
 

 

 
 

2. pielikums 

Aizliegtās preces 

 

1) Bruņojums, t.i. ieroči, munīcija, sprāgstvielas;  

2) Bīstamās kravas saskaņā ar Eiropas Līgumu par starptautiskajiem bīstamo kravu 
autopārvadājumiem (ADR): 

• 1. klase – Sprāgstošas vielas un izstrādājumi; 

• 2. klase - Preces, kas ietilpst noteikumu CV36 darbības jomā (7.5.1. Punkts ADR - 
preces, kurām transportēšanas laikā nepieciešams brīvs vai ventilējams 
transportlīdzeklis); 

• 4.1. klase – Pašreaģējošas vielas, kam nepieciešama Speciāla regulējama temperatūra 
(klasifikācijas kods SR2), Pašreaģējošas vielas, kam nav nepieciešama Speciāla 
regulējama temperatūra, A un B veids; 

• 4.2. klase – I iepakošanas grupas vielas (piroforas kravas); 

• 5.2. klase – Organiskie peroksīdi, kam nepieciešama Speciāla regulējama temperatūra 
(klasifikācijas kods P2), Organiskie peroksīdi, kam nav nepieciešama Speciāla 
regulējama temperatūra (klasifikācijas kods P1), A un B veids (UN 3101, UN 3102), 6.2. 
klase – Infekciozas vielas; 

• 6.1. Klase. - Iepakojuma grupas vielas I, ciktāl preces tiek transportētas arī pa jūru vai 
pa gaisu; 

• 6.2. Klase - infekcijas vielas; 

• 7. klase –  Radioaktīvi materiāli; 

• 8. klase – UN1790 PG I; 

• 9. klase –  Materiāli ar paaugstinātu temperatūru (klasifikācijas kodi M9 un M10); 

Materiāli vai vielas, kas izslēgtas no transportēšanas atsevišķās pakās, vai materiāli vai vielas ar 
paaugstinātu temperatūru, kas klasificētas kā citas klases, izņemot 9. klasi. 

3) Beztaras krava (pilnu konteineru kravas un saliktas kravas); 

4) Alkoholiskie dzērieni; 

5) Tabakas izstrādājumi; 

6) Mākslas darbi; 

7) Dārgakmeņi un rotaslietas; 

8) Dārgmetāli; 

9) Sodrēji; 



 

 

10) Augi un dzīvnieki; 

 

11) Vērtspapīri; 

12) Līķi un cilvēku mirstīgās atliekas; 

13) Atkritumi; 

14) Manta, kas tiek transportēta pārcelšanās laikā; 

15) Preces, kas īpaši pakļautas bojājumiem, tās pārvadājot ar autotransportu; 

16) Ātrbojīgas Preces, saldētas Preces un citas Preces, kam nepieciešama Speciāla regulējama 
temperatūra salikto kravu tīkla standarta sistēmā (t.i., transportēšanas un pārkraušanas laikā); 

17) Medicīnas produkti; 

18) Preces, kam nepieciešams specializēts aprīkojums un pārkraušana; 

19) Preces, attiecībā uz kurām Pārvadātājam nepieciešams īpašs juridiskais statuss un/vai iegūt 
īpašas atļaujas, apliecības, apstiprinājumus un citus administratīvos dokumentus; 

20) Preces, kuras aizliegts pārvadāt ar autotransportu atbilstoši Piemērojamajiem likumiem. 

21) Pasta sūtījumi / sūtījumi; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


