
Draudžiamų siųsti ir Nekompensuojamų daiktų sąrašas 

Apačioje išvardinti daiktai yra griežtai draudžiami siųsti ir negali būti siunčiami naudojantis UAB 

Proherus teikiamomis paslaugomis. 

Draudžiami siųsti daiktai: 

Daiktai supakuoti ant palečių; 

Gyvūnų odos (laukinių), kailiai, dramblio kaulas ir dramblio kaulo dirbiniai; 

Nesupakuoti daiktai; 

Išskirtinės vertės daiktai (pvz.: meno kūriniai, antikvariniai daiktai, brangieji akmenys, auksas ir 

sidabras) 

Gendančios prekės; 

Augalai, sėklos; 

Tabakas ir tabako gaminiai; 

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos; 

Ginklai, sprogiosios, degiosios, radioaktyviosios, nuodai, toksinės, oksiduojančios ir kitos pavojingos 

medžiagos (pagal IATA reikalavimus); 

Daiktai su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais; 

Daiktai, kuriuos įvežti ir naudoti gavimo šalyje draudžiama; 

Alkoholiniai gėrimai, kurie yra stipresni kaip 70 proc.; 

Alkoholiniai gėrimai nesandariuose buteliuose; 

Visų rūšių aerozoliai; 

Monetos, banknotai, čekiai ar bet kokie vertybiniai popieriai, kelionės čekiai, apdirbta ar neapdirbta 

platina, auksas arba sidabras, brangakmenis, papuošalai ir kiti vertingi daiktai, kuriuos galima siųsti tik 

įvertintose siuntose; 

Akcizinės ir kitos prekės, kurioms transportuoti būtina licencija; 

Biologinės medžiagos ir infekcijų sukėlėjai; 

Gesintuvai; 

Gyvi gyvūnai, žuvys, paukščiai, vabzdžiai, jų organai, embrionai bei gaišenos; 

Magnetai ir kiti daiktai, turintys feromagnetinių medžiagų; 

Skystosios baterijos. Tokios baterijos, jeigu siunčiamos kartu su elektros prietaisais, turi būti siunčiamos 

išimtos iš prietaiso (kompiuterio, telefono, grąžto ar pan.); 

Žmonių organai, embrionai bei palaikai, įskaitant pelenus 



Varikliai, generatoriai ir pavarų dėžės ar kitos automobilių detalės, kuriose yra kuro; 

Visi daiktai, kurių transportavimas yra uždraustas įstatymų kilmės, tranzito ar paskirties šalyje (pvz. 

dramblio kaulo gaminiai). 

Kiti daiktai, kurie yra draudžiami siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus. 

Nekompensuojami daiktai: 

Žemiau išvardinti daiktai yra netinkami gabenti naudojantis mūsų kurjerių paslaugomis, todėl yra 

nekompensuojami. 

Kompiuteriai ir jų monitoriai; 

Maisto gaminiai; 

Neiškomplektuoti baldai; 

Stiklas, veidrodiniai daiktai, keramikos, porceliano, marmuro ar granito dirbiniai; 

LED, LCD ir TFT Ekranai mažesni nei 32 coliai (Virš 31 colio yra Dradžiamų siųsti daiktų sąraše) 

Greitai gendantys daiktai; 

Augalai ir sėklos; 

Lagaminai, rankinės ar kiti asmeniniai daiktai; 

 


