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1. Vispārējie noteikumi

Cien. Klient!

Pārvadājumu laikā būtiska nozīme ir drošam un pareizam sūtījuma iepakojumam.
Rūpējoties par to, lai Jūsu sūtījums nonāktu pie saņēmēja savlaicīgi un nebojātā veidā, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar
iepakošanas noteikumiem paku sūtījumiem.

Jūsu Itella

LŪDZAM IEVĒROT:

 Sūtījumu pārvadāšanai ir jānodod ar tādu iekšējo un ārējo iepakojumu, kāds ir nepieciešams, lai sūtījuma saturs netiktu bojāts:
1. pie apstrādes jebkādā leņķī
2. pakļaujot sūtījumu satricinājumiem un kritieniem no neliela augstuma (automatizētajās šķirošanas līnijās) 
3. zem citu sūtījumu svara tādā apmērā, kas 2-3 reizes pārsniedz paša sūtījuma svaru

 Ja sūtījuma ārējais iepakojums ir nebojāts, bet saturs ir bojāts - iepakojums nav bijis pietiekams, lai sūtījums izturētu apstrādes ciklu

 Dažādām precēm ir nepieciešams dažāda veida iepakojums, atkarībā no preču veida un īpašībām

 Norādes uz iepakojuma “Trausls”, “Uzmanību - plīstošs”, kā arī apstrādes virziena bultiņas, nevar tikt ņemtas vērā pie sūtījumu apstrādes 
uz konveijera līnijām, kas tiek izmantotas operatīvai sūtījumu šķirošanai



2. Iepakošanas ABC

2
Iepakojiet

• Lietojiet dubulta kartona kasti
• Iepakojiet tā, lai starp preci un 

kastes visām malām ir 6 cm 
brīva vieta

• Aizpildiet visu brīvo vietu ar 
iekšējo iepakojumu tā, lai prece 
nekustās

1
Novērtējiet

• Kāds ir sūtījuma svars?
• Vai sūtījuma saturs plīstošs?
• Vai sūtījuma saturs var izlīt 

vai izbirt?

3
Aizlīmējiet

• Lietojiet izturīgas 
iepakošanas līmlentas. 
Aizlīmējiet visas malas pēc H 
veida parauga

4
Pievienojiet uzlīmi

• Līmējiet uzlīmi pakas 
augšpusē

• Līmējiet uz VIENAS virsmas

4 pamata soļi sūtījuma sagatavošanā



3. Satura novērtēšana pirms iepakošanas

 Novērtējiet sūtījuma saturu pirms iepakošanas 
 Atbilstošs iepakojums pasargās Jūsu sūtījuma saturu no iespējamiem bojājumiem 

transportēšanas procesā

JAUTĀJUMI, KAS PALĪDZĒS JUMS IZVĒLĒTIES PAREIZO IEPAKOJUMA VEIDU UN IEPAKOŠANAS METODI

Svars • Vai  kartona kaste ir pietiekami stingra un kvalitatīva, lai izturētu sūtījuma svaru? 

Izmērs un forma • Vai kastē pietiks vietas visas sūtījuma saturam?
• Vai sūtījuma saturs ir garas vai neregulāras formas, ar asiem stūriem? 

Preču veids un īpašības • Cik trausls ir pakas saturs?
• Vai saturs ir ar augstu materiālo vērtību un plīstošs?
• Vai saturā ir vairākas preču vienības?
• Vai saturā ir šķidrumi vai birstošas vielas?

Iepakojums kā prece? • Vai prece ir rūpnieciskajā iepakojumā un tā ir domāta tālākai pārdošanai?



4. Sūtījumu izmēri

Sūtījuma malu apkārtmērs jeb
kopgarums tiek rēķināts pēc

formulas: (b + h) x 2 + a

1. Express Business Day sūtījumi:

Min izmērs: 25 x 15 x 3 cm

Max izmērs
120 x 60 x 60 cm (Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija)

200 x 80 x 60 cm (pārējās ES valstis)

Min svars: 0.1 kg

Max svars:
35.0 kg (Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija)

40.0 kg (pārējās ES valstis)

Max malu apkārtmērs Līdz 300 cm

2. Parcel Connect sūtījumi:

Min izmērs: 15 x 11 x 3,5 cm

Max izmērs 120 x 60 x 60 cm

Min svars: 0.2 kg

Max svars: 31.5 kg

Max malu apkārtmērs Līdz 360 cm



5. Ārējais iepakojums

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA MATERIĀLI UN KVALITĀTES PRASĪBAS

Materiāli • Ieteicams vienmēr lietot augstas kvalitātes gofrētā kartona kastes. Trausliem vai
smagiem sūtījumiem ieteicamas 2-3 slāņu kartona kastes

Izturība • Kastēm jābūt triecienizturīgām ar līdzeniem (vienādiem) stūriem
• Izmantojiet jaunas, kvalitatīvas un izturīgas kartona kastes. Nelietojiet atkārtoti

izmantotu ārējo iepakojumu, jo tas var būt zaudējis savu stingrību
• Par neizturīgu ārējo iepakojumu tiek uzskatīts plēves, papīra vai auduma

iepakojamais materiāls
• Ārējais iepakojums nedrīkst atvērties vai izjukt, veicot pakas apstrādi jebkādā

leņķī un pakļaujot satricinājumiem apstrādes laikā
• Ārējām iepakojumam ir jāspēj nedeformēties zem citu sūtījumu svara tādā

apmērā, kas 2-3 reizes pārsniedz paša sūtījuma svaru

Izmērs • Nepilnīgi piepildītas kastes var tikt saspiestas zem citu sūtījumu svara
• Pārpildītas kastes var atvērties apstrādes procesā



6. Iekšējais iepakojums

 Iekšējais iepakojums kalpo kā amortizators un pasargā sūtījuma saturu no bojājumiem, kas var rasties pie pakas 
satricinājumiem kraušanas procesos un uz automatizētajām šķirošanas līnijām

 Iekšējam iepakojumam pilnībā jānodrošina sūtījuma satura nekustēšanos apstrādes laikā
 Iekšējais iepakojums jālieto tādā apmērā, lai tas pilnībā aizpildītu brīvās vietas kastes iekšpusē

MATERIĀLI

Gaisa spilveni
Burbuļplēve
Sasmalcināts papīrs un audums
Rievots kartons
Putuplasts
Skaidas
Speciālās fiksējošās putas

Neatstājiet brīvu 
vietu kastē

Iekšējais 
iepakojums 6 cm no 
visām kastes malām

Katra prece 
iepakota atsevišķi



7. Drošas iepakošanas metodes

PAMATA IEPAKOŠANAS METODE
Piemērota izturīgām precēm (drukāti materiāli, metāla 
detaļas, utml.) 

 Iepakojiet tā, lai starp preci un kastes visām malām ir 6 
cm brīva vieta. 

 Visas tukšās vietas kastes iekšpusē blīvi aizpildiet ar 
amortizējošu pildījumu (papīru, gofrētu kartonu, putu 
polistirola vai papīra granulām, burbuļplēvi vai citām 
fiksējošām vielām)

Novērtējiet sūtījuma saturu, izvēloties pareizo iepakošanas veidu

Aizsardzības līmenis 



7. Drošas iepakošanas metodes

PAAUGSTINĀTAS DROŠĪBAS IEPAKOŠANA
Piemērota precēm, kam ir liels bojājumu risks( kosmētikas 
preces, stikla izstrādājumi, utml)

 Katru preci iepakojiet atsevišķi, pirms ievietošanas kastē, 
stingri aptiniet to ar burbuļplēvi. Izmantojiet kartona 
atdalītājus.

 Iepakojiet tā, lai starp preci un kastes visām malām ir 6 
cm brīva vieta, kas tiks blīvi aizpildīta ar amortizējošu 
pildījumu ( īpaši ieteicama liela izmēra burbuļplēve, gaisa 
spilveni), lai nodrošinātu pilnīgu preču nekustīgumu un 
amortizāciju transportēšanas laikā

Aizsardzības līmenis 



7. Drošas iepakošanas metodes

AUGSTĀKĀS DROŠĪBAS IEPAKOŠANA
Piemērota augstas vērtības precēm ar augstu bojājuma risku 
(datortehnika, mobilās ierīces, utml)

Aizsardzības līmenis 

 Ieteicams lietot gadījumos, kad preces oriģinālais 
iepakojums domāts tālākai pārdošanai

 Pirmās jeb iekšējās kastes iepakošanas princips vienāds ar 
iepriekšējo metodi

 Ārējai jeb otrai kastei ir jābūt vismaz 14cm lielākai nekā 
pirmajai kastei, lai varētu ievietot pietiekamu iekšējo 
iepakojumu starp abām kastēm

 Ārējai kastei ieteicams izmantot 2-3 slāņu, jaunu nelietotu 
gofrētā kartona kasti



8. Šķidrumi un viskozas vielas

Iepakojot šķidrumus vai viskozas vielas, īpašu uzmanību pievērsiet tam, lai preču iepakojumi nevarētu atvērties vai saplīst apstrādes laikā.
Izvēlieties iepakošanas metodi, kas pasargā pārējās preces pakas iekšpusē, ja viena no vienībām izlīst vai iztek

Šķidrumiem jābūt ievietotiem 
slēgtos konteineros, kas pasargāti ar 

stingras formas amortizējošo 
iekšējo iepakojumu

Iekšējam iepakojumam izmantojiet speciālus 
putuplasta materiālus, kartona atdalītājus.

Ārējam iepakojumam izmantojiet 2-3 slāņu jaunu 
gofrētā kartona kasti

Katru atsevišķo preces vienību 
pirms ievietošanas kastē, ielieciet 
plēves maisā, stingri aizlīmējot ar 
līmlentu. Papildus izmantojiet eļļu 

necaurlaidīgu papīru

9. Stūru un malu papildus aizsardzība

 Sūtījumu transportēšanas laikā un apstrādē uz automatizētajām šķirošanas līnijām iespējami kritieni no neliela augstuma
 Lai papildus pasargātu sūtījuma saturu no stūru un malu bojājumiem, izmantojiet dažāda materiāla uzlikas uz detaļu stūriem, pirms to ievietošanas 

kastē



10. Sūtījumu aizlīmēšana

Sūtījuma rūpīga aizvēršana, izmantojot izturīgu līmlenti, nodrošina to, ka iepakojums 
apstrādes laikā neatvērsies un pakas saturs netiks bojāts vai zaudēts

Izvēlieties speciālās 
iepakošanas 
(polipropilēna vai 
vinila) līmlentas ar 
augstu pielipšanas 
pakāpi un drošību

Neizmantojiet 
papīra, celofāna vai 
kancelejas nolūkiem 
domātās līmlentas 
un auklas, kas var 
saplīst apstrādes 
procesā

Izmantojiet H-veida aizlīmēšanas metodi

1. Aizlīmējiet centrālo savienojuma vietu visā 
pakas garumā

2. Aizlīmējiet abas sānu malas perpendikulāri 
vidējai lentai

3. Atkārtojiet procesu no abām pakas pusēm
4. Smagiem sūtījumiem izmantojiet līmlentu 

vairākās kārtās



11. Pavadlapas pielīmēšana uz iepakojuma

Sūtījuma pavadlapas jeb uzlīmes pareiza pievienošana ir ļoti svarīga, lai sūtījums veiksmīgi sasniegtu adresātu. 
Nepareizi pielīmēta uzlīme var atdalīties transportēšanas procesā un sūtījums var kļūt neidentificējams (zaudēts)

SVARĪGI IEVĒROT:

 Uzlīmi ar saņēmēja adresi līmējiet uz sūtījuma augšējās 
brīvās virsmas – nelīmējiet uz līmlentēm, nošuvēm un 
aizdarēm. Ja tādas brīvas virsmas nav, saturs ir jāievieto 
lielākā kastē

 Uzlīme nedrīkst būt pārlīmēta, nosegta ar līmlentu
 Nav ieteicams izmantot lietotu iepakojumu, ja tomēr 

tādu izmantojat – pārbaudiet, vai ir noņemtas visas 
iepriekš lietotās uzlīmes

 Drošības nolūkiem iesakām ievietot informāciju par 
nosūtītāju un saņēmēju arī sūtījuma iekšpusē, lai 
sūtījums būtu identificējams uzlīmes zaudējuma 
gadījumā


