un
tekstilizstrādājumus – tikai ar sanitāro sertifikātu.
• Mežģīnes, gobelēnus, tērpu rotājumus, izšuvumus – tikai ar attiecīgu kompetentu iestāžu 
izdotu sanitāro sertifikātu.
• Zirgu astrus dzijas vai auduma veidā – tikai ar attiecīgu kompetentu iestāžu izdotu 
sanitāro sertifikātu.
• Apavus, getras un līdzīgus izstrādājumus un to sastāvdaļas – tikai ar sanitāro sertifikātu.
• Galvassegas un to sastāvdaļas – tikai ar sanitāro sertifikātu.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinofilmas – tikai ar Senegālas Sakaru ministrijas atļauju.
• Fotogrāfiskās un kinematogrāfiskās preces – tikai ar Senegālas Sakaru ministrijas atļauju.
• Ierakstus un ierakstu kasetes – tikai ar Senegālas Kultūras ministrijas Autortiesību biroja 
atļauju.
• Lietussargus, saulessargus, spieķus un to sastāvdaļas – tikai ar sanitāro sertifikātu.
• Pātagas, pletnes un to sastāvdaļas – tikai ar sanitāro sertifikātu.
• Mākslīgās spalvas un notām izgatavotos priekšmetus – tikai ar attiecīgu kompetentu 
iestāžu izdotu sanitāro sertifikātu.
• Mākslīgos ziedus – tikai ar attiecīgu kompetentu iestāžu izdotu sanitāro sertifikātu.
• Izstrādājumus no cilvēku matiem – tikai ar attiecīgu kompetentu iestāžu izdotu sanitāro 
sertifikātu.
• Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas vai līdzīgu materiālu izstrādājumus – tikai ar 
attiecīgu kompetentu iestāžu izdotu sanitāro sertifikātu.
• Keramikas izstrādājumus – tikai ar attiecīgu kompetentu iestāžu izdotu sanitāro 
sertifikātu.
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• Stiklu un stikla izstrādājumus – tikai ar attiecīgu kompetentu iestāžu izdotu sanitāro 
sertifikātu.
• Mēbeles, gultas piederumus, matračus, matraču kastes, pildījumus un atsperes, dīvānu 
spilvenus un līdzīgus dzīvokļa iekārtas komplektus – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto 
sanitāro sertifikātu.
• Lampas un apgaismošanas ierīces, gaismas reklāmas – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto 
sanitāro sertifikātu.
• Rotaļlietas un spēles – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto sanitāro sertifikātu.
• Sporta piederumus – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto sanitāro sertifikātu.
• Dažādus rūpniecības izstrādājumus – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto sanitāro
sertifikātu.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Papīru vai kartonu un izstrādājumus no papīra vai kartona – tikai ar attiecīgu kompetentu 
iestāžu izdotu sanitāro sertifikātu.
• Iespiestas grāmatas, laikrakstus, ilustrācijas vai citu poligrāfisko produkciju, manuskriptus, 
drukātos materiālus un plānus – tikai ar attiecīgu kompetentu iestāžu izdotu sanitāro 
sertifikātu.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Monētas – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto sanitāro sertifikātu.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Zeltu – tikai ar Senegālas Finansu ministrijas atļauju attiecīgu finanšu līgumu ietvaros.
• Dabīgās vai kultivētās pērles un to izstrādājumus – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto 
sanitāro sertifikātu.
• Dārgakmeņus vai pusdārgakmeņus un to izstrādājumus – tikai ar kompetentu iestāžu 
izdoto sanitāro sertifikātu.
• Dārgmetālus vai metālus, kas plakēti ar dārgmetāliem – tikai ar kompetentu iestāžu 
izdoto sanitāro sertifikātu.
• Mākslīgos juvelierizstrādājumus – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto sanitāro sertifikātu.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Koksni un koksnes izstrādājumus, kokogles – tikai ar kompetentu iestāžu izdotu 
fitosanitāro sertifikātu.
• Korķi un korķa izstrādājumus – tikai ar kompetentu iestāžu izdotu fitosanitāro 
sertifikātu.
• Izstrādājumus no salmiem un citiem pinamiem materiāliem, grozus un citus pinumus 
– tikai ar kompetentu iestāžu izdotu fitosanitāro sertifikātu.
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XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Lauksaimniecībā izmantojamos pretparazītu līdzekļus – tikai ar Senegālas Lauksaimniecības 
ministrijas atļauju.
• Organiskās un neorganiskās ķīmikālijas – tikai ar Senegālas Lauksaimniecības ministrijas 
atļauju.
• Krāsojošos materiālus, krāsas un lakas, pigmentus tikai ar Senegālas Lauksaimniecības 
ministrijas atļauju, atbilstoši tās dotajiem norādījumiem.
• Dažādas ķīmiskās rūpniecības preses – tikai ar Senegālas Lauksaimniecības ministrijas 
atļauju, atbilstoši tās dotajiem norādījumiem.
• Parastos metālus un to izstrādājumus, ieskaitot darba rīkus un galda piederumus – tikai 
ar kompetentu iestāžu izdoto sanitāro sertifikātu.
 
XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Ziepes un citus mazgāšanas līdzekļus – tikai ar Senegālas Lauksaimniecības ministrijas 
atļauju, atbilstoši tās dotajiem norādījumiem.
• Organiskos virsmu reaģentus – tikai ar Senegālas Lauksaimniecības ministrijas atļauju, 
atbilstoši tās dotajiem norādījumiem.
• Eļļošanas līdzekļus – tikai ar Senegālas Lauksaimniecības ministrijas atļauju, atbilstoši tās 
dotajiem norādījumiem.
• Mākslīgos vaskus, pulēšanas un tīrīšanas materiālus – tikai ar Senegālas Lauksaimniecības 
ministrijas atļauju, atbilstoši tās dotajiem norādījumiem.
• Sveces un līdzīgus priekšmetus – tikai ar Senegālas Lauksaimniecības ministrijas atļauju, 
atbilstoši tās dotajiem norādījumiem.
• Zobārstniecībā izmantojamos materiālus, kas veidoti uz ģipša bāzes – tikai ar Senegālas 
Lauksaimniecības ministrijas atļauju, atbilstoši tās dotajiem norādījumiem.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Plastmasas un to izstrādājumus - tikai ar kompetentu Lauksaimniecības iestāžu izdotu 
fitosanitāro sertifikātu.
• Kaučuku un tā izstrādājumus – tikai ar kompetentu Lauksaimniecības iestāžu izdotu 
fitosanitāro sertifikātu.

XIX.   Minerālvielas

• Minerālvielas – tikai ar Senegālas Kalnrūpniecības ministrijas atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Elektromašīnas, elektroiekārtas un to sastāvdaļas – tikai ar Senegālas Kalnrūpniecības 
ministrijas atļauju.
• Skaņas ierakstu un atskaņošanas aparatūru un tās sastāvdaļas – tikai ar Senegālas 
Kalnrūpniecības ministrijas atļauju.
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• Televīzijas attēla un skaņas ierakstu un atskaņošanas aparatūru un tās sastāvdaļas – tikai 
ar Senegālas Kalnrūpniecības ministrijas atļauju.
• Jebkāda cita veida tehniskās iekārtas un instrumentus – tikai ar Senegālas Kalnrūpniecības 
ministrijas atļauju.
• Optiskās ierīces un aparātus, ieskaitot foto un kinoaparātus un ierīces to daļas un 
piederumus – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto sanitāro sertifikātu.
• Mēraparātus, kontroles aparātus un ierīces, precīzijas aparātus to daļas un piederumus 
– tikai ar kompetentu iestāžu izdoto sanitāro sertifikātu.
• Medicīnas vai ķirurģijas aparātus to daļas un piederumus – tikai ar kompetentu iestāžu 
izdoto sanitāro sertifikātu.
• Pulksteņus, rokas pulksteņus, to daļas un piederumus – tikai ar kompetentu iestāžu 
izdoto sanitāro sertifikātu.
• Mūzikas instrumentus, to daļas un piederumus – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto 
sanitāro sertifikātu.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Mākslas darbus – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto sanitāro sertifikātu.
• Kolekcionēšanas un antikvāros priekšmetus – tikai ar kompetentu iestāžu izdoto sanitāro 
sertifikātu.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Ieročus un munīciju – tikai ar Senegālas Iekšlietu ministrijas atļauju.
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SANTKRISTOFERA (SANTKITSA) UN NEVISA - 
SAINT CHRISTOPHER AND NEVIS - KN

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

-
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
154,32 SDR

Jā

Jā

Jā
Jā

Nē

Nē

Jā

1,05 m
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Angļu

-
-

Jā
Nē

S

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Piezīmes

Sentkristoferas un Nevisas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem 
priekšmetiem pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS 
“Latvijas Pasts” rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Sentkristoforas un Nevisas pasta administrācija materiāli neatbild par neapdrošinātām 
pakām, neatkarīgi no to satura.

Santkristofera un Nevisa

S
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SERBIJA - SERBIA - RS

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
400 SDR

Jā

Jā

Jā

-

Jā

Jā

CN 23
CN 23
CN 23

Angļu,
franču,
serbu

franču,
serbu

Nē

Jā
Jā

Jā

Jā

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
4000 SDR

Jā

Nē

-
-

-

Jā **

Nē

-
-

Jā

Jā

-
-

CP 72
Angļu

-
-

Jā
Nē

*) Serbijas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu 
pieņemšanas nosacījumiem.
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).
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12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72



531

Piezīmes

Serbijas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Serbija

S
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SINGAPŪRA - SINGAPORE - SG

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 
23 / veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnie

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ģšanu

Jā

Jā

Jā
2000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
2000 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72

Angļu

Jā

Jā
Nē

S

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Nokrejotu pienu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un to daļas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sēklas (sk. Nosacīti atļauts…).

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Nepiedienīga un aizvainojoša rakstura priekšmetus.
• Netīrus priekšmetus.
• Amuletus.
• Loteriju piederumus.

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Rakstiskus paziņojumus.
• Firmas zīmes.

Singapūra

S
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Monētas, ja to vērtība nepārsniedz 100 USD.
• Banknotes, ja to vērtība nepārsniedz 100 USD.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• Dārgmetālus.
• Dārgmetālu sakausējumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Celuloīdu (sk. Nosacīti atļauts…).
• Foto un kino filmas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Preparātus, kuri satur nātriju un kalciju

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• Sk. Nosacīti atļauts…

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija
• -

S
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles, zīdtārpiņus – tikai speciālā iepakojumā.
• Parazītus, lauksaimniecības kaitēkļu iznīcinātājus – tikai apmaiņā starp oficiāli atzītām 
zinātnes iestādēm, attiecīgā iepakojumā.
• Dzīvnieku izcelsmes produktus, ieskaitot gaļu – tikai adresātam, kuram ir Singapūras 
Galvenā produktu dienesta direktora izdota atļauja. 

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un sēklas – tikai adresētus attiecīgiem specializētiem lauksaimniecības 
dienestiem.

VI.   Medikamenti

• Narkotikas – tikai ar Singapūras Veselības aizsardzības dienesta direktora atļauju.

XIII.   Vērtslietas un rotaslieta

• Dārgakmeņus – tikai ar Singapūras pasta ģenerāldirektora atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Celuloīdu – tikai speciālā iepakojumā.
• Filmas – tikai speciālā iepakojumā.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Serumus – tikai ar Singapūras Veselības dienesta direktora atļauju.
• Pūstošu bioloģisko materiālu – tikai apmaiņā starp oficiāli atzītām laboratorijām, attiecīgā 
iepakojumā.

S

Singapūra
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SĪRIJAS ARĀBU REPUBLIKA - SYRIAN ARAB REPUBLIC - SY

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
4000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Arābu, 
franču, 
angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg
50 kg pasta 
pakām, kuras 
sastāv no 
vienas sūtījuma 
vienības 

Jā
4000 SDR

Nē

Jā

Jā

Nē

Jā **

Jā

3 m
4 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72

Arābu,
angļu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

S

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvnieku izcelsmes taukus un eļļas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Dzīvnieku izcelsmes tauku smērvielas un sveču taukus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dabīgos ziedus, zarus un to daļas.
• Visu veidu graudaugu, izņemot kviešu, sēklas.
• Kokvilnas sēklas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Kukurūzas un citu graudaugu eļļas.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Tabakas lapas un stiebrus.
• Tabakas pārpalikumus.
• Apstrādātu tabaku.
• Cigārus, cigarillus, cigaretes.
• Cigarešu papīru.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Dabīgo raugu.

VI.   Medikamenti

• Ķīmiskās vielas, ekstraktus un esences farmaceitiskām vajadzībām
• Gatavās zāles.
• Jebkāda veida medicīniskos preparātus, kuru sastāvā ir opijs, morfijs vai kādas citas 
narkotikas (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

S
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IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Kokvilnu.
• Jebkāda veida sintētiskos vai kokvilnas apģērbus.
• Visa veida zeķes, izņemot vilnas.
• Lietotu apģērbu.
• Militāros formas tērpus.
• Militāra rakstura emblēmas un zīmotnes.
• Jebkāda veida apavus un to daļas.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Koka vai kartona sērkociņu kastītes, pilnas vai tukšas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Piedauzīgas publikācijas, iespieddarbus, fotogrāfijas.
• Darbus, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību.
• Iespieddarbus, kuru tranzīts caur valsti ir aizliegts.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes, valūtu.
• Vērtspapīrus, kuri izmaksājami to uzrādītājam.
• Ārzemju un otomaņu sudraba monētas.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Pērles.
• Dārgakmeņus.
• Jebkādu metālu izstrādājumus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Koksni sērkociņu izgatavošanai.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Celuloīdu (sk. Nosacīti atļauts…).

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Ziepes.

XVII.   Saimniecības preces

• -

S
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XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Sāli.
• Sēru.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Televizorus.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Jebkāda veida militāros un medību ieročus.

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites – tikai konteineros, kuri atbilst visām noteiktām prasībām.
• Dēles – tikai ievietotas īpaši sagatavotā augsnē, izturīgos audekla maisos, kas ir aizzīmogoti 
un ievietoti koka kastēs.
• Dzīvnieku izcelsmes taukus un eļļas – tikai rūpnieciskām vajadzībām.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Kokvilnas sēklas – tikai ar Sīrijas Arābu Republikas Lauksaimniecības bankas atļauju. 

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus ar salicilskābi – tikai to pēc ķīmiskās analīzes.
• Alkoholiskos dzērienus – tikai iepildītus tilpumos, uz kuriem ir norādīts to saturs, sastāvs, 
kā arī izgatavotājs vai to izcelsmes valsts atbildīgais aģents.

S

Sīrijas Arābu Republika



540

VI.   Medikamenti

• Apdrošinātos sūtījumus, kuros ir opijs, morfijs, kokaīns vai citas narkotikas – tikai 
medicīniskiem mērķiem, ar Sīrijas Arābu Republikas Veselības ministrijas atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinofilmas – tikai ar Sīrijas Arābu Republikas Kultūras ministrijas iepriekšēju atļauju un 
pēc pārbaudes, ievedot valstī.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Filmas un celuloīdu – tikai pēc to pārbaudes, ievedot valstī.

S
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 SOMĀLIJA - SOMALIA - SO

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi*
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
CN23
CN23

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
326,69 SDR

-

Jā

-

Jā **

Jā

-
-

-

-

-
-

CP 72
Angļu

Nav 
publicēts

Jā
-

*) Somālijas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences un pasta paku pieņemšanas 
nosacījumiem. 
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

S

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Piezīmes

Somālijas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Somālija

S
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SUDĀNA - SUDAN - SD

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

-
-

Jā

Jā

Jā

-

-

-

-
2
2

Arābu, 
angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Nē
-

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-
-

Jā

-

-
-

CP 72
Arābu, 
angļu

-
Jā

Jā
Nē

*) Sudānas pasta administr
Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ācija nav publicējusi precīzākus nosacījumus par vēstuļu korespondences pasta nosūtīšanu.

S

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Cūkgaļa un jebkādus cūku izcelsmes produktus un izstrādājumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Magoņu sēklas.
• Apiņus.
• Indijas kaņepes.
• Kokas lapas.
• Dabiskās lakas, sveķus un cita veida augu sulas un to izvilkumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• Sk. Nosacīti atļauts…

V.   Gatavās pārtikas preces

• Etiķi.
• Cūkgaļas izcelsmes gatavās pārtikas preces.
• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Jebkāda veida narkotiskās vielas un medikamentus, kuru sastāvā ietilpst narkotikas.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

Sudāna

S
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XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Spēļu kārtis.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• Televizorus.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti
• -

XXIV.   Ieroči un munīcija
• Sk. Nosacīti atļauts…

S

Sudāna
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvas bites, dēles un zīdtārpiņus – tikai ar Sudānas Dzīvnieku resursu ministrijas atļauju, 
uzrādot bankas izziņu.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un augu izcelsmes preces – tikai ar Sudānas Lauksaimniecības ministrijas atļauju. 

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Bezalkoholiskos dzērienus – tikai ar Sudānas Veselības ministrijas atļauju un sanitāro 
sertifikātu.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju, tēju – tikai ar Sudānas Veselības ministrijas atļauju un pēc kvalitātes kontroles, 
ievedot valstī.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Jebkāda veida gaļas izcelsmes pārtikas produktus – tikai ar Sudānas Veselības ministrijas 
atļauju.
• Jebkāda veida augu izcelsmes pārtikas produktus – tikai ar Sudānas Veselības ministrijas 
atļauju un pēc to kvalitātes kontroles, ievedot valstī.

VI.   Medikamenti

• Farmaceitiskos preparātus – tikai ar Sudānas Veselības ministrijas Farmācijas 
ģenerāldirekcijas atļauju.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Grāmatas, brošūras, laikrakstus un cita veida iespiestos materiālus – tikai ar Sudānas 
Kultūras ministrijas Preses un iespieddarbu direkcijas atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Pretparazītu līdzekļus lauksaimniecības vajadzībām – tikai ar Sudānas Lauksaimniecības 
ministrijas un Augu aizsardzības dienesta atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Visa veida šaujamos, griežamos un duramos ieročus – tikai ar Sudānas iekšlietu ministrijas 
atļauju.

S

Sudāna
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SURINAMA - SURINAME - SR

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Ja

Jā

Jā
Nav 
publicēts

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu, 
holandiešu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Nē
-

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

-

Jā
Jā

CP 72
Angļu 

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

S

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Piezīmes

Surinamas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Surinama

S
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SVAZILENDA - SWAZILAN - SZ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
162,5 SDR

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
147 SDR

Jā

Nē

-
-

Jā

Jā **

Jā

0,9 m
0,9 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Angļu

Nav 
publicēts

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

S

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• -

II.   Augi un to izcelsmes preces

• -

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Ādas.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Apģērbu.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Metāla priekšmetus.
• Filmas.
• Skaņu ierakstus.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Kuponus, formas un kartiņas, kurās ir rakstiskas atbildes un akrostihiem, jautājumu anketas 
un līdzīgas sacensību rakstura publikācijās kā futbola derības vai cita līdzīga sarakste, kā arī 
burtu, zīmju un skaitļu veidā izteiktus šaha gājienus.

Svazilenda

S
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• Cita veida kancelejas piederumus, ieskaitot piezīmju papīru, aploksnes, uzlīmes, rēķinus-
faktūras,  apdrošināšanas un citas formas, kuras aizpildīt paredzēts adresātam.
• Pastkartes un vizītkartes, neaizpildītā veidā, adresētam, kurš pēc tam tās izmantos. 
• Neaprakstītu nošu papīru un burtnīcas.
• Dzēšpapīru.
 • Jebkādā veidā kopētus vai pārrakstītus materiālus.
• Dienasgrāmatas un kalendārus

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Papīrnaudu.
• Čekus.
• Maksājumu uzdevumus.
• Parādzīmes.
• Pilnvaras par maksājumiem. 
• Rēķinus.
• Pastmarkas.
• Dāvanu rēķinus-faktūras, kurus pilnībā vai daļēji var apmainīt pret skaidru naudu,
izmantojot reklāmas materiālus, kurus vēlāk reklāmas izvietotājs var atpirkt no tās
izplatītāja. 
 • Neaizpildītus apdrošināšanas kompāniju dokumentus. 

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dažādus metālus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Metālus.
• Azbestu.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

S

Svazilenda
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XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Piezīmes

Svazilendas pasta administrācija nav publicējusi informācija par nosacījumiem atsevišķu 
preču ievešanai.

S

Svazilenda
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 ŠRILANKA - SRI LANKA - LK

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
37 SDR

Jā

Jā

Jā

-

-

-

2
2
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

-

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
12 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

*) Šrilankas pasta administrācija nav publicējusi precīzāku informāciju par vēstuļu korespondences pasta sūtījumiem.

Š

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļu.
• Zivis, žāvētas un sālītas.
• Dzīvnieku izcelsmes eļļas un taukvielas.
• Olas.
• Iebiezināto pienu ar tauku saturu zem 9%.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Ziedus.
• Augļus un dārzeņus.
• Kokosriekstus.
• Rīsus un rīsu pulveri.
• Augu izcelsmes eļļas un taukvielas.
• Miltus.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Gāzēto vai minerālūdeni.
• Alkoholiskos dzērienus.
• Tabaku un tās izstrādājumus.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Cepumus.
• Cukuru.
• Maizes izstrādājumus.
• Konservus.
• Mērces.
• Melnos piparus.
• Etiķi.

VI.   Medikamenti

• Ķirurģisko vati un saites.
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Odekolonu.
• Parfimēriju.

Š

Šrilanka
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VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Trikotāžas izstrādājumus.
• Dvieļus.
• Lakatus.
• Gultas piederumus.
• Lietotu apģērbu un cita veida tekstilizstrādājumus.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Nepiedienīga rakstura priekšmetus.
• Tīklus pret kukaiņiem.
• Galantērijas preces.
• Pildspalvas.
• Elektrospuldzes.
• Kancelejas preces.
• Japānā ražotas skūšanās otiņas.
• Ceļojumu piederumus.
• Pulksteņus un pulksteņu ķēdes, sprādzes un siksniņas.
• Fotografēšanas piederumus.
• Hanteles.
• Volejbola un futbola bumbas.
• Māla rotaļlietas. 
• Statuetes.
• Celtniecības materiālus.
• Lietotas mantas.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Aploksnes.
• Kalendārus.
• Grāmatas.
• Brošūras.
• Gada grāmatas.
• Žurnālus.
• Ilustrācijas.
• Iespieddarbus, kuri ir pārkāpj autortiesības.
• Kancelejas piederumus.
• Spēļu kārtis.

Šrilanka

Š
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Dārglietas.
• Briljantu putekļus.

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• Koka rotaļlietas.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Hloru.
• Destilētu ūdeni.
• Krāsvielas.
• Laku.
• Tepi.
• Vaskus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Ziepes.
• Zobu pastu.
• Mazgājamos pulverus.

XVII.   Saimniecības preces

• Elektriskos gludekļus.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Kaučuka bumbiņas.

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Ģipsi.

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

Š

Šrilanka
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XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• -

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• Antikvārus priekšmetus.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Jebkāda veida ieročus.

Nosacīti atļauts ievest

VI.   Medikamenti

• Medikamentus – tikai ar kompetentu Šrilankas iestāžu atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Ķīmikālijas un ķīmiskās rūpniecības izstrādājumus – tikai ar kompetentu Šrilankas iestāžu 
atļauju.

Piezīmes

Dāvanu sūtījumos aizliegts nosūtīt ziedus, ziedošus augus audumus un 
tekstilizstrādājumus.

Š

Šrilanka



558

TADŽIKISTĀNA - TAJIKISTAN - TJ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, nepieciešamais 
muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnie

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ģšanu

Jā

Jā

Jā
4000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

3
3
3

Krievu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
4000 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā**

Jā

2 m
3 m

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72

Krievu,
franču,
angļu

Jā
-

Jā
Nē

T

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Opija un hašiša smēķējamās ierīces.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Publikācijas, kurās sludināta vardarbība, cietsirdība un terors.
• Publikācijas par narkotisko, psihotropu un toksisko vielu, kā arī ieroču un munīcijas 
izgatavošanas tehnoloģiju.
• Grāmatas, laikrakstus, žurnālus, kā arī citus iespieddarbus, kuros ir vulgāra vai erotiska 
satura raksti vai ilustrācijas.
• Grāmatas, laikrakstus žurnālus, kā arī citus iespieddarbus, kas kaitīgi Tadžikistānas 
Republikas politikai vai ekonomikai un grauj sabiedrības morāli.

T

Tadžikistāna
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XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Caururbtas pērles, kas pārklātas ar svina sāļiem.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• -

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Jebkāda veida šaujamos, griežamos un duramos ieročus un munīciju (sk. Nosacīti 
atļauts…).

T

Tadžikistāna



561

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles un zīdtārpiņus – tikai oficiāli atzītām iestādēm pētniecības mērķiem. Uz 
sūtījumiem, kuros ir bites, nepieciešams trīsstūra karantīnas zīmogs.
• Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, mājās gatavotas desas, piena produktus, zivis 
olas un medu – tikai ar Tadžikistānas Republikas Valsts apkārtējās vides aizsardzības 
komitejas atļauju, kopā ar sanitāro sertifikātu. Uz sūtījumiem nepieciešams trīsstūra 
karantīnas zīmogs.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Nelielus sēklu un stādu paraugus – tikai zinātniski pētnieciskiem mērķiem, ja nosūtītājs ir 
dārzkopības institūts, botāniskais dārzs vai kāda cita pētnieciska iestāde, un ar Tadžikistānas 
Republikas Valsts apkārtējās vides aizsardzības komitejas atļauju.
• Graudaugus –  tikai zinātniski pētnieciskiem mērķiem, ja nosūtītājs ir dārzkopības 
institūts, botāniskais dārzs vai kāda cita pētnieciska iestāde, un ar Tadžikistānas Republikas 
Valsts apkārtējās vides aizsardzības komitejas atļauju.

VI.   Medikamenti

• Narkotiskās un psihotropās vielas – tikai ar Tadžikistānas Republikas Veselības ministrijas 
atļauju.
• Farmaceitiskos preparātus – tikai ar Tadžikistānas Republikas Veselības ministrijas 
atļauju.
• Medikamentus – tikai ar Tadžikistānas Republikas Veselības ministrijas atļauju.
• Vitamīnu preparātus – tikai ar Tadžikistānas Republikas Veselības ministrijas atļauju.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinematogrāfisko produkciju – tikai ar Tadžikistānas Kultūras ministrijas atļauju. 

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Skaidru naudu – tikai ar Tadžikistānas Republikas finanšu vai valdības ārējo ekonomisko 
sakaru iestāžu atļauju. 

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Jebkāda veida vērtslietas – tikai ar Tadžikistānas Republikas finanšu vai valdības ārējo 
ekonomisko sakaru iestāžu atļauju.
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XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Lauksaimniecības kaitēkļu apkarošanas līdzekļus – tikai ar Tadžikistānas Republikas
Lauksaimniecības ministrijas atļauju.
• Lauksaimniecībā izmantojamos dezinfekcijas līdzekļus – tikai ar Tadžikistānas
Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Audio un vizuālās ierakstu un atskaņošanas – tikai ar Tadžikistānas Republikas Veselības 
un Kultūras ministrijas atļauju.
• Optiskos, kino un foto instrumentus – tikai ar Tadžikistānas Republikas Kultūras ministrijas 
atļauju.
• Mūzikas instrumentus, to daļas vai aksesuārus – tikai ar Tadžikistānas Kultūras ministrijas 
atļauju.

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Kara materiālus – tikai ar Tadžikistānas Republikas Aizsardzības ministrijas atļauju.

T
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TAIZEME - THAILAND - TH

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

Angļu 

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
1000 SDR

Jā

Jā

Jā
Jā

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

T

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Kokonus.
• Bites: Apis Mellifera, Ādamsona bites un Bites no Āfrikas.
• Visa veida gaļu.
• Olas.
• Dzīvnieku spermu.
• Dzīvnieku spalvas un sarus, kurus var izmantot tālākai apstrādei un ražošanā.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Svaigus un kaltētus ķiplokus.
• Kaltētus Euphoria longan augļus.
• Cukurniedres.
• Rīsus, lipīgos rīsus, augošos un pārtikas rīsus.
• Sojas pupiņas.
• Palmu eļļu.
• Kokosriekstu eļļu.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• Tēju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Vinilhlorīda monomēru sajaukumā ar matu laku vai dezodorējošiem aģentiem.
• Sk. Nosacīti atļauts…

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

Taizeme
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti
• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi
• Publikācijas, kuras aizliegusi Taizemes Karaliskā Policijas pārvalde.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 
• Banknotes.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas
• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi
• Kokgriezumus, kuri ir oriģinālu viltojumi.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi
• Vinilhlorīda monomēru sajaukumā ar citām vielām, kas paredzētas insektu iznīcināšanai.
• Krāsas un krāsvielas.
• Insekticīdus, fungicīdus, herbicīdus vai cita veida pesticīdus.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces
• -

XVII.   Saimniecības preces
• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi
• -

XIX.   Minerālvielas
• Akmeņus un dekoratīvos akmeņus un to izstrādājumus.
• Minerāleļļas.

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi
• -

XXI.   Dzīvnieku barība
• -
XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti
• Elektroniskās spēles un mehāniskās iekārtas ar rezultātu vai citu atzīmju rādītājiem (sk. 
Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts…

T
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XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus un to izcelsmes preces – tikai ar to izcelsmes valsts izdotu fitosanitāro sertifikātu, 
Taizemes Lauksaimniecības departamenta ģenerāldirektora atļauju.
• Sēklas – tikai pēc Taizemē veiktajām standartizācijas analīzēm vai ar Taizemes
Lauskaimniecības departamenta oficiālu atļauju par atbrīvošanu no analīzēm.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus – tikai līdz 1 litram vai ar Taizemes Akcīzes departamenta atļauju, ja 
tā daudzums pārsniedz 1 litru.
• Tabakas sēklas, lapas, košļājamo tabaku, smēķējamo tabaku, cigārus un cigaretes – tikai ar 
Taizemes Akcīzes departamenta atļauju.

VI.   Medikamenti

• Heroīnu – tikai Taizemes valsts vajadzībām ar Taizemes Sabiedriskās veselības ministrijas 
atļauju.
• Opiju, hašišu un amfetamīnu – tikai ar Taizemes Sabiedriskās veselības ministrijas atļauju.
• Farmaceitiskos preparātus – tikai medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem.

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Kosmētiskos līdzekļus – tikai ar Taizemes Pārtikas un zāļu aģentūras atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Mērinstrumentus – tikai ar Taizemes Tirdzniecības ministrijas Komerciālā reģistra dienesta 
licenci un atļauju.
• Elektroniskās spēles un mehāniskās iekārtas ar rezultātu vai citu atzīmju rādītājiem – tikai 
personiskām vajadzībām pārvietošanās vai dzīves vietas maiņas gadījumā vai ar īpašu 
Taizemes valdības atļauju

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Visa veida ieročus un munīciju, ieskaitot ķīmiskos – tikai ar Taizemes Aizsardzības 
ministrijas atļauju.

Taizeme



567

T

TANZĀNIJA - TANZANIA - TZ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
1
2

Angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30 kg

Jā
300 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā **

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Angļu

Jā
-

Jā
Nē

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudeles).

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Gaļu un pārtikas subproduktus.
• Zivis un vēžveidīgos, moluskus un pārējos ūdens bezmugurkaulniekus.
• Pienu un piena produktus.
• Olas.
• Dabīgo medu.
• Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus.
• Dzīvnieku izcelsmes eļļas un taukus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augošus kokus un augus, augu sīpolus, saknes, grieztus ziedus un dekoratīvos augus.
• Ēdamus augus un riekstus, citrusaugu un meloņu miziņas.
• Labības augus.
• Augu izcelsmes eļļas un taukvielas.
• Augu pinamo materiālu un tie gatavotos pinumus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Visa veida alkoholiskos dzērienus (sk. Nosacīti atļauts…).
• Sk. Nosacīti atļauts…

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju.
• Tēju.
• Paragvajas tēju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Garšvielas.
• Gaļas, zivju, molusku un citu ūdens bezmugurkaulnieku produktus.
• Kondensēto pienu, kurā tauku saturs ir mazāks par 9%.
• Sk. Nosacīti atļauts…

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Sk. Nosacīti atļauts…

Tanzānija
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VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• Apavus, getras un līdzīgas preces, šo izstrādājumu sastāvdaļas.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Foto un kino preces.
• Rotaļlietas un spēles, to daļas un piederumus.
• Sporta piederumus un to daļas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Sk. Nosacīti atļauts…

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Plastmasas.
• Sk. Nosacīti atļauts…

T
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XIX.   Minerālvielas

• Sk. Nosacīti atļauts…

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Elektromašīnas un iekārtas, kā arī to sastāvdaļas.
• Skaņu ierakstu un atskaņošanas aparatūru.
• Televīzijas attēla un skaņas ierakstu un atskaņošanas aparatūru, kā arī tās sastāvdaļas un 
piederumus 
•  Sk. Nosacīti atļauts…

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Sk. Nosacīti atļauts…

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Bites, dēles – tikai attiecīgā iepakojumā.
• Dzīvnieku izcelsmes preces – tikai ar Tanzānijas Lauksaimniecības ministrijas Veterinārā 
departamenta atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Augus, augļus un augu izcelsmes preces un produktus, kā arī sēklas – tikai ar Tanzānijas 
Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Alkoholiskos dzērienus – tikai ar Tanzānijas muitas pilnvaroto personu atļauju. 
• Tabaku – tikai medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem un ar Tanzānijas Veselības 
ministrijas atļauju.

T
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V.   Gatavās pārtikas preces

• Visu vaidu zivju izstrādājumus.¹
• Cukurniedres.¹
• Kakao un kakao izstrādājumus.¹
• Miltus.¹
• Cieti.¹
• Augļu un riekstu izstrādājumus.¹

VI.   Medikamenti

• Narkotikas – tikai medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem un ar Tanzānijas Veselības 
ministrijas licenci.
• Medikamentus un citas medicīniskajā aprūpē izmantojamās preces – tikai ar Tanzānijas 
Veselības vai Lauksaimniecības (veterināro medikamentu un līdzekļu gadījumā) ministrijas 
atļauju.
• Kontraceptīvos līdzekļus – tikai ar Tanzānijas Veselības ministrijas atļauju.

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• Parfimēriju.¹
• Kosmētiskos līdzekļus.¹
• Tualetes piederumus.¹

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• Ādas un kažokādas.¹

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Lietussargus un saulessargus.¹
• Spieķus.¹
• Pletnes, pātagas un to sastāvdaļas.¹
• Pulksteņus un rokas pulksteņus.¹
• Mēbeles, gultas piederumus, matračus, to karkasus, pildījumus un atsperes, dīvānu 
spilvenus un līdzīgus dzīvokļa iekārtas piederumus.¹
• Lampas un citas apgaismošanas ierīces.¹
• Plāksnītes ar vārdiem un nosaukumiem.¹

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Pērles un dārgakmeņus – tikai iepakotas mīkstā materiālā un apdrošinātās pasta pakās.
• Zeltu, sudrabu, platīnu un to izstrādājumus.¹

T
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XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Lauksaimniecības kaitēkļu iznīcināšanas līdzekļus – tikai ar Tanzānijas Lauksaimniecības 
ministrijas atļauju.
• Visa veida metālus un to izstrādājumus.¹

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Gumijas prezervatīvus – tikai licencētiem adresātiem un ar Tanzānijas Veselības ministrijas 
atļauju.

XIX.   Minerālvielas

• Visa veida minerālvielas.¹
• Eļļas un bitumenus.¹

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Televizorus – tikai ar Tanzānijas Finanšu ministrijas atļauju.
• Spēļu automātus – tikai adresātiem, kuriem ir importa licence.
• Mērinstrumentus – tikai ar importa licenci, kuru saņēmējs uzrāda tajā muitas punktā, 
kurā sūtījums tiek apstrādāts.
• Foto un kino aparatūru un tās sastāvdaļas.¹
• Mūzikas instrumentus.¹

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Kara materiālus, ieročus un munīciju – tikai ar Tanzānijas policijas atļauju.

Piezīmes

¹ Tanzānijas pasta administrācija nav publicējusi nosacījumu šo preču ievešanai.

T

Tanzānija
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TUNISIJA - TUNISIA - TN

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30kg

Jā
2275 SDR

J

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā
Nē

-

-

-

CN 23
CN 23
CN 23

Arābu,
franču,
angļu

angļu

Nē

2500 SDR ā

Nē

-
-

Jā **

Nē

2m
3m

Jā

Jā

Jā
-

CP 72
Arābu, 
franču

Jā

Jā
-

T

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Piezīmes

Tunisijas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

T

Tunisija
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TURCIJA - TURKEY - TR

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Jā
653 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

Nē

2
2
2

turku, 
angļu 

Nē

Jā
Jā

Jā

Nē

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30kg

Jā
653 SDR

Jā

Nē

Nē
Nē

Jā

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
Turku, 
franču, 
angļu

Jā

Jā
-

T

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Piezīmes

Turcijas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Turcija

T
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TURKMENISTĀNA - TURKMENISTAN - TM

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

500 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

CN 23
CN 23
CN 23

turkmēņu, 
angļu, 
krievu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20kg

Jā
500 SDR

Jā

Nē

Nē
Nē

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
angļu, 
krievu, 
turkmēņu

Jā

Jā
-

T

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

Saskaņā ar Turkmenistānas nacionālo likumdošanu par pārtikas kvalitāti un drošību, ir 
aizliegti pārtikas sūtījumi uz Turkmenistānu sekojošos gadījumos:

• Ja līdz derīguma termiņa beigām palicis mazāk par 70% laika no pārtikas produkta 
ražošanas datuma. Uz pārtikas produktu iepakojuma jābūt ražošanas un derīguma 
termiņa datumiem starptautiski apstiprinātā hronoloģijā.
• Ja pārtikas produktos ir izmantoti ģenētiski modificēti organismi.
• Ja produkti vai alkoholiskie dzērieni satur vairāk par 18% alkohola.

Ja pārtikas produkti neatbilst šiem nosacījumiem, tie tiks konfiscēti un iznīcināti.

Piezīmes

Informāciju par citiem aizliegumiem Turkmenistāna nav publicējusi, tāpēc sūtījumi 
jāpieņem saskaņā ar pasta likumu un noteikumiem.

Turkmenistāna

T
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 URUGVAJA - UTUGUAY -UY

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnie

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ģšanu

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30kgJā

Jā

Nē

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā

Jā

Jā
Jā

-
CN 23
CN 23

Spāņu,
franču,
angļu
-

-

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

Nē

Nē

Jā
Jā

CP 72

Franču, 
angļu, 
spāņu

Jā

Jā
-

U

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Visus dzīvus dzīvniekus.
• Gaļu un tās izstrādājumus
• Zivis, vēžveidīgos, moluskus un citus ūdens dzīvniekus un to produktus
• (Sk. Nosacīti atļauts)

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvus kokus un citas daļas, saknes, stādus, utml.
• Eļļas sēklas, graudi, augļi, rūpnieciskie un medicīniskie augi (sk. Nosacīti atļauts)

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• -

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• -

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

Urugvaja

U
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XII.    Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.     Vērtslietas un rotaslietas

• Dārgakmeņus un dārgmetālus, kā arī tos saturošus izstrādājumus.

XIV.    Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV. Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Organiskie savienojumi (sk. Nosacīti atļauts)
• Visu veidu ķīmiskie produkti (sk. Nosacīti atļauts)

XVI.    Sadzīves ķīmijas preces

• -

XVII.    Saimniecības preces

• -

XVIII.    Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.    Minerālvielas

• -

XX.    Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.    Dzīvnieku barība

• -

XXII.    Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Transporta līdzekļus un to daļas.
• Radioaktīvus elementus saturošas iekārtas.

XXIII.    Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.  Ieroči un munīcija

• Visu veidu ieročus un munīciju, ieroču daļas, sprāgstielas

U

Urugvaja
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Nosacīti atļauts ievest

I.   Augi un to izcelsmes preces

• Eļļas sēklas, graudi, augļi, rūpnieciskie un medicīniskie augi – tikai ar fitosanitāro 
sertifikātu.

VI.   Medikamenti

Tikai Veselības Ministrijas atļautos apjomos.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Organiskie savienojumi – jāiziet ķīmisko testu.
• Visu veidu ķīmiskie produkti – ja nav kaitīgi veselībai.

Piezīmes

Ar muitas nodevu netiek apliktas dāvanas adresātam un viņa ģimenei, ja to kopējā 
vērtība nepārsniedz 50 USD.
Visas pakas un sīkpakas Urugvajā tiek atvērtas.

U

Urugvaja
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 UZBEKISTĀNA - UZBEKISTAN - UZ

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnie

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

* Uzbekistānas pasta administrācija nav publicējusi vēstuļu korespondences pieņemšanas noteikumus.
Vēstuļu korespondences sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta noteikumiem.

ģšanu

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

20 kg

Jā
4000 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā
Jā

CP 72

Krievu,
franču,
angļu

Jā

Jā
Nē

U

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

II.   Augi un to izcelsmes preces

V v ēk ī r k sk. Nosacīti atļauts).

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

r .

IV.   Kafija, tēja

V.   Gatavās pārtikas preces

VI.   Medikamenti

Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

U
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X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• Kinofilmas, fotofilmas un to negatīvus, video, audio un gramofona ierakstus, kuru mērķis ir 
graut valsts sociālo iekārtu vai kaitēt valsts teritoriālajai integritātei, politiskajai neatkarībai 
un valsts pamatvērtībām, propagandēt karu, terorismu, vardarbību, nacionālo un reliģisko 
naidu, fašismu visās tā izpausmes formās, kā arī pornogrāfiska satura materiālus.
• Citas kinofilmas, audio un video ierakstus (sk. Nosacīti atļauts)

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Preses publikācijas, manuskriptus, klišejas, zīmējumus, kuru mērķis ir graut valsts 
sociālo iekārtu vai kaitēt valsts teritoriālajai integritātei, politiskajai neatkarībai un valsts 
pamatvērtībām, propagandēt karu, terorismu, vardarbību, nacionālo un reliģisko naidu, 
fašismu visās tā izpausmes formās, kā arī pornogrāfiska satura materiālus.

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Banknotes, čekus, pastmarkas, citu valstu teritorijā apgrozībā esošu valūtu. 

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Vērtslietas, dārgmetālus un dārgakmeņus (sk. Nosacīti atļauts).

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• -

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Visa veida pūderus un pūderveida izstrādājumus.
• Indes.
• Augu aizsardzības ķīmiskos preparātus.
• Sk. Nosacīti atļauts…

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.    Minerālvielas

• Rūdas, to koncentrātu izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts)

U
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XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Dažādu aparatūru un tās sastāvdaļu aizliegts nosūtīt tranzītā.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Visa veida ieročus, munīciju un to sastāvdaļas (sk. Nosacīti atļauts).

Nosacīti atļauts ievest

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Visa veida sēklas un lauksaimniecības produkciju – tikai ar Uzbekistānas Galvenās 
Karantīnas inspekcijas atļauju.

VI.   Medikamenti

Tikai ar Uzbekistānas Ārlietu un ekonomisko Attiecību Ministrijas izdotu licenci pēc 
Uzbekistānas Republikas Ministru Kabineta rīkojuma.

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

•  Kinofilmas, audio un video ierakstus – tikai ar Uzbekistānas Kultūras Ministrijas atļauju. 

XIII.    Vērtslietas un rotaslietas

• Vērtslietas, dārgmetālus un dārgakmeņus – tikai ar Uzbekistānas Ārlietu un ekonomisko 
Attiecību Ministrijas izdotu licenci pēc Uzbekistānas Republikas Ministru Kabineta 
rīkojuma.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Augu aizsardzības ķīmiskos preparātus – tikai ar Uzbekistānas Ārlietu un ekonomisko 
Attiecību Ministrijas izdotu licenci pēc Uzbekistānas Republikas Ministru Kabineta 
rīkojuma.

Uzbekistāna

U
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XIX.   Minerālvielas

• Rūdas, to koncentrātu izstrādājumus – tikai ar Uzbekistānas Ārlietu un ekonomisko 
Attiecību Ministrijas izdotu licenci pēc Uzbekistānas Republikas Ministru Kabineta 
rīkojuma.

XXIV.    Ieroči un munīcija

• Visa veida ieročus, munīciju un to sastāvdaļas – aizliegts nosūtīt tranzītā, bet adresātam 
Uzbekistānā tikai ar Uzbekistānas Ārlietu un ekonomisko Attiecību Ministrijas izdotu 
licenci pēc Uzbekistānas Republikas Ministru Kabineta rīkojuma.

Piezīmes

Maksimālais svars un limiti, kādi netiek aplikti ar muitas nodokli, ja atsevišķas preces uz 
Uzbekistānu nosūta privātpersonas:

- grauzdēta vai negrauzdēta kafija, ar vai bez kofeīna  2 kg
- melnā vai zaļā tēja (iepakojumā līdz 3 kg)    3 kg
- dzīvnieku vai augu izcelsmes eļļas    10 kg
- storu ikri       0,5 kg
- kaviāra aizstājēji        1 kg
- cukurs       10 kg
- konditorejas izstrādājumi uz cukura bāzes   5 kg
- šokolāde, tāfelītēs vai lielākos gabalos (vairāk par 2 kg)  5 kg
- kviešu, labības augu, cietes, miltu un konditorejas izstrādājumi 10 kg
- dārzeņu, augļu, riekstu un citu augu izstrādājumi   5 kg
- dažādi ēdamie produkti     2 kg
- alus        2 l
- bezalkoholiskie dzērieni, sulas (izņemot citrusaugu)  2 l
- visa veida alkoholiskie dzērieni (izņemot alus)    2 l
- visa veida tabakas izstrādājumi (cigaretes un cigāri)  10 paciņas
- parfimērijas izstrādājumi     no katra veida
        divas vienības
- automašīnu tīrīšanas un apkopes līdzekļi    no katra veida
        divas vienības
-  mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi    5 kg
- dabīgās vai mākslīgās ādas izstrādājumi
(izņemot mapes, portfeļi un skolas somas)   no katra veida
        vienu vienību,
        bet ne vairāk kā
        trīs priekšmetus  
        kopā

U
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- dabīgās ādas apģērbi     no katra veida vienu  
       vienību, bet ne vairāk kā  
       trīs priekšmetus kopā
- dabīgie kažoki, dabīgo  kažokādu cepures  no katra veida vienu  
       vienību, bet ne vairāk kā  
       trīs priekšmetus kopā
- paklāji un citi tekstilizstrādājumu grīdas segumi  15 m²
- adīti vai tamborēti materiāli (roku vai mašīnu darbs) no katra veida vienu  
       vienību
- gultas veļa      piecus veidus
- keramikas izstrādājumi    no viena sortimenta
       līdz 24 priekšmetiem 
- kristāla izstrādājumi     no viena sortimenta
       līdz 12 priekšmetiem
- juvelierizstrādājumi no dārgmetāliem vai dārgakmeņiem piecus priekšmetus, 
       kuru kopējais svars  
       nepārsniedz 30 gramus
- juvelierizstrādājumu imitācijas    līdz 5 kg
- metāla (ieskaitot ar dārgmetāliem plakēti) 
mājsaimniecības piederumi, karotes, naži,
dakšiņas utt.      No viena sortimenta ne 
       vairāk kā 24 priekšmetus
- audio un video ierakstu un atskaņošanas aparatūra no katra veida vienu 
       vienību, bet ne vairāk kā  
       trīs priekšmetus kopā
- dažāda veida pulksteņus un rokas pulksteņus  divus gabalus
- lustras, lampas un apgaismes ierīces   divus gabalus

U

Uzbekistāna
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 VENECUELA - VENEZUELA - VE

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
CN23
CN23

Spāņu
franču
angļu

Nē

Jā
Jā

Nē

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

30 kg

Nē

Nē

Nē

-
-

Nē

Jā**

Nē

-
-

Nē

Nē

Jā
Nē

CP 72
Spāņu, 
franču, 
angļu

Jā

Jā
-

V

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Piezīmes

Venecuēlas pasta administrācija nav publicējusi informāciju par aizliegtiem priekšmetiem 
pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” 
rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Venecuēla

V
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VJETNAMA - VIETNAM - VN

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnie

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ģšanu

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

-
4
4

angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

31,5kg

Nē

Nē

-

Jā

Jā

Nē

Jā**

Jā

1,5m
3m

Jā

-

Jā
-

CP 72
angļu

Nē
Jā

-
-

V

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Visus dzīvus dzīvnieku izņemot bites un dēles.
• Zivis, vēžveidīgos, moluskus un citus ūdens dzīvniekus un to produktus
• Putnu olas
• Piena produktus

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvus augus un stādus (sk. Nosacīti atļauts)
• Parazītu bojātas augu daļas
• Ēdamus svaigus vai apstrādātus augļus, dārzeņus un saknes (sk. Nosacīti atļauts)
• Graudaugus (sk. Nosacīti atļauts)
• Opiju, izstrādājumus no magonēm.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Cigaretes
• Tabakas izstrādājumi (sk. Nosacīti atļauts)

IV.   Kafija, tēja

• -

V.   Gatavās pārtikas preces

• Gaļu un gaļas produktus
• Zivis, vēžveidīgos, moluskus un citus ūdens dzīvniekus un to produktus
• Putnu olas
• Piena produktus.

VI.   Medikamenti

• Cilvēku un dzīvnieku serumu.
• Medikamentus cilvēku un veterinārajai medicīnai (sk. Nosacīti atļauts).
• Bakteriālās vakcīnas.
• Toksīnus.
• Kultūras un mikroorganismus izpētei, cilvēku vai dzīvnieku medicīnai, citus līdzīgus 
bioloģiskus produktus.
• Visus produktus, kuriem ir dziednieciska vai preventīva iedarbība attiecībā uz cilvēka 
slimībām (sk. Nosacīti atļauts)
• Kontraceptīvi produkti (sk. Nosacīti atļauts).
• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

Vjetnama

V
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VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• -

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Ārpus Vjetnamas drukātus Vjetnamiešu autoru darbus (sk. nosacīti atļauts)
• Jauniem cilvēkiem kaitīgas publikācijas.
• Sabiedriskajai kārtībai kaitīgus darbus.
• Amorālus un antireliģiskus rakstus.
• Nepatiesu informāciju saturošus dokumentus, cilvēku cieņu aizskarošus materiālus

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• Visa veida uzrādītāja vērtspapīrus, naudaszīmes.

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• (sk. Nosacīti atļauts)

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Radioaktīvas vielas
• Antiparazītu produktus (sk. Nosacīti atļauts)

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Naftas izcemsmes eļļas, degvielas (sk. Nosacīti atļauts)
• Aerosolus

XVII.   Saimniecības preces

• -

V
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XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• (sk. Nosacīti atļauts)

XIX.   Minerālvielas

• Naftas izcelsmes produkti (sk. Nosacīti atļauts)

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• Bakteriālās vakcīnas.
• Toksīnus.
• Kultūras un mikroorganismus izpētei, cilvēku vai dzīvnieku medicīnai, citus līdzīgus 
bioloģiskus produktus.

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII. Tehniskās iekārtas un instrumenti

• Detonatorus, raķetes, bīstamus priekšmetus.
• Radioelementus un tos saturošas iekārtas.
• Visa veida transporta līdzekļu daļas tikai ar Vjetnamas kompetentu iestāžu atļauju.

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• Visu veidu ieročus, munīciju un to daļas.

Nosacīti atļauts ievest

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvus augus un stādus – tikai ar Vjetnamas Augu Aizsardzības Dienesta un 
Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.
• Augļus, dārzeņus, citas ēšanai paredzētas augu daļas un graudaugus, gan svaigus, gan 
apstrādātus, ja ir aizdomas, ka tie var pārnēsāt augiem bīstamas slimības vai parazītus – 
Vjetnamas kompetentās iestādes veic inspekciju, kuru pirms piegādes apmaksā adresāts.

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Tabakas izstrādājumi – atbilstoši Vjetnamas muitas noteikumiem

V
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VI.   Medikamenti

• Medikamentus cilvēku un veterinārajai medicīnai – tikai ar Vjetnamas Veselības Ministrijas 
atļauju.
• Visus produktus, kuriem ir dziednieciska vai preventīva iedarbība attiecībā uz cilvēka 
slimībām – tikai ar Vjetnamas Veselības Ministrijas atļauju.
• Kontraceptīvi produkti – tikai ar Vjetnamas Veselības Ministrijas atļauju.

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• Ārpus Vjetnamas drukātus Vjetnamiešu autoru darbus – tikai ar Vjetnamas atbildīgo 
iestāžu atļauju

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• Tikai apdrošinātos sūtījumos

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Antiparazītu produktus – tikai ar Vjetnamas Augu Aizsardzības Dienesta un 
Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Naftas izcelsmes eļļas, degvielas – tikai ar kompetentu iestāžu atļauju.

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• Tikai ar kompetentu iestāžu atļauju.

XIX.   Minerālvielas

• Naftas izcelsmes produkti – tikai ar kompetentu iestāžu atļauju

V
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 ZAMBIJA - ZAMBIA - ZM

Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnie

Jā**) izņemot šķidrumus plīstošā iepakojumā (stikla un keramikas pudelēs)

ģšanu

Jā

Jā

Jā
400 SDR

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

2
2
2

angļu

Nē

Jā
Jā

Jā

-

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30kg

Jā
400 SDR

Jā

Nē

Nē
Nē

Nē

Jā**

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
angļu

Jā

Jā
-

Z

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Zambija

Z

Piezīmes

Zambijas pasta administrācija nepieņem naudaszīmes un vērtspapīrus nekāda veida 
sūtījumos (ieskaitot apdrošinātus). 

Zambijas pasta administrācija nav publicējusi sīkāku informāciju par aizliegtiem 
priekšmetiem pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS 
“Latvijas Pasts” rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.
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Vēstuļu korespondences pasta sūtījumi* Paku sūtījumi
1. Pastkartes (vienkāršas un ierakstītas)

2. Vēstules (vienkāršas un ierakstītas)

3. Apdrošinātas vēstules
3.1. Sūtījumu vērtības maksimālā summa

4. Sīkpakas

5. Bandroles (vienkāršas un ierakstītas)

6. Speciālie maisi „M” (vienkārši un ierakstīti)

7. Pēcmaksas sūtījumi

8. Sūtījumi ar paziņojumu par izsniegšanu

9. Literatūra neredzīgajiem un skaņu ieraksti, kurus 
adresē neredzīgai personai jebkurš nosūtītājs

10. Muitas kontrolei pakļautie sūtījumi, 
nepieciešamais muitas deklarāciju skaits:
10.1. Apdrošinātas vēstules
10.2. Sīkpakas
10.3. Speciālie „M” maisi

11. Valodas, kurās jāaizpilda muitas deklarācija CN 23 
/ veidlapa CN 22

12. Trausli priekšmeti sīkpakās

13. Klases:
13.1.  “A” klase
13.2.  “B” klase

14. Izsniegt personīgi adresātam (ierakstītiem un 
apdrošinātiem sūtījumiem)
14.1. Izsniegt personīgi adresātam tikai kopā ar 
paziņojumu par izsnieģšanu

1. Avio paku sūtījumu maksimālais atļautais svars

2. Apdrošinātās avio pakas
2.1. Maksimālā apdrošināšanas summa

3. Pakalpojums “Uz pieprasījumu”

4. Eksprespakas vai paziņojuma par saņemšanu 
piegāde
4.1. Pakas piegāde
4.2. Paziņojuma piegāde

5. Pakas ar pēcmaksu

6. Trausli priekšmeti pakās

7. Lielgabarīta nestandarta pakas

8. Maksimālais atļautais lielums: 
8.1. Jebkuras dimensijas garums 
8.2. Garuma un lielākā apkārtmēra summa

9. Paziņojums par vienkāršo paku izsniegšanu

10. Paziņojums par apdrošinātu paku izsniegšanu

11. Izsniegt personīgi
11.1. Vienkāršās pakas
11.2. Apdrošinātās pakas

13. Apkalpojamās vietas:
13.1. Visa teritorija 
13.2. Ierobežotas teritorijas

14. Klase:
14.1. “A” klase
14.2. “B” klase

30kg

Jā
980 SDR

Jā

Nē

-
-

Nē

Nē

Nē

-
-

Jā

Jā

Jā
Jā

CP 72
angļu

Jā
Nē

Jā
-

* Zimbabves pasta administrācija nav publicējusi vēstuļu korespondences pieņemšanas nosacījumus. Vēstuļu korespondences 
sūtījumi jāpieņem saskaņā ar pasta noteikumiem.

12. Veidlapa, kas jāaizpilda nosūtot sūtījumu
12.1. Valodas kurās atļauts aizpildīt
veidlapu CP 72
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Aizliegts ievest vai nosūtīt tranzītā

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvi dzīvnieki (sk. Nosacīti atļauts)
• Gaļu un tās izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts)
• Zivis, vēžveidīgos, moluskus un citus ūdens dzīvniekus un to produktus (sk. Nosacīti 
atļauts)
• Piena produktus (sk. Nosacīti atļauts)
• Putnu olas (sk. Nosacīti atļauts)
• Visus citus dzīvnieku izcelsmes produktus (sk. Nosacīti atļauts)

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvos kokus un citus augus, saknes, ziedus (sk. Nosacīti atļauts)
• Ēdamus dārzeņus, saknes, augļus, riekstus (sk. Nosacīti atļauts)
• Kafiju, tēju, garšvielas, graudaugus (sk. Nosacīti atļauts)
• Milti un citi maltie produkti (sk. Nosacīti atļauts)
• Augu izcelsmes gumija, sveķi un citi ekstrakti (sk. Nosacīti atļauts)

III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• (sk. Nosacīti atļauts)

IV.   Kafija, tēja

• (sk. Nosacīti atļauts)

V.   Gatavās pārtikas preces

• Gaļu un tās izstrādājumus (sk. Nosacīti atļauts)
• Zivis, vēžveidīgos, moluskus un citus ūdens dzīvniekus un to produktus (sk. Nosacīti 
atļauts)
• Piena produktus (sk. Nosacīti atļauts)
• Putnu olas (sk. Nosacīti atļauts)
• Ēdamus dārzeņus, saknes, augļus, riekstus (sk. Nosacīti atļauts)
• Kafiju, tēju, garšvielas, graudaugus (sk. Nosacīti atļauts)
• Milti un citi maltie produkti (sk. Nosacīti atļauts)

VI.   Medikamenti

• Sk. Nosacīti atļauts… un Nosacījumi

VII.   Kosmētiskie līdzekļi

• -

VIII.   Āda un tās izstrādājumi

• -

Zimbabve

Z
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IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

• (sk. Nosacīti atļauts)

X.   Gatavās preces un pusfabrikāti

• -

XI.   Papīrs un iespieddarbi

• -

XII.   Nauda, valūta un citi vērtspapīri vai to imitācijas 

• -

XIII.   Vērtslietas un rotaslietas

• -

XIV.   Koksne un tās izstrādājumi

• -

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Neorganiskās un organiskās vielas, mēslojumu, retus metālus, radioaktīvus elementus un 
izotopus (sk. Nosacīti atļauts)

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Materiāli fotomākslai un kinematogrāfam (sk. Nosacīti atļauts).
• Ziepes un mazgājamie līdzekļi (sk. Nosacīti atļauts).

XVII.   Saimniecības preces

• -

XVIII.   Plastmasas, kaučuka un gumijas izstrādājumi

• -

XIX.   Minerālvielas

• Sāli, sulfātus, zemi, akmeņus, plastiskos materiālus, līmi, cementu, ogles, pelnus, minerālās 
degvielas, eļļas un to izcelsmes produktus, bitumēnus, minerālos vaskus (sk. Nosacīti 
atļauts)

XX.   Bioloģiskās vielas un preparāti, mikroorganismi

• -

Z

Zimbabve



600

XXI.   Dzīvnieku barība

• -

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

• (sk. Nosacīti atļauts) 

XXIII.   Kolekciju priekšmeti

• -

XXIV.   Ieroči un munīcija

• -

Nosacīti atļauts ievest

I.   Dzīvnieki un to izcelsmes preces

• Dzīvi dzīvnieki – tikai ar Veterinārā Dienesta direktora un Lauksaimniecības Ministrijas 
atļauju.
• Gaļu un tās izstrādājumus - tikai ar Veterinārā Dienesta direktora un Lauksaimniecības 
Ministrijas atļauju.
• Zivis, vēžveidīgos, moluskus un citus ūdens dzīvniekus un to produktus – tikai ar 
Veterinārā Dienesta direktora un Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.
• Piena produktus – tikai ar Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.
• Putnu olas – tikai ar Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.
• Visus citus dzīvnieku izcelsmes produktus – tikai ar Nacionālo Parku un Lauksaimniecības 
Ministrijas atļauju.

II.   Augi un to izcelsmes preces

• Dzīvos kokus un citus augus, saknes, ziedus – tikai ar Augu Aizsardzības Dienesta vadītāja 
atļauju.
• Ēdamus dārzeņus, saknes, augļus, riekstus – tikai ar Augu Aizsardzības Dienesta vadītāja 
atļauju.
• Kafiju, tēju, garšvielas, graudaugus – tikai ar Augu Aizsardzības Dienesta vadītāja un 
Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.
• Milti un citi maltie produkti – tikai ar Graudu Tirdzniecības Padomes izdotu atļauju.
• Augu izcelsmes gumija, sveķi un citi ekstrakti – tikai ar Lauksaimniecības Ministrijas un 
Veselības Ministrijas atļaujām.
• Ēdamus dārzeņus, saknes, augļus, riekstus – tikai ar Augu Aizsardzības Dienesta vadītāja 
atļauju.
• Kafiju, tēju, garšvielas, graudaugus – tikai ar Augu Aizsardzības Dienesta vadītāja un 
Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.
• Milti un citi maltie produkti – tikai ar Graudu Tirdzniecības Padomes izdotu atļauju.
• Cukuru – tikai ar Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.

Z
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III.   Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni, tabaka un tās izstrādājumi 

• Visa veida alkoholiskie dzērieni – tikai ar importa licenci.
• Tabakas izstrādājumi – tikai ar Augu Aizsardzības Dienesta atļauju.

IV.   Kafija, tēja

• Kafiju, tēju – tikai ar Augu Aizsardzības Dienesta vadītāja un Lauksaimniecības Ministrijas 
atļauju.
• Kakao – tikai ar Graudu Tirdzniecības Padomes atļauju.

V.   Gatavās pārtikas preces

• Gaļu un tās izstrādājumus - tikai ar Veterinārā Dienesta direktora un Lauksaimniecības 
Ministrijas atļauju.
• Zivis, vēžveidīgos, moluskus un citus ūdens dzīvniekus un to produktus – tikai ar 
Veterinārā Dienesta direktora un Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.
• Piena produktus – tikai ar Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.
• Putnu olas – tikai ar Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.

IX.   Tekstilpreces, apģērbi, apavi

Visa veida tekstilpreces – tikai ar Rūpniecības Ministrijas atļauju.

XV.   Ķīmiskās rūpniecības izstrādājumi

• Neorganiskās un organiskās vielas, mēslojumu, retus metālus, radioaktīvus elementus un 
izotopus – tikai ar Veselības Ministrijas atļauju.

XVI.   Sadzīves ķīmijas preces

• Materiāli fotomākslai un kinematogrāfam – ar Veselības Ministrijas atļauju.
• Ziepes un mazgājamie līdzekļi – ar Tirdzniecības Ministrijas atļauju.

XIX.   Minerālvielas

• Sāli, sulfātus, zemi, akmeņus, plastiskos materiālus, līmi, cementu, ogles, pelnus, minerālās 
degvielas, eļļas un to izcelsmes produktus, bitumēnus, minerālos vaskus – tikai ar Minerālu 
Tirdzniecības Komisijas atļauju.

XXII.   Tehniskās iekārtas un instrumenti

Visa veida tehniskās iekārtas, mehānismi un transporta līdzekļi - tikai ar Rūpniecības 
Ministrijas izsniegtu importa licenci.

Z
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