IEVAINOJUMU IZRAISOŠAIS PRIEKŠMETS VAI VIELA
Nepieciešamais koda garums:
3 X nn.nnnn
Definīcija:
Viela, materiāls vai lieta, kas tikusi iesaistīta ievainojumu izraisošajā notikumā.

Konteksts:
Priekšmets (piem., automašīna, sildītājs, nazis) vai viela (piem., karsts ūdens, liesma), kas
nosaka ievainojuma mehānismu. Šī datu elementa mērķis ir nodrošināt precīzākas
jēdzieniskās kategorijas par priekšmetiem vai vielām, kas biežāk tiek iesaistītas
ievainojumu izraisīšanā, un vispārīgākas jēdzieniskās kategorijas gandrīz par visiem
priekšmetiem vai vielām.

Lietošanas vadlīnijas:
Ievainojums bieži ir secīgu notikumu rezultāts. Ievainojuma notikumā var tikt iesaistīti trīs
dažādi priekšmetu vai vielu veidi:
Pamatpriekšmets vai viela

-

priekšmets vai viela, kas ir iesaistīta
ievainojumu izraisošā notikuma sākumā;

pašā

Tiešais priekšmets vai viela

-

priekšmets vai viela, kas izraisījusi esošo fizisko
kaitējumu;

Starppriekšmets vai viela

-

cits priekšmets vai viela, kas ir iesaistīta ievainojumu
izraisošajā notikumā.

Tiešais priekšmets un pamatpriekšmets vai viela var būt viena un tā pati. Piemēram, ja
persona, gatavojot maltīti, iegriež sev pirkstā ar nazi, tad nazis ir iesaistīts ievainojuma
notikuma sākumā, un tas ir arī priekšmets, kas ir izraisījis esošo fizisko kaitējumu. Kodēt
priekšmetu vai vielu šādās situācijās ir vienkārši. Citas situācijas ir daudz sarežģītākas.
Piemēram, ja sieviete aizķeras aiz ierīces elektriskā vada un sasit galvu pret leti, tad
ierīces elektriskais vads ir pamatpriekšmets, bet lete – tiešais priekšmets.
Dažas situācijas var sarežģīt vairāki priekšmeti, kas izraisa ievainojumu. Automašīnas
avārijas gadījumā pamatpriekšmets var būt, piemēram, koks, kurā automašīna ir
iebraukusi, bet tajā ir vairāki tiešie priekšmeti, tādi kā automašīnas stūre, priekšējais
panelis un vējstikls. Katrs tiešais priekšmets var izraisīt citādu ievainojumu.
Ievainojuma notikumā ne vienmēr ir skaidra norišu secība, kādā notikumā iesaistījušies
priekšmeti vai vielas. Turklāt slimības vēsturē pieejamā informācija bieži vien neļauj nošķirt
priekšmetu vai vielu veidu. Ievainojumus izraisošajiem priekšmetiem vai vielām ir trīs
līmeņu kodi, no kuriem trešais līmenis ir visdetalizētākais.
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Lai kodētu ievainojumu izraisošo priekšmetu vai vielu:
 Izvēlieties ne vairāk par trīs priekšmetiem vai vielām. Ja ir iespējams nošķirt
dažādus priekšmetu vai vielu veidus, vispirms kodējiet pamatpriekšmetu vai vielu,
tad – tiešo priekšmetu vai vielu. Kā pēdējo kodējiet jebkuru pieminēto vai saistīto
starppriekšmetu vai vielu.
 Ja ir iesaistīts vairāk nekā viens pamatpriekšmets, tad izvēlieties to
pamatpriekšmetu un tiešo priekšmetu, kas izraisījis vissmagāko ievainojumu.
 Ja ievainojumi ir vienlīdz smagi, tad izvēlieties to ievainojumu izraisošo
pamatpriekšmetu un tiešo priekšmetu, kas slimības vēsturē minēts pirmais.
 Ja nav iespējams izšķirties starp dažādiem priekšmetu vai vielu veidiem, tad
kodējiet līdz trim priekšmetiem vai vielām tādā secībā, kādā tie atspoguļoti slimības
vēsturē.
Piezīme:
Kodu secībā ir pārrāvumi, galvenokārt trešajā kodēšanas līmenī. Šie pārrāvumi ļaus
pievienot jaunus kodus, veicot pārmaiņas starplaikā starp būtiskiem klasifikācijas
grozījumiem.
Ja priekšmets nav iesaistīts, ievainojumu izraisošā priekšmeta/ vielas kodam paredzētā
vieta ir jāatstāj tukša jāieraksta kods 00.0000.
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IEVAINOJUMU IZRAISOŠAIS PRIEKŠMETS/ VIELA: KODU PĀRSKATS
01

Sauszemes transportlīdzeklis vai sauszemes transporta veidi
01.01 Ar cilvēka spēku darbināmi transporta veidi
01.02 Ar dzīvnieka spēku darbināms transporta līdzeklis
01.03 Motorizēts divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis
01.04 Vieglais transportlīdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem
01.05 Smagais transportlīdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem
01.06 Sliežu transportlīdzeklis
01.07 Sauszemes transportlīdzekļa daļas vai komponenti
01.98 Citi precizēti sauszemes transportlīdzekļi vai sauszemes transporta veidi
01.99
Sauszemes transportlīdzeklis vai sauszemes transporta veidi, bez
precizējuma

02

Mobilie mehānismi vai speciālā lietojuma transportlīdzekļi
02.01
Galvenokārt lauksaimniecībā lietojamie mobilie mehānismi vai
speciālā lietojuma transportlīdzekļi
02.02
Galvenokārt ražošanā lietojamie mobilie mehānismi vai speciālā
lietojuma transportlīdzekļi
02.03
Galvenokārt celtniecībā lietojamie mobilie mehānismi vai speciālā
lietojuma transportlīdzekļi
02.98 Citi precizēti mobilie mehānismi vai speciālā lietojuma transportlīdzekļi
02.99
Mobilie mehānismi vai speciālā lietojuma transportlīdzekļi, bez
precizējuma

03

Peldlīdzekļi vai ūdens transporta veidi
03.01 Motorizēti peldlīdzekļi vai ūdens transporta veidi
03.02 Nemotorizēti peldlīdzekļi vai ūdens transporta veidi
03.03 Motorizēta vai nemotorizēta peldlīdzekļa daļas vai komponenti
03.04 Drošības aprīkojums jūrā
03.98 Cita veida precizēts peldlīdzeklis vai ūdens transporta veids
03.99 Peldlīdzeklis vai ūdens transporta veids, bez precizējuma

04

Lidaparāts vai gaisa transportlīdzeklis
04.01 Motorizēts lidaparāts vai gaisa transportlīdzeklis
04.02 Bezmotora lidaparāts vai gaisa transportlīdzeklis
04.03 Motorizēta vai nemotorizēta lidaparāta daļas vai komponenti
04.98 Citi precizēti lidaparāti vai gaisa transportlīdzekļi
04.99 Lidaparāts vai gaisa transportlīdzeklis, bez precizējuma

05

Mēbeles un aprīkojums
05.01 Gulta, gultas piederumi vai tās aksesuāri
05.02 Krēsls vai dīvāns
05.03 Galds, pults, trauku skapis, plaukts vai pārvietojama šķērssiena
05.04 Rotājumi un apdares priekšmeti
05.05 Dārza mēbeles
05.06 Mājsaimniecībā lietojami auduma gabali
05.98 Cita veida precizētas mēbeles un aprīkojums
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05.99 Mēbeles un aprīkojums, bez precizējuma

06

Izstrādājumi zīdaiņiem vai bērniem
06.01 Zīdaiņu vai bērnu priekšmeti
06.02 Rotaļlietas
06.03 Rotaļu laukuma aprīkojums
06.98 Citi precizēti izstrādājumi zīdaiņiem vai bērniem
06.99 Izstrādājumi zīdaiņiem vai bērniem, bez precizējuma

07

Galvenokārt mājsaimniecībā lietojamas ierīces
07.01 Ēdiena pagatavošanas vai virtuves ierīces
07.02 Tīrīšanas vai veļas mazgāšanas ierīces vai rīki
07.03 Apgaismošanas ierīces
07.04 Sildīšanas vai dzesēšanas ierīces
07.05 Šūšanas ierīces vai piederumi
07.06 Izklaidei domātas ierīces
07.98 Citas precizētas mājsaimniecības ierīces
07.99 Mājsaimniecības ierīces, bez precizējuma

08

Piederumi vai trauki
08.01 Ēdiena gatavošanas vai pārtikas apstrādes piederumi
08.02 Trauki, virtuves trauki
08.03 Tīrīšanas piederumi vai trauki
08.04 Pārtikas uzglabāšanas piederumi vai trauki un ar to saistītie piederumi
08.98 Citi precizēti piederumi vai trauki
08.99 Piederumi vai trauki, bez precizējuma

09

Galvenokārt personīgai lietošanai paredzētie priekšmeti
09.01 Apģērbs, apavi vai ar tiem saistīti izstrādājumi
09.02 Apģērba aksesuāri vai personīgie rotājumi
09.03 Personīgie sevis apkopšanas piederumi
09.04 Parfimērija, kosmētika vai tiem radniecīgi izstrādājumi
09.05 Saziņas piederumi vai aksesuāri vai ar to saistītie piederumi
09.06 Mākslas un amatniecības materiāli
09.07 Individuālie palīglīdzekļi
09.08 Tabaka vai ar to saistītie izstrādājumi
09.09 Nešanas piederumi un bagāža
09.98 Citi precizēti personīgai lietošanai paredzētie priekšmeti
09.99 Neprecizēti personīgai lietošanai paredzētie priekšmeti, bez precizējuma

10

Galvenokārt sporta vai izklaides nodarbēs lietotie piederumi
10.01 Sporta nodarbēs lietojamās bumbas
10.02 Rokā turamie sporta piederumi
10.03 Piederumi vai konstrukcijas sporta spēlēm un vingrinājumiem
10.04 Galvenokārt sporta vai izklaides nodarbēs lietojamie piederumi ar
riteņiem vai piederumi, kas paredzēti kustībai
10.05 Niršanas piederumi
10.98 Citi precizēti galvenokārt sporta vai izklaides nodarbēs lietotie piederumi
10.99 Sporta vai izklaides nodarbēs lietotie piederumi, bez precizējuma
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11

Darbarīki, mehānismi, aparāti, kurus galvenokārt lieto ar darbu saistītās
nodarbēs
11.01 Mehānismi (darbagaldi) vai fiksētas iekārtas
11.02 Motorizēti rokas darbarīki vai iekārtas
11.03 Nemotorizēti rokas darbarīki vai iekārtas
11.04 Iekārtas zem spiediena
11.05 Citi bezmotora rīki un piederumi
11.98 Citi precizēti darbarīki, mehānismi un aparāti, kurus galvenokārt lieto ar
darbu saistītās nodarbēs
11.99 Darbarīki, mehānismi un aparāti, kurus galvenokārt lieto ar darbu
saistītās nodarbēs, bez precizējuma

12

Ieroči
12.01 Asi priekšmeti
12.02 Šaujamieroči vai tiem radniecīgi izstrādājumi
12.98 Citi precizēti ieroči
12.99 Ierocis, bez precizējuma

13

Dzīvnieki, augi vai cilvēki
13.01 Augi
13.02 Putni
13.03 Kukaiņi un bezmugurkaulnieki
13.04 Sauszemes zīdītāji
13.05 Jūras dzīvnieki
13.06 Rāpuļi vai abinieki
13.07 Cilvēks (cilvēki)
13.98 Citi precizēti dzīvnieki
13.99 Dzīvnieks, bez precizējuma

14

Celtne, celtnes sastāvdaļa vai ar to saistītas ietaises
14.01 Celtnes ietaises
14.02 Durvis, logi vai ar tiem saistītas ietaises
14.03 Grīda vai ar to saistītas ietaises
14.04 Sienas vai ar tām saistītas ietaises
14.98 Cita veida precizēta celtne, celtnes sastāvdaļa vai ar to saistītas ietaises
14.99 Celtne, celtnes sastāvdaļa vai ar to saistītas ietaises, bez precizējuma

15

Zemes virsma vai virsmas veidojumi
15.01 Zemes virsma
15.02 Ūdenstilpne
15.98 Cita veida precizēti virsmas veidojumi
15.99 Virsmas veidojums, bez precizējuma

16

Materiāli vai vielas CNK
16.01 Dabiski materiāli un vielas
16.02 Pagatavoti vai rūpnieciski ražoti materiāli vai vielas
16.98 Cita veida precizēti materiāli vai vielas
16.99 Materiāls vai viela, bez precizējuma

17

Uguns, liesmas vai dūmi
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17.01 Uguns un liesmas
17.02 Dūmi
17.98 Cita veida precizēta uguns, liesmas vai dūmi
17.99 Ievainojums, neprecizējot, vai to izraisījis uguns, liesmas vai dūmi

18

Karsts priekšmets vai viela CNK
18.01 Karsts šķidrums
18.02 Karsts gaiss vai gāze
18.98 Cita veida precizēti karsti priekšmeti vai vielas
18.99 Karsts priekšmets vai viela, bez precizējuma

19

Ēdieni un dzērieni
19.01 Ēdieni, dzērieni vai ar tiem saistīti izstrādājumi
19.98 Cita veida precizēti ēdieni un dzērieni
19.99 Ēdiens un dzēriens, bez precizējuma

20

Cilvēkiem paredzētas farmaceitiskas vielas, resp. narkotikas un zāles
20.01 Analgētiskie, antipirētiskie un antireimatiskie līdzekļi
20.02 Pretmikrobu un pretinfekcijas līdzekļi
20.03 Līdzekļi pret saaukstēšanos un pretklepus līdzekļi
20.04 Līdzekļi astmas ārstēšanai
20.05 Antihistamīna līdzekļi
20.06 Antidepresanti
20.07 Nomierinošie, miega un antipsihotiskie līdzekļi
20.08 Antikonvulsanti
20.09 Sirds un asinsvadu sistēmu ietekmējošie līdzekļi
20.10 Diurētiskie līdzekļi
20.11 Antikoagulanti
20.12 Gremošanas sistēmu ietekmējošie līdzekļi
20.13 Diagnostiskie līdzekļi
20.14 Pretaudzēju līdzekļi
20.15 Anestēzijas līdzekļi
20.16 Miorelaksanti
20.17 Narkotiku antagonisti
20.18 Acīs, ausīs, degunā un rīklē lietojamie līdzekļi
20.19 Lokāli lietojamie līdzekļi
20.20 Vitamīni vai uztura bagātinātāji
20.21 Elektrolīti vai minerāli
20.22 Serumi, toksoīdi, vakcīnas
20.23 Hormonu preparāti, hormonu antagonisti, kontraceptīvie līdzekļi
20.24 “Ielas” vai izklaides nolūkos lietotās narkotikas
20.98 Citas precizētas cilvēku lietošanai paredzētas farmaceitiskās vielas
20.99 Cilvēku lietošanai paredzēta farmaceitiskās viela, bez precizējuma

21

Citas nefarmaceitiskas ķīmiskas vielas
21.01 Līme
21.02 Degviela vai šķīdinātājs
21.03 Krāsa, gruntskrāsa vai krāsas noņēmējs
21.04 Veterinārie līdzekļi, pesticīdi, herbicīdi
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21.05 Tīrīšanas līdzekļi
21.06 Ķīmiskās rūpniecības procesos vai rūpnieciskajā ražošanā lietotie
reaģenti CNK
21.07 Kodīgas ķimikālijas
21.98 Citas precizētas nefarmaceitiskas ķīmiskas vielas
21.99 Nefarmaceitiskas ķīmiskas vielas, bez precizējuma

40

Medicīniskās un ķirurģiskās ierīces
40.01 Vispārējas slimnīcās vai personīgai lietošanai paredzētas ierīces
40.02 Vispārējās vai plastiskās ķirurģijas ierīces
40.03 Anestezioloģijas ierīces
40.04 Kardioloģijā lietojamas ierīces
40.05 Otorinolaringoloģijā lietojamas ierīces
40.06 Gastroenteroloģijā lietojamas ierīces
40.07 Neiroloģijā lietojamas ierīces
40.08 Dzemdniecībā vai ginekoloģijā lietojamas ierīces
40.09 Oftalmoloģijā lietojamas ierīces
40.10 Ortopēdijā lietojamas ierīces
40.11 Radioloģijā lietojamas ierīces
40.12 Fizikālās medicīnas ierīces
40.98 Citas precizētas medicīniskās un ķirurģiskās ierīces
40.99 Medicīniskās un ķirurģiskās ierīces, bez precizējuma

41

Laboratorijas aprīkojums
41.01 Centrifūga
41.02 Analīžu veikšanas aprīkojums
41.03 Mēģene
41.04 Stikla pipete
41.05 Mikroskops
41.98 Cita veida precizēts laboratorijas aprīkojums
41.99 Laboratorijas aprīkojums, bez precizējuma

96

Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ
96.96 Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ

98

Cita veida precizēts priekšmets vai viela
98.01 Likumsargu aprīkojums
98.02 Sabiedriskas lietošanas aprīkojums
98.03 Kempinga aprīkojums
98.04 Nostiprināšanas, siešanas vai nodrošināšanas priekšmeti
98.05 Sprāgstviela vai ugunsnedrošs priekšmets vai viela CNK
98.06 Stacionārs aprīkojums spēļu laukumos, dārzos u.c.
98.07 Mūzikas instrumenti
98.08 Rūpnieciska tara
98.09 Cita veida tara, tvertnes, taras daļas
98.10 Izotopi un starojums
98.98 Cita veida precizēts priekšmets vai viela
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99

Priekšmets vai viela nav precizēta
99.99 Priekšmets vai viela nav precizēta
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IEVAINOJUMU IZRAISOŠAIS PRIEKŠMETS/ VIELA: PILNS KODU SARAKSTS
AR IEKĻAUŠANAS UN IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJIEM
01

Sauszemes transportlīdzeklis vai sauszemes transporta veidi
01.01 Ar cilvēka spēku darbināmi transporta veidi
01.0101 Cilvēka vilkts vai stumts transportlīdzeklis
Jāiekļauj:
 stumjamie ratiņi (ķerra)
Nav jāiekļauj:
 bērnu ratiņi, vagonete vai bērnu sēdratiņi (06.0101)
 ledus slidas (10.0430), sniega slēpes (10.0420)
 vienrindas skrituļslidas, skrituļslidas (10.0401)
 skrituļdēlis (skeitbords) (10.0405)
 velorikša (01.0105)
01.0105 Velosipēds
Jāiekļauj:
 nemotorizēts kalnu velosipēds, velosipēds, pieaugušo trīsritenis
 pieaugušo bezmotora trīsritenis, velorikša
 pieaugušo velosipēdam piestiprināta bērnu piekabe
Nav jāiekļauj:
 bērnu rotaļu trīsritenis vai cits nemotorizēts rotaļu braucamais (06.0201)
 motorizēts divritenis (01.0301), motorizēts trīsritenis (01.0310)
01.0198 Cita veida precizēts ar cilvēka spēku darbināms transportlīdzeklis
01.0199 Ar cilvēka spēku darbināms transportlīdzeklis, bez precizējuma

01.02 Ar dzīvnieka spēku darbināms transporta līdzeklis
01.0201 Jāšana ar dzīvnieku
01.0205 Dzīvnieka vilkts transportlīdzeklis
Nav jāiekļauj:
 dzīvnieka vilkta lauksaimniecības mašīna (02.01)
01.0298 Citi precizēti ar dzīvnieka spēku darbināmi transportlīdzekļi
01.0299 Ar dzīvnieka muskuļu spēku darbināms transporta līdzeklis, bez
precizējuma

01.03 Motorizēts divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis
01.0301 Motocikls
Jāiekļauj:
 motocikls ar blakusvāģi
Nav jāiekļauj:
 motorizēts velosipēds (01.0305)
 motorizēts divritenis (01.0305)
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trīsriteņu motocikls (01.0310)
krosa motocikls (02.9820)

01.0305 Mopēds, motorollers, skūters
Jāiekļauj:
 motorizēts velosipēds
 motorizēts divritenis
Nav jāiekļauj:
 trīsriteņu motorollers (01.0310)
 viegls salokāmais motorollers (10.0410)
01.0306 Elektriskais velosipēds/ E-velosipēds
Jāiekļauj:
 velosipēds ar integrētu elektromotoru
01.0307 Segvejs/ hoverbords/ airbords/ līdzsvara motorollers
Nav jāiekļauj:
 elektriskais vienritenis (01.9806)
01.0310 Trīsriteņu automašīna vai motorollers
Jāiekļauj:
 trīsritenis ar motora piedziņu (pieaugušajiem)
 motorikša
 trīsriteņu automašīna (piem., tuk-tuk Dienvidaustrumāzijā)
Nav jāiekļauj:
 trīsriteņu visurgājējs (02.9820)
 bērnu rotaļu trīsritenis vai cits nemotorizēts rotaļu braucamais (06.0201)
 motocikls ar blakusvāģi (01.0301)
01.0398 Cita veida precizēti motorizēti divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzekļi
01.0399 Motorizēts divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis, bez precizējuma

01.04 Vieglais transportlīdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem
01.0401 Pasažieru automašīna
Jāiekļauj:
 vieglā automašīna ar universālo virsbūvi
 mikroautobuss ar ietilpību līdz 10 cilvēkiem
 skolas autobuss ar vietām ne vairāk kā 10 cilvēkiem
Nav jāiekļauj:
 četrriteņu visurgājējs (02.9820)
01.0402 Mikro automašīna,
transportlīdzeklis

mini

automašīna,

vieglais

četru

riteņu

01.0405
Vieglā kravas automašīna, vieglais sporta autofurgons, kravas
mikroautobuss, pilnpiedziņas (4x4) transportlīdzeklis, džips, pikaps
Nav jāiekļauj:
 četrriteņu visurgājējs (02.9820)
01.0410 Mikroautobuss
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Jāiekļauj:
 transportlīdzeklis ar 11 līdz 19 vietām
 mikroautobuss, kas tiek lietots kā taksometrs
 mikroautobuss, kas tiek lietots kā skolas autobuss
Nav jāiekļauj:
 autobuss (01.0501)
01.0498 Cita veida precizēti vieglie transportlīdzekļi ar četriem vai vairāk riteņiem
Jāiekļauj:
 golfa mašīna
Nav jāiekļauj:
 sacīkšu automašīna (02.9810)
 kvadricikls (02.9820)
 četrriteņu visurgājējs (02.9820)
01.0499 Vieglā automašīna ar četriem vai vairāk riteņiem, bez precizējuma

01.05 Smagais transportlīdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem
01.0501 Autobuss
Jāiekļauj:
 transportlīdzeklis ar 20 vai vairāk sēdvietām
 skolas autobuss ar 20 vai vairāk sēdvietām
01.0510 Traktora pārvietošanas autoplatforma, autovilciens, 18 riteņu
automašīna, zemes urbšanas automašīna
01.0530 Lielkravas automašīna CNK
Jāiekļauj:
 paneļu vedējs, vilcējs, pašizgāzējs, atkritumu vedējs
Nav jāiekļauj:
 greiders, ekskavators, priekšgala iekrāvējs (02.02)
01.0560 Autopiekabe vai zirgu pārvadāšanas piekabe
01.0598 Cita veida precizēti smagie transportlīdzekļi ar četriem vai vairāk riteņiem
Nav jāiekļauj:
 greiders, ekskavators, priekšgala iekrāvējs (02.02)
 lielkravas automašīna CNK(01.0530)
01.0599 Smagais transportlīdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem, bez
precizējuma

01.06 Sliežu transportlīdzeklis
01.0601 Tramvajs
Nav jāiekļauj:
 vagons, preču vagons vai vagonete raktuvēs vai karjerā (02.0230)
 tramvaja ceļš (15.0130)
01.0605 Vilciens
Jāiekļauj:
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 dīzeļvilciens, elektriskais vilciens vai tvaika piedziņas vilciens
Nav jāiekļauj:
 vagons, preču vagons vai vagonete raktuvēs vai karjerā (02.0230)
 tramvajs (01.0601)
 funikulers, viensliežu dzelzceļš (01.0610)
 dzelzceļa ceļš (15.0130)
01.0610 Funikulers, viensliežu dzelzceļš vai līdzīgs sliežu transportlīdzeklis
PIEZĪME: Funikulers ir kalnu dzelzceļš, kas darbojas ar mehānisma vilktas
troses palīdzību, kas savieno divus vagonus, tobrīd, kad viens no tiem laižas
lejup, otrs brauc augšā.
Nav jāiekļauj:
 gaisa trosu ceļš, slēpotāju pacēlājkrēsls, slēpotāju pacēlājgondola
(01.9801)
 vagons, preču vagons vai vagonete raktuvēs vai karjerā (02.0230)
 tramvajs (01.0601)
01.0698 Citi precizēti sliežu transportlīdzekļi
01.0699 Sliežu transportlīdzeklis, bez precizējuma

01.07 Sauszemes transportlīdzekļa daļas vai komponenti
PIEZĪME: Šie kodi attiecas uz gadījumiem, kad ievainojumu izraisošajā notikumā
iesaistīts nekustīgs transportlīdzeklis (piem., rokas iespiešana stāvošas automašīnas
durvīs).
01.0701 Transportlīdzekļa durvis CNK
Jāiekļauj:
 lūkveida durvis
01.0705 Transportlīdzekļa drošības jostas, gaisa spilveni
Nav jāiekļauj:
 automašīnas zīdaiņu vai bērnu sēdeklītis (06.0120)
01.0710 Autoriepa (piestiprināta vai nepiestiprināta)
01.0711 Akumulators (piestiprināta vai nepiestiprināta)
01.0715 Transportlīdzekļa logs vai priekšējais stikls
01.0720 Transportlīdzekļa iekšējās daļas
Jāiekļauj:
 panelis, stūre, sēdekļi
01.0725 Transportlīdzekļa motors
Jāiekļauj:
 motors, kas izņemts no transportlīdzekļa, remontam
01.0798 Citas precizētas sauszemes transportlīdzekļa daļas vai komponenti
Jāiekļauj:
 velosipēda ķēde
01.0799 Sauszemes transportlīdzekļa daļa vai komponents, bez precizējuma
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01.98 Citi precizēti sauszemes transportlīdzekļi vai sauszemes transporta veidi
01.9801

Gaisa trosu ceļš, slēpotāju pacēlājkrēsls, slēpotāju pacēlājgondola

01.9805 Motorizēti invalīdu ratiņi
Jāiekļauj:
 motorizēti invalīdu ratiņi ar trīs riteņiem
Nav jāiekļauj:
 nemotorizēti invalīdu ratiņi (09.0705)
01.9806 Elektriskais vienritenis
Nav jāiekļauj:
 Segvejs, hoverbords, airbords, līdzsvara motorollers (01.0307)
01.9810 Mazizmēra motorizēti transportlīdzekļi bērniem
Nav jāiekļauj:
 nemotorizētas rotaļlietas, uz kurām var jāt (06.0201)
01.9815 Pārvietojama motormāja
01.9898 Citi precizēti sauszemes transportlīdzekļi vai sauszemes transporta veidi
Nav jāiekļauj:
 ražošanas transportlīdzeklis (02.02 nodaļa)

01.99
Sauszemes transportlīdzeklis vai sauszemes transporta veids, bez
precizējuma
01.9999 Sauszemes transportlīdzeklis vai sauszemes transporta veids, bez
precizējuma

02

Mobilie mehānismi vai speciālā lietojuma transportlīdzekļi
02.01
Galvenokārt lauksaimniecībā lietojamie
speciālā lietojuma transportlīdzekļi

mobilie

mehānismi

02.0101 Mauriņa pļaujamais traktors
Nav jāiekļauj:
 motorizēts stumjamais mauriņa pļāvējs (11.0235)
 nemotorizēts stumjamais mauriņa pļāvējs (11.0301)
02.0105 Traktors
02.0110 Ražas novākšanas mašīnas
Jāiekļauj:
 labības kombains, kokvilnas kombains, cukurniedru kombains, augļu un
dārzeņu kombains, ražas novākšanas kombains, vīnogu novākšanas
kombains
 ar dzīvnieka spēku darbināmas ražas novākšanas mašīnas
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02.0115 Spirāltransportieris, stabu rokamā mašīna
Jāiekļauj:
 ar dzīvnieka spēku darbināms spirāltransportieris vai stabu rokamā mašīna
02.0120 Ar traktoru darbināmas vai velkamas ierīces CNK
Jāiekļauj:
 velēnu šķēlētājs, kultivatori, mēslojuma izsmidzinātājs
02.0198
Citi precizēti lauksaimniecībā lietojamie mobilie mehānismi vai
speciālā lietojuma transportlīdzekļi
Jāiekļauj:
 ar dzīvnieka spēku darbināmas lauksaimniecības mašīnas
 pašgājējmašīnas
02.0199

Lauksaimniecībā lietojams mobilais mehānisms vai speciālā lietojuma
transportlīdzeklis, bez precizējuma
Jāiekļauj:
 ar dzīvnieka spēku darbināmas lauksaimniecības mašīnas BCN

02.02
Galvenokārt ražošanā lietojamie mobilie mehānismi vai speciālā
lietojuma transportlīdzekļi
02.0201 Autoiekrāvējs vai autoceltnis
Nav jāiekļauj:
 pārvietojams ceļamkrāns (02.0205)
02.0205 Pārvietojams ceļamkrāns
Nav jāiekļauj:
 celtņa mehānisms vai fiksētas iekārtas (11.0130)
02.0210 Ar akumulatoru darbināms lidostas pasažieru transportlīdzeklis
02.0215 Baļķu vedējs
02.0220 Akmeņogļu vedējs raktuvēs
02.0225 Vagons, kravas vagons vai vagonete raktuvēs vai karjerā
Nav jāiekļauj:
 sliežu transportlīdzeklis, vilciens (01.06)
02.0298
Citi precizēti ražošanā lietojamie mobilie mehānismi vai speciālā
lietojuma transportlīdzekļi
02.0299
Neprecizēts rūpniecībā lietojams mobilais mehānisms vai speciālā
lietojuma transportlīdzeklis, bez precizējuma

02.03
Galvenokārt celtniecībā lietojamie mobilie mehānismi vai speciālā
lietojuma transportlīdzekļi
02.0301 Greiders
02.0305 Priekšgala iekrāvējs, buldozers
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02.0310 Ekskavators, zemes racējs, mehāniskā liekšķere
02.0315 Ceļa rullis
02.0398
Citi precizēti celtniecībā lietojamie mobilie mehānismi vai speciālā
lietojuma transportlīdzekļi
02.0399
Celtniecībā lietojams mobilais mehānisms vai speciālā lietojuma
transportlīdzeklis, bez precizējuma

02.98 Citi precizēti mobilie mehānismi vai speciālā lietojuma transportlīdzekļi
02.9801 Ātrās palīdzības mašīna
02.9805 Ugunsdzēsēju mašīna
02.9810 Sacīkšu mašīna
Nav jāiekļauj:
 satiksmei pa koplietošanas ceļiem reģistrēts autosporta transportlīdzeklis
(01.0401)
02.9811 Go karts
02.9815 Sniega motocikls, sniega skūters
02.9820 Speciālie visurgājēji vai bezceļa transportlīdzekļi
Jāiekļauj:
 visurgājēji ar diviem, trīs un četriem riteņiem
 krosa motocikls
 kvadricikls
Nav jāiekļauj:
 transportlīdzeklis uz gaisa spilvena (03.0140)
 pilnpiedziņas (4x4) transportlīdzeklis
02.9898 Citi precizēti mobilie mehānismi vai speciālā lietojuma transportlīdzekļi
Nav jāiekļauj:
 iepirkšanās ratiņi (08.0410)

02.99
Mobilie mehānismi vai speciālā lietojuma transportlīdzekļi, bez
precizējuma
02.9999 Mobilie mehānismi vai speciālā lietojuma transportlīdzekļi, bez
precizējuma

03

Peldlīdzekļi vai ūdens transporta veidi
Jāiekļauj:
 peldlīdzeklis, kas tiek izmantots izklaidei vai transportam

03.01 Motorizēti peldlīdzekļi vai ūdens transporta veidi
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03.0101 Tirdzniecības kuģis, kravas kuģis, tankkuģis
Nav jāiekļauj:
 prāmis, kuru lieto īsiem pārbraucieniem, šķērsojot nelielas upes (03.0115)
03.0105 Pasažieru kuģis, pasažieru laineris, okeāna laineris
Jāiekļauj:
 prāmis, kuru lieto lielu attālumu veikšanai, šķērsojot atklātus ūdeņus
Nav jāiekļauj:
 prāmis, kuru lieto īsiem pārbraucieniem pāri slēgtām ūdenstilpnēm
(03.0115)
03.0110 Zvejas laiva, traleris
03.0115 Prāmis, kuru lieto īsiem pārbraucieniem, šķērsojot nelielas upes
Nav jāiekļauj:
 liels prāmis, kuru lieto starpkontinentāliem ceļojumiem (03.0101)
03.0120
Motorizēta jahta, kuteris, motorlaiva, personīgs
peldlīdzeklis
Jāiekļauj:
 laiva, airu laiva vai gumijas laiva ar piekarināmu motoru

motorizēts

03.0130 Peldoša māja
03.0140 Transportlīdzeklis uz gaisa spilvena
Jāiekļauj:
 transportlīdzeklis uz gaisa spilvena, kuru lieto uz ūdens, zemes vai purva
03.0150 nelielas iegrimes motorlaiva
Jāiekļauj:
 nelielas iegrimes laiva, kuras pārvietošanās tiek panākta ar augstu gaisā
novietota propellera (vai reaktīvā dzinēja sprauslas) palīdzību. Tā var
šķērsot dažāda veida virsmas, to skaitā purvu, ūdeņus, tundru
03.0160 Zemūdene vai tai līdzīga ierīce
03.0198 Citi precizēti motorizēti peldlīdzekļi vai ūdens transporta veidi
03.0199 Motorizēts peldlīdzeklis vai ūdens transporta veids, bez precizējuma

03.02 Nemotorizēti peldlīdzekļi vai ūdens transporta veidi
03.0201 Burulaiva, nemotorizēta jahta
03.0205 Kanoe, kajaks, airu laiva, piroga
Jāiekļauj:
 piepūšamā laiva bez motora
 piepūšamais plosts, plosts BCN
03.0210 Viļņu dēlis, sērfošanas dēlis, ūdens slēpes
03.0215 Vējdēlis
03.0298 Citi precizēti nemotorizēti peldlīdzekļi vai ūdens transporta veidi
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03.0299 Peldlīdzeklis vai ūdens transporta veids, bez precizējuma

03.03 Motorizēta vai nemotorizēta peldlīdzekļa daļas vai komponenti
Jāiekļauj:
 iekāpšanas traps
 mehānismi uz peldlīdzekļa
 dzenskrūve
03.0398 Citi precizēti motorizēta vai nemotorizēta peldlīdzekļa daļas vai
komponenti
03.0399 Motorizēta vai nemotorizēta peldlīdzekļa daļas vai komponenti, bez
precizējuma

03.04 Drošības aprīkojums jūrā
03.0401 Glābšanas veste
03.0405 Glābšanas riņķis
03.0498 Cita veida precizēts drošības aprīkojums jūrā
03.0499 Drošības aprīkojums jūrā, bez precizējuma

03.98 Cita veida precizēts peldlīdzeklis vai ūdens transporta veids
03.9898 Cita veida precizēts peldlīdzeklis vai ūdens transporta veids

03.99 Peldlīdzeklis vai ūdens transporta veids, bez precizējuma
03.9999 Peldlīdzeklis vai ūdens transporta veids, bez precizējuma

04

Lidaparāts vai gaisa transportlīdzeklis
04.01 Motorizēts lidaparāts vai gaisa transportlīdzeklis
04.0101 Helikopters
04.0105 Gaisa kuģis, dirižablis
PIEZĪME: Motorizēts vadāms gaisa kuģis, kuru veido gaisa balons, kas ir
vieglāks par gaisu un kas sastāv no pludlīnijas veida apvalka vai korpusa ar
tam piekārtu dzinēju un gondolu (kabīni); tas satur hēliju, kurš nodrošina
lidotspēju.
Nav jāiekļauj:
 ar karstu gaisu pildīts pasažieru gaisa balons (04.0201)
04.0110 Īpaši viegls motorizēts lidaparāts
04.0115 Privāts motorizēts lidaparāts ar nekustīgiem spārniem
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04.0120
Komerciāliem nolūkiem
nekustīgiem spārniem

izmantojams

motorizēts

lidaparāts

04.0140 Militārs motorizēts lidaparāts ar nekustīgiem spārniem
04.0150 Kosmosa kuģis
04.0198 Cita veida precizēti motorizēti lidaparāti vai gaisa transportlīdzekļi
04.0199 Motorizēts lidaparāts vai gaisa transportlīdzeklis, bez precizējuma

04.02 Bezmotora lidaparāts vai gaisa transportlīdzeklis
04.0201 Bezmotora pasažieru gaisa balons
Nav jāiekļauj:
 gaisa kuģis (04.0105)
04.0205 Izpletnis
04.0210 Deltaplāns
04.0215 Planieris
Jāiekļauj:
 planieris ar cietiem spārniem
04.0298 Citi precizēti bezmotora lidaparāti vai gaisa transportlīdzekļi
04.0299 Bezmotora lidaparāts vai gaisa transportlīdzeklis, bez precizējuma

04.03 Motorizēta vai nemotorizēta lidaparāta daļas vai komponenti
Jāiekļauj:
 iekāpšanas traps (kāpnes)
 lidaparāta mehānismi un iekārtas
 propellers
04.0398 Citas precizētas motorizēta vai nemotorizēta lidaparāta daļas vai
komponenti
04.0399 Motorizēta vai nemotorizēta lidaparāta daļas vai komponenti, bez
precizējuma

04.98 Citi precizēti lidaparāti vai gaisa transportlīdzekļi
04.9898 Citi precizēti lidaparāti vai gaisa transportlīdzekļi

04.99 Lidaparāts vai gaisa transportlīdzeklis, bez precizējuma
04.9999 Lidaparāts vai gaisa transportlīdzeklis, bez precizējuma

05

Mēbeles un aprīkojums
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05.01 Gulta, gultas piederumi vai tās aksesuāri
05.0101 Divstāvu gulta
Jāiekļauj:
 pamats, matracis, pieslienamās divstāvu gultas kāpnes
05.0102 Gulta
Jāiekļauj:
 visa veida rāmju un gultas izmēri
Nav jāiekļauj:
 divstāvu gulta
 speciālā gulta
05.0105 Speciālās gultas, ortopēdiskās gultas vai nestuves
Jāiekļauj:
 slimnīcas gulta
 pamats, speciālās gultas, ortopēdiskās gultas vai nestuvju matracis
05.0110 Guļamtīkls
05.0115 Matracis, guļampaklājs
Jāiekļauj:
 piepūšamais vai kempinga matracis
Nav jāiekļauj:
 matracis kā gultas daļa (skatīt apakšnodaļās 05.0101, 05.0105, 05.0120)
05.0120 Cita veida precizēta gulta
Jāiekļauj:
 pamats, matracis
 ūdens gulta vai tās piederumi
 saliekamā gulta, paslēpjama gulta vai dīvāngulta
 futons (saritināms japāņu matracis)
05.0125 Spilvens, dīvāna spilvens
05.0130 Gultas apmale
05.0198 Citi precizēti gultas piederumi vai tās aksesuāri
Jāiekļauj:
 gultas veļa, palags, pārvalks, pēlis, vatētā sega, dūnu sega, sega,
guļammaiss
Nav jāiekļauj:
 spilvens, dīvāna spilvens (05.0125)
 guļampaklājs (05.0115)
05.0199 Gulta, gultas piederumi vai tās aksesuāri, bez precizējuma
Jāiekļauj:
 gulta NOS

05.02 Krēsls vai dīvāns
05.0201 Polsterēts krēsls, sofa, dīvāns, atpūtas krēsls, kušete
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Nav jāiekļauj:
 dīvāngulta (05.0120)
 grozāms biroja krēsls (05.0220)
05.0205 Ciets krēsls, kušete, sols
Nav jāiekļauj:
 polsterēts krēsls (05.0201)
 šūpuļkrēsls (05.0210)
05.0210 Šūpuļkrēsls, slīdošs krēsls
05.0215 Saliekamais krēsls
Jāiekļauj:
 saliekamais pludmales krēsls
05.0220 Grozāms krēsls
Jāiekļauj:
 biroja krēsls
05.0225 Ķeblis
Jāiekļauj:
 kājsoliņš, bāra ķeblis, virtuves ķeblis, soliņš ar mīkstu sēdekli (otomans),
ceļgalu atbalsta soliņš
05.0230 Kumodes krēsls
05.0298 Cita veida precizēti krēsli vai dīvāni
05.0299 Krēsls vai dīvāns, bez precizējuma

05.03 Galds, statīvs, trauku skapis, plaukts vai pārvietojama šķērssiena
05.0301 Plaukts, grāmatplaukts
05.0305
Rakstāmgalds, trauku skapis, galda papildvirsma, kumode, divu
sekciju augstā kumode, virtuves skapis
05.0310 Ēdamistabas vai virtuves galds, virtuves sols
Jāiekļauj:
 ēdamgalds ar stikla virsmu
Nav jāiekļauj:
 aprīkota lete, virtuves virsma (14.0120)
05.0315 Kafijas galdiņš
Jāiekļauj:
 kafijas galdiņš ar stikla virsmu
05.0320 Naktsgaldiņš, naktsskapītis
05.0325 Sols, ēvelsols
05.0330 Televizora galdiņš, statīvs, neliela bufete
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05.0335 Saliekamais galds
05.0340 Istabas dalītājaizslietnis vai pārvietojama šķērssiena
05.0398
Cita veida precizēts galds, statīvs, trauku skapis, plaukts vai
pārvietojama šķērssiena
05.0399
Galds, statīvs, trauku skapis, plaukts vai pārvietojama šķērssiena, bez
precizējuma

05.04 Rotājumi un apdares priekšmeti
05.0401 Grīdsega, paklājiņš, nenostiprināts paklājs
Nav jāiekļauj:
 guļampaklājs (05.0115)
 vannas gumijas paklājiņš (09.0720)
 grīdsega, kas sedz visu telpu (14.0301)
05.0405 Drapērijas, aizkari
05.0410 Žalūzijas vai istabas slēģi
05.0415 Logu sedzošs metāla izstrādājums
Jāiekļauj:
 stienis, āķis, virve, gredzens
05.0420 Spogulis vai spoguļstikls
Jāiekļauj:
 Stāvošs vai ierāmēts spogulis
05.0425 Portrets, glezna, gleznas ietvars vai citi pie sienas piekarināmi vai tiem
līdzīgi rotājumi
05.0430 Dekors, greznumlietiņas, nieciņi, statuja, vāze, urna
Nav jāiekļauj:
 Ziemassvētku eglītes rotājumi (05.0440)
05.0435 Ziemassvētku eglīte
Jāiekļauj:
 mākslīgs koks
 īsts vai tikko cirsts koks
05.0440 Svētku rotājumi u.c.
Jāiekļauj:
 ķīniešu lukturīši
 Ziemassvētku eglītes rotājumi
Nav jāiekļauj:
 sveces (07.0315)
05.0498 Citi precizēti rotājumi un apdares priekšmeti
Jāiekļauj:
 mūzikas lādīte vai zvanu spēles
 mākslīgās puķes vai augi
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05.0499 Rotājumi un apdares priekšmeti, bez precizējuma

05.05 Dārza mēbeles
Nav jāiekļauj:
 guļamtīkls (05.0115)
05.0501 Dārza galds
05.0505 Dārza krēsls, mauriņa krēsls
05.0510 Saliekamais atpūtas krēsls, sauļošanās atzveltnis
05.0515 Dārza saulessargs
05.0598 Citas precizētas dārza mēbeles
05.0599 Dārza mēbeles, bez precizējuma

05.06 Mājsaimniecībā lietojami auduma gabali
05.0601 Dvielis
05.0605 Flaneļa lupata vai mazgājamā lupata
05.0610 Paklājiņš
05.0615 Servjete vai salvete
05.0620 Galdauts
05.0625 Tējkannas sildītājs vai karstumdrāna
05.0698 Citi precizēti mājsaimniecībā lietojami auduma gabali
05.0699 Mājsaimniecībā lietojami auduma gabali, bez precizējuma

05.98 Cita veida precizētas mēbeles un aprīkojums
05.9898 Cita veida precizētas mēbeles un aprīkojums
Nav jāiekļauj:
 celtnes ietaises (vanna, izlietne) (14.01xx)

05.99 Mēbeles un aprīkojums, bez precizējuma
05.9999 Mēbeles un aprīkojums, bez precizējuma

06

Izstrādājumi zīdaiņiem vai bērniem
06.01 Zīdaiņu vai bērnu priekšmeti
Jāiekļauj:
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priekšmeti, ko izmanto, lai guldinātu, nodarbinātu, ierobežotu vai transportētu
zīdaini vai bērnu
Nav jāiekļauj:
 zīdaiņu tualetes piederumi (09.04)
 spainis izmantotajiem bērnu autiņiem (08.0305)
06.0101 Bērnu ratiņi
06.0105 Bērnu staigulis
06.0110 Bērnu trenažieris, ierīce lēkāšanai vai pārnesamas mājas šūpoles
06.0115 Augsts bērnu krēsls, atbalsta sēdeklis
06.0120 Zīdaiņa vai bērna automašīnas sēdeklis
06.0125 Podiņa krēsls, treniņsēdeklis
06.0130 Bērna gultiņa, šūpulis, zīdaiņa gultiņa
Jāiekļauj:
 pīta zīdaiņa gultiņa, grozveida gulta
 matracis vai polsterējums
06.0145 Mazbērnu sētiņa vai arēna
06.0150 Zīdaiņa vārtiņi vai nožogojums
06.0155 Zīdaiņa pārnēsāšanas ietvars (nešanai uz muguras)
06.0160 Zīdaiņa pārnēsāšanas ietvars (vadāšanai ar velosipēdu)
Nav jāiekļauj:
 velosipēda piekabe (01.0105)
06.0165 Zīdaiņu vanna vai vannošanas trauks
06.0170 Pārģērbšanas galds
Jāiekļauj:
 virsma, kuru izmanto, lai zīdainim nomainītu autiņbiksītes
06.0175 Māneklis
06.0180 Zīdaiņu pudelīte vai pudelītes knupis
06.0185 Autiņi, autiņbiksītes
Jāiekļauj:
 vienreizējas lietošanas vai auduma autiņi
 vienreizējas lietošanas treniņu apakšbiksītes
06.0190 Autiņu (autiņbiksīšu) aizdares
Jāiekļauj:
 spraužamadata vai citas saspraudes
06.0198 Citi precizēti zīdaiņu vai bērnu priekšmeti
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Jāiekļauj:
 zīdaiņu grabulītis
 košanas riņķis zobu nākšanas laikā
06.0199 Zīdaiņu vai bērnu priekšmeti, bez precizējuma

06.02 Rotaļlietas
06.0201 Bērnu trīsritenis vai cita jāšanai domāta rotaļlieta
Jāiekļauj:
 nemotorizēta jāšanai domāta rotaļlieta ar riteņiem vai ratiņi
Nav jāiekļauj:
 velosipēds (01.0105)
 bērnu līdzsvara ritenis/ skrejritenis (06.0202)
 vienrindas skrituļslidas, skrituļslidas (10.0401)
 skrituļdēlis (10.0405)
 mazs motorizēts transportlīdzeklis (01.9810)
06.0202 Bērnu līdzsvara ritenis/ skrejritenis
06.0205 Rotaļu transportlīdzeklis, mašīna ar motoriņu
Jāiekļauj:
 elektriskā rotaļu sacīkšu mašīna vai vilciens
Nav jāiekļauj:
 jāšanai domāta rotaļlieta (06.0201)
 mazs motorizēts transportlīdzeklis (01.9810)
06.0210 Rotaļu šaujamierocis vai radniecīgi piederumi
Jāiekļauj:
 šaujamierocis ar piesūcekni, cita veida rotaļu šaujamieroči
Nav jāiekļauj:
 ar gāzi, gaisu vai atsperi darbināms šaujamierocis (iekļaujot BB
šaujamieroci, 12.0220)
06.0218 Citi rotaļu ieroči vai rotaļlietas ar izsviežamu lādiņu
Jāiekļauj:
 rotaļu katapulta, loks un bultas u.c.
 rotaļu nazis
Nav jāiekļauj:
 loks un bultas, kas paredzētas kā ierocis (12.0105)
 loks un bultas, kas paredzētas kā sporta aprīkojums (10.0205)
 nazis, kas paredzēts kā virtuves piederums (08.0105)
 nazis, kas paredzēts kā ierocis (12.0110)
06.0220 Rotaļu mākslas vai amatniecības piederumi un saliekami modeļi
Jāiekļauj:
 celtniecības komplekts, celtniecības klucīši, lego klucīši
 jaunā ķīmiķa vai jaunā zinātnieka komplekts
 saliekams modelis komplekts, raķetes modelis vai ar degvielu darbināms
modelis
 šūšanas darbu komplekts
 plastilīns, modelēšanas māls (veidzeme)
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06.0225 Galda spēle uz dēlīša vai tās piederumi un kauliņi
06.0230 Rotaļu sporta aprīkojums
Jāiekļauj:
 lecamā aukla
Nav jāiekļauj:
 bumba, kas paredzēta sporta nodarbēm (10.01)
06.0245 Parasta bumba, kas atšķiras no sporta nodarbēm paredzētās
Jāiekļauj:
 piepūšamā pludmales bumba
Nav jāiekļauj:
 bumba, kas paredzēta sporta nodarbēm (10.01)
06.0250 Lidojošās rotaļlietas
Jāiekļauj:
 pūķis vai pūķa aukla
 frisbijs (metamais šķīvītis)
 bumerangs
PIEZĪME: Bumerangs ir plakans izliekta koka gabals, kas ir līdzsvarots tā, lai
tas pēc aizmešanas atgrieztos pie metēja.
Nav jāiekļauj:
 raķetes modelis vai ar degvielu darbināms modelis (06.0220)
06.0255 Lelle, leļļu piederumi vai daļas, lupatu lelles
Jāiekļauj:
 Bārbija, rotaļu zaldātiņi, kustīgas figūriņas
 rotaļlācītis
06.0260 Rotaļu balons
06.0265 Cita veida piepūšama rotaļlieta
Nav jāiekļauj:
 piepūšama pludmales bumba
06.0270 Marmora lodīte, krellīte
Nav jāiekļauj:
 poga (09.0105)
06.0275 Rotaļu telts, tunelis vai cita veida iežogojums
Nav jāiekļauj:
 spēļu mājiņa (06.0301)
 kempinga telts (98.0301)
06.0280 Rotaļlietu kaste vai lāde
06.0298 Cita veida precizēta rotaļlieta
Jāiekļauj:
 rotaļlietas daļa CNK
06.0299 Rotaļlieta, bez precizējuma
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06.03 Rotaļu laukuma piederumi (aprīkojums)
06.0301 Māja kokā, spēļu mājiņa
06.0305 Slidināšanās caurule
PIEZĪME: Rotaļlaukuma aprīkojuma veids (cietā caurulē ievietots slidens
celiņš, pa kuru slidināties).
06.0310 Kāpelēšanas siena
PIEZĪME: Paceltas horizontālas kāpnes.
06.0315 Citas rotaļlaukuma kāpšanas iekārtas
Nav jāiekļauj:
 kāpelēšanas siena (06.0310)
 slīdkalniņš (06.0320)
06.0320 Slīdkalniņš, slīdkalniņa dēlis
06.0325 Šūpoles, šūpoļu piederumi
06.0330 Šūpuļdēlis
06.0345 Motorizēti izpriecu braucieni ar mehanizētās ierīcēm
Jāiekļauj:
 amerikāņu kalni
 rotaļu braukšanas simulators
 izpriecu mašīna, mašīna ar gumijas buferi
 karuselis
 izpriecu vilciens
 laiva ar gumijas buferi
 panorāmas rats
 rotaļu rodeo zirgs
06.0398 Cita veida precizēts rotaļu laukuma aprīkojums
Jāiekļauj:
 labirints
 piepūšams lēkāšanas laukums, lēkājamā pils
06.0399 Rotaļu laukuma aprīkojums, bez precizējuma

06.98 Citi precizēti izstrādājumi zīdaiņiem vai bērniem
06.9898 Citi precizēti izstrādājumi zīdaiņiem vai bērniem

06.99 Izstrādājumi zīdaiņiem vai bērniem, bez precizējuma
06.9999 Izstrādājumi zīdaiņiem vai bērniem, bez precizējuma
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07

Galvenokārt mājsaimniecībā lietojamas ierīces
07.01 Ēdiena pagatavošanas vai virtuves ierīces
Nav jāiekļauj:
 māla trauki, virtuves trauki (08.02n)
 neelektriskie trauki vai piederumi, ko lieto ēdiena pagatavošanai (08. 01n)
07.0101 Elektriskā tējkanna
Nav jāiekļauj:
 neelektriska tējkanna (08.0101)
07.0105 Elektriskā cepešpanna, cepamais katls
07.0110 Elektriskā maizes cepšanas mašīna
07.0115 Virtuves kombains, blenderis, sulu spiedne
07.0120 Mehāniskais nazis
Nav jāiekļauj:
 neelektrisks nazis (08.0105)
07.0125 Elektriskais tosters, grauzdējamā krāsns
07.0126 Mikroviļņu krāsns
07.0130 Citas elektriskās ēdiena pagatavošanas vai pārtikas produktu apstrādes
ierīces
Jāiekļauj:
 elektriskā panna ar rokturi, elektriskā vafeļu panna
 lēnas vārīšanas katls, elektriskais māla pods
 kafijas vārāmais, motorizēts konservu nazis
Nav jāiekļauj:
 elektriskā plīts, krāsns vai plīts virsma (07.0145)
 elektriskās restes gaļas cepšanai, grils vai āra plīts (07.0165)
07.0145 Plīts, krāsns vai plīts virsma
Jāiekļauj:
 plīts, ko kurina ar akmeņoglēm, malku, elektrību vai gāzi
Nav jāiekļauj:
 pārvietojams virtuves petrolejas pavards (07.0155 vai 07.0156)
 restes gaļas cepšanai, Vēbera grils, āra plīts vai grils, āra podiņu plīts
(07.0165)
 mikroviļņu krāsns (07.0126)
 tūristu propāna plīts (98.0398)
07.0155 Ar saspiestu petroleju darbināma plīts
Nav jāiekļauj:
 zemspiediena daudzdegļu petrolejas plīts
 tūristu propāna plīts (98.0398)
07.0156 Cita veida petrolejas pavards
Jāiekļauj:
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 zemspiediena daudzdegļu petrolejas plīts
Nav jāiekļauj:
 ar saspiestu petroleju darbināma plīts (07.0155)
 tūristu propāna plīts (98.0398)
07.0160 Ogļu trauks
PIEZĪME: Vaļējs māla katls ar platu atveri, virs kuras ir restes uzturam vai
katliem. Ogles atrodas šī māla trauka lejas daļā, kur ir atvere gaisa cirkulācijai
un liesmu uzpūšanai.
07.0161 Čulo (chulo) plīts
PIEZĪME: Slēgta māla plīts, kuru lieto Indijā.
07.0165 Restes gaļas cepšanai, Vēbera grils, āra plīts vai grils, āra podiņu plīts
Nav jāiekļauj:
 iebūvēts pavards (14.0401)
 savrupstāvošas restes gaļas cepšanai (14.0405)
07.0170 Trauku mazgājamā mašīna
07.0175 Ledusskapis, saldētājkamera
07.0198 Citas precizētas ēdiena gatavošanas vai virtuves ierīces
07.0199 Ēdiena pagatavošanas vai virtuves ierīces, bez precizējuma

07.02 Tīrīšanas vai veļas mazgāšanas ierīces vai rīki
07.0201 Veļas mazgājamā mašīna
Jāiekļauj:
 ar elektrību, gāzi vai roku darbināma veļas mazgājamā mašīna
07.0205 Citas precizētas apģērba tīrīšanas ierīces
07.0210 Drēbju žāvētājs
07.0215 Gludeklis, drēbju prese
07.0216 Veļas aukla, pakaramais drēbju žāvēšanai, drēbju žāvēšanas statne
Jāiekļauj:
 pārvietojama drēbju statne, statīvs drēbju pakāršanai
07.0220 Nemotorizēts tīrīšanas rīks
Jāiekļauj:
 slota, putekļu lupata, vīkšķis
Nav jāiekļauj:
 putekļu sūcējs (07.0225)
 spainis (08.0305)
07.0225 Putekļu sūcējs
Nav jāiekļauj:
 rūpnieciskais putekļu sūcējs (11.0240)
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07.0230 Motorizēts tīrīšanas rīks CNK
Nav jāiekļauj:
 putekļu sūcējs (07.0225)
 rūpniecībā lietojams putekļu sūcējs (11.0240)
07.0298 Citas precizētas tīrīšanas vai veļas mazgāšanas ierīces vai rīki
Nav jāiekļauj:
 apģērba tīrīšanas ierīces CNK (07.0205)
07.0299 Tīrīšanas vai veļas mazgāšanas ierīces vai rīki, bez precizējuma

07.03 Apgaismošanas ierīces
07.0301 Savrupstāvoša gāzes, eļļas vai petrolejas lampa
07.0302 Elektriskā lampa
07.0305 Cita veida precizēta lampa vai lampas sastāvdaļa
Jāiekļauj:
 ēkas iekšpusē vai ārpusē lietojamas gāzes lampas, kas pievienotas
kopējam gāzes vadam
 abažūrs
Nav jāiekļauj:
 tūristu propāna plīts (98.0398)
07.0310 Kabatas lukturītis ar baterijām
07.0315 Svece, svečturis
07.0398 Citas precizētas apgaismošanas ierīces
Nav jāiekļauj:
 lampa CNK (07.0305)
07.0399 Apgaismošanas ierīces, bez precizējuma

07.04 Sildīšanas vai dzesēšanas ierīces
07.0401 Ventilators
Jāiekļauj:
 grieztu ventilators
Nav jāiekļauj:
 rokās turams ventilators (fēns) (09.9840)
07.0405 Elektriskais vai gāzes radiators, sildītājs
Jāiekļauj:
 no sekcijām veidots radiators, eļļas sildītājs
Nav jāiekļauj:
 petrolejas sildītājs (07.0410)
07.0410 Petrolejas sildītājs
07.0420 Kamīns
Jāiekļauj:
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flīžu krāsns, mūra sildītājs, atvērts kamīns

07.0498 Citas precizētas sildīšanas vai dzesēšanas ierīces
Jāiekļauj:
 mājas boilers, kurtuve
 karstā ūdens sistēma, saules sildīta karstā ūdens sistēma
07.0499 Sildīšanas vai dzesēšanas ierīces, bez precizējuma

07.05 Šūšanas ierīces vai piederumi
07.0501 Šujmašīna
Jāiekļauj:
 elektriskā šujmašīna
 rokas šujmašīna
07.0505 Šķēres
07.0510 Šūšanas rīki
Jāiekļauj:
 adata, kniepadata
 adāmadatas
 drošības adata
 tamboradata
Nav jāiekļauj:
 zemādas injekciju adata (40.0101)
07.0598 Citas precizētas šūšanas ierīces vai piederumi
07.0599 Šūšanas ierīces vai piederumi, bez precizējuma

07.06 Izklaidei domātās ierīces
07.0601 Televizors
Nav jāiekļauj:
 personālais dators vai tā piederumi (09.0505)
07.0605 Videomagnetafons, dekoderatskaņotājs
Nav jāiekļauj:
 personālais dators vai tā piederumi (09.0505)
07.0610
Videokamera, foto vai kinokamera, digitālais fotoaparāts vai to
piederumi
07.0615 Skaņas aparatūra
Jāiekļauj:
 augstas precizitātes aparatūra, stereo aparatūra, skaļruņi
Nav jāiekļauj:
 personālais dators vai tā piederumi (09.0505)
07.0620 Ekrāns
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07.0625 Projektors ar piederumiem
07.0630 Tālskatis, teleskops
07.0635 Palielināmais stikls
07.0698 Citas precizētas izklaidei domātas ierīces
07.0699 Izklaidei domātas ierīces, bez precizējuma

07.98 Citas precizētas mājsaimniecības ierīces
07.9801 Mājsaimniecības ierīces elektriskais vads, vada pagarinātājs
Nav jāiekļauj:
 vads, kas ir ierīces neatņemama daļa – tas jākodē kā ierīce
07.9898 Citas precizētas mājsaimniecības ierīces

07.99 Mājsaimniecības ierīces, bez precizējuma
07.9999 Mājsaimniecības ierīces, bez precizējuma

08

Piederumi vai trauki
08.01 Ēdiena gatavošanas vai pārtikas apstrādes piederumi
Jāiekļauj:
 galda piederumi un trauki
Nav jāiekļauj:
 ēdiena gatavošanas vai virtuves ierīces (07.01n)
08.0101 Neelektriskā tējkanna
Nav jāiekļauj:
 elektriskā tējkanna (07.0101)
08.0105 Nazis CNK
Jāiekļauj:
 virtuves, kabatas nazis
Nav jāiekļauj:
 nazis, kas pagatavots un precizēts kā ierocis (12.0110)
 elektriskais nazis (07.0120)
 rotaļu nazis (06.0218)
08.0110 Katls, panna ēdiena gatavošanai
08.0115 Spiedienkatls (ātrvārītājs)
08.0120 Galda piederumi, ēdiena gatavošanas piederumi
Jāiekļauj:
 karote, dakša, ēdamie irbuļi
 ķiploku spiede, kapājamais dēlis, kartupeļu mizotājs
 mājās lietojams ledus cirtnis
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Nav jāiekļauj:
 nazis, galda nazis (08.0105)
 ledus cirtnis, ko lieto, rāpjoties ledus kalnā (10.0225)
08.0198 Citi precizēti ēdiena gatavošanas vai pārtikas apstrādes piederumi
Jāiekļauj:
 pudeļu atvērējs
08.0199 Ēdiena gatavošanas vai pārtikas apstrādes piederumi, bez precizējuma

08.02 Trauki, virtuves trauki
08.0201 Glāze dzeršanai, stikla vai porcelāna u.c. tase
Nav jāiekļauj:
 plastmasas, koka vai māla tase (08.0215)
08.0205 Stikla vai porcelāna u.c. šķīvis, bļoda
Nav jāiekļauj:
 no plastmasas, koka vai māliem izgatavots šķīvis, bļoda (08.0215)
08.0210 Stikla pudele vai burka
08.0215 Plastmasas, koka vai māla trauki
Jāiekļauj:
 plastmasas tase, pudele, šķīvis, bļoda
08.0298 Citi precizēti trauki, virtuves trauki
08.0299 Trauki, virtuves trauki, bez precizējuma

08.03 Tīrīšanas piederumi vai trauki
08.0305 Spainis
Jāiekļauj:
 spainis izlietotajiem autiņiem
Nav jāiekļauj:
 karsts ūdens spainī (18.0101)
08.0398 Citi precizēti tīrīšanas piederumi vai trauki
08.0399 Tīrīšanas piederumi vai trauki, bez precizējuma

08.04 Pārtikas uzglabāšanas piederumi vai trauki un ar to saistītie piederumi
08.0401 Skārdene, konservu kārba
08.0405 Kaste vai kartona kārba, kurā ir pārtika vai dzērieni
Nav jāiekļauj:
 stikla vai plastmasas pudele vai burka (08.0210)
08.0410 Veikala iepirkšanās ratiņi
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08.0498 Citi precizēti pārtikas uzglabāšanas piederumi vai trauki vai ar to saistītie
piederumi
08.0499 Pārtikas uzglabāšanas piederumi vai trauki vai ar to saistītie piederumi,
bez precizējuma

08.98 Citi precizēti piederumi vai trauki
08.9801 Atkritumu tvertne, atkritumu konteiners
Jāiekļauj:
 atkritumu tvertne uz riteņiem
08.9808 Smags konteiners, kaste un paka CNK
Jāiekļauj:
 konteiners vai kaste, kuras kopsvars ir lielāks par 5 kilogramiem (10
mārciņām) CNK
08.9818 Soma, maiss CNK
Nav jāiekļauj:
 plastmasas maisiņš (98.9880)
08.9898 Citi precizēti piederumi vai trauki

08.99 Piederumi vai trauki, bez precizējuma
08.9999 Piederumi vai trauki, bez precizējuma

09

Galvenokārt personīgai lietošanai paredzētie priekšmeti
09.01 Apģērbs, apavi vai ar tiem saistīti izstrādājumi
09.0101 Siksna, bikšturi, zeķturi, drēbes josta
09.0105 Poga
Nav jāiekļauj:
 cita veida apģērba aizdare (09.0110)
 krellītes (06.0270)
09.0110 Cita veida precizēta apģērba aizdare
Jāiekļauj:
 rāvējslēdzējs, spiedpoga
09.0115 Kurpes, sandales, rītakurpes, zābaki
Jāiekļauj:
 sporta kurpes, tūristu zābaki u.c.
09.0120 Kurpju saites, kurpju sprādzes
09.0125
Krekls, blūze, T krekls, bikses, platas bikses, žakete, mētelis, āra
apģērbs
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09.0130

Nakts apģērbs, pidžama, naktsveļa, apakšveļa, sieviešu veļa

09.0198 Cita veida precizēts apģērbs, apavi vai ar tiem saistīti izstrādājumi
Jāiekļauj:
 cimdi, cepure, platmale u.c.
 galošas, zeķes
09.0199 Apģērbs, apavi vai ar tiem saistīti izstrādājumi, bez precizējuma

09.02 Apģērba aksesuāri vai personīgie rotājumi
09.0201 Rokas pulkstenis, juvelierizstrādājumi
09.0298 Citi precizēti apģērba aksesuāri vai personīgie rotājumi
Jāiekļauj:
 šalle
09.0299 Apģērba aksesuāri vai personīgie rotājumi, bez precizējuma

09.03 Personīgie sevis apkopšanas piederumi
09.0301 Matu žāvējamais aparāts, lokšķēres, matu ruļļi
09.0305 Ķemme, matu suka
09.0310 Bārdas nazis, žilete
Nav jāiekļauj:
 elektriskais bārdas skujamais aparāts (09.0315)
09.0315 Elektriskais bārdas skujamais aparāts
09.0320 Elektriskā zobu suka
09.0328 Cita veida zobu suka
09.0398 Citi precizēti personīgie sevis apkopšanas piederumi
09.0399 Personīgie sevis apkopšanas piederumi, bez precizējuma

09.04 Parfimērija, kosmētika vai tiem radniecīgi izstrādājumi
09.0401 Kontaktlēcu tīrīšanas šķidrums
09.0405 Izstrādājumi zobu aprūpei
Jāiekļauj:
 zobu pasta (ar fluoru vai bez tā)
 izstrādājumi zobu protēžu tīrīšanai
 mutes skalojamais šķidrums
09.0410 Vates tampons, vates irbulītis
09.0415 Ziepes
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Jāiekļauj:
 šķidrās ziepes
09.0420 Dezodorants
09.0425 Smaržas, odekolons
09.0435 Matu krāsošanas līdzekļi
Jāiekļauj:
 ūdeņraža pārskābe
09.0440 Matu noņemšanas līdzekļi, depilācijas līdzekļi
09.0444 Citi matu aprūpes izstrādājumi
09.0445 Nagu laka vai nagu lakas noņēmējs
09.0450 Ķermeņa vai sejas krēms vai losjons
09.0455 Ķermeņa pūderis, talks
Jāiekļauj:
 zīdaiņu pūderis
09.0460 Kosmētika CNK
Jāiekļauj:
 lūpu zīmulis, higiēniskais lūpu zīmulis
 acu dekoratīvās kosmētikas izstrādājumi (piem., skropstu tuša, pūderis
uzacu ēnošanai, surma)
PIEZĪME: Surma, ko sauc arī par pūderi uzacu ēnošanai (kohl), ir iecienīts
kosmētisks līdzeklis Ziemeļāfrikā, Tuvajos Austrumos, Indijā, Pakistānā un
Bangladešā. Sievietes un jaunieši to izmanto kā acu kontūrzīmuli. Tas var
saturēt galenīta (svina disulfīda) pulveri, kas var absorbēties caur konjunktīvu.
09.0465 Iedeguma veicināšanas vai
iedegumu imitējoši izstrādājumi

pretiedeguma

izstrādājumi,

09.0470 Ēteriskās eļļas, aromterapijā lietotās eļļas
09.0498 Cita precizēti parfimērijas vai tiem radniecīgi izstrādājumi
09.0499 Parfimērijas vai tiem radniecīgi izstrādājumi, bez precizējuma

09.05 Saziņas piederumi vai aksesuāri vai ar to saistītie piederumi
09.0501 Telefons, mobilais telefons
Jāiekļauj:
 tādi piederumi kā lādētājs u.c.
09.0505 Personālais dators vai ar to saistīti piederumi
Jāiekļauj:
 printeris, datora sastāvdaļas, skaļruņi, kompaktdiski u.c.
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tonējoši

09.0510 Faksa aparāts un citas ar to saistītas iekārtas
Jāiekļauj:
 tādi piederumi kā toneris u.c.
09.0511 Rakstāmmašīnas korekcijas šķidrums
09.0515 Pildspalva, zīmulis
Jāiekļauj:
 baltās tāfeles zīmuļi, sausās korekcijas zīmuļi
09.0520 Citi rakstāmpiederumi
Jāiekļauj:
 skavotājs, ātršuvēja caurumspiednis, vēstuļu atvērējs, zīmuļu asinātājs u.c.
Nav jāiekļauj:
 šķēres (07.0505)
 pildspalva vai zīmulis (09.0515)
09.0598 Citi precizēti saziņas piederumi vai aksesuāri vai ar to saistīti piederumi
09.0599 Saziņas piederumi vai aksesuāri vai ar to saistīti piederumi, bez
precizējuma

09.06 Mākslas un amatniecības materiāli
Nav jāiekļauj:
 rotaļu mākslas vai amatniecības piederumi vai saliekami modeļi (06.0220)
09.0601 Mākslinieku krāsas
Jāiekļauj:
 eļļas un akrila krāsas, ūdenskrāsas
09.0605 Krīts, krāsainie zīmuļi
Jāiekļauj:
 tāfeles krītiņi
Nav jāiekļauj:
 pildspalva, zīmulis (09.0515)
 baltās tāfeles zīmulis (09.0515)
09.0610 Glazūra
09.0615 Gleznas audekls
09.0698 Citi precizēti mākslas un amatniecības
09.0699 Mākslas un amatniecības materiāli, bez precizējuma

09.07 Individuālie palīglīdzekļi
09.0701 Redzes korekcijas līdzekļi
Jāiekļauj:
 ārsta parakstīti redzes korekcijas līdzekļi
 brilles lasīšanai
 kontaktlēcas
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 saulesbrilles
Nav jāiekļauj:
 kontaktlēcu tīrītājs (09.0401)
09.0705 Invalīdu ratiņi
Jāiekļauj:
 invalīdu ratiņi, kurus izmanto sporta sacensībās
Nav jāiekļauj:
 motorizēti invalīdu ratiņi (01.9805)
09.0710 Nūja, spieķis, staigāšanas atbalsta rāmis
Jāiekļauj:
 baltais spieķis, ko izmanto redzes invalīdi
Nav jāiekļauj:
 bērnu staigulis (06.0105)
09.0715 Protēzes
Jāiekļauj:
 mākslīgā acs
 sirds stimulators
 mākslīgais loceklis
09.0720 Gumijas paklājs lietošanai vannā
09.0725 Zobu protēzes, breketes, zobu stīpiņas
09.0798 Citi precizēti individuālie palīglīdzekļi
Nav jāiekļauj:
 kumodes krēsls (05.0230)
 gultas apmale (05.0130)
09.0799 Individuālie palīglīdzekļi, bez precizējuma

09.08 Tabaka vai ar to saistītie izstrādājumi
09.0801 Cigarete, cigārs, pīpe
09.0805 Šķiltavas, sērkociņi
09.0810 Palīglīdzekļi smēķēšanas atmešanai
Jāiekļauj:
 nikotīnu saturošs plāksteris vai košļājamā gumija u.c.
09.0898 Cita veida precizēta tabaka vai ar to saistītie izstrādājumi
Jāiekļauj:
 pīpes tabaka, pelnu trauks, košļājamā tabaka u.c.
09.0899 Tabaka vai ar to saistītie izstrādājumi, bez precizējuma

09.09 Nešanas piederumi un bagāža
09.0901 Čemodāns
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09.0905 Soma
09.0910 Grozs
09.0915 Mugursoma
09.0920 Lidmašīnas kabīnē ienesama (neliela) ceļasoma
09.0925 Iesaiņojuma kaste
09.0930 Iepirkšanās soma ar riteņiem
09.0998 Citi precizēti nešanas piederumi un bagāža
09.0999 Nešanas piederumi un bagāža, bez precizējuma

09.98 Citi precizēti personīgai lietošanai paredzētie priekšmeti
09.9801 Iztvaikotājs, gaisa mitrinātājs
09.9805 Eļļas lampiņa
09.9810 Prezervatīvs vai cits pretapaugļošanās līdzeklis
Nav jāiekļauj:
 orālie pretapaugļošanās līdzekļi, spermicīdi (20.23)
09.9815 Dzimumsakaru palīglīdzekļi
09.9820 Modinātājpulkstenis, pulkstenis
Nav jāiekļauj:
 stāvpulkstenis (05.98)
09.9825 Lietussargs
09.9830 Sīknauda
09.9835 Atslēgas
09.9840 Rokas fēns
Jāiekļauj:
 ar baterijām darbināms fēns
Nav jāiekļauj:
 griestu ventilators (07.0401)
09.9898 Citi precizēti personīgai lietošanai paredzētie priekšmeti

09.99 Personīgai lietošanai paredzētie priekšmeti, bez precizējuma
09.9999 Personīgai lietošanai paredzētie priekšmeti, bez precizējuma
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Galvenokārt sporta vai izklaides nodarbēs lietotie piederumi
10.01 Sporta nodarbēs lietojamās bumbas
10.0101 Mīkstās bumbas
Jāiekļauj:
 tenisa bumba, skvoša bumba, futbola bumba
10.0105 Ripa vai cietā bumba
Jāiekļauj:
 golfa bumba, kriketa bumba, hokeja bumba vai ripa, beisbola bumba
10.0198 Cita veida precizēta bumba
10.0199 Bumba, bez precizējuma

10.02 Rokā turamie sporta piederumi
Nav jāiekļauj:
 šaujamieroči (pistole, šautene, bise, BB šautene), lādiņi vai tiem līdzīgi
priekšmeti (12.02nn)
 rotaļu šautene vai citi rotaļu ieroči vai lādiņi (06.02nn)
10.0201 Šķēps CNK
Nav jāiekļauj:
 šķēps, kas paredzēts kā ierocis (12.0101)
10.0205 Loka vai stopa bultas vai arbaleta strēle CNK
Nav jāiekļauj:
 loks un bultas, kas paredzēts kā ierocis (12.0105)
 loks un bultas, kas paredzēts kā rotaļlieta (06.0218)
10.0210 Cita veida precizēti sporta lādiņi
10.0215 Nūja, hokeja nūja
10.0220 Rakete
10.0225 Ledus cirtnis
Jāiekļauj:
 palīglīdzeklis kāpšanai pa apledojušu virsmu
Nav jāiekļauj:
 mājās kā virtuves piederums lietojams ledus cirtnis (08.0120)
10.0230 Slēpju nūjas
Jāiekļauj:
 slaloma slēpju nūjas
 distanču un tūristu slēpju nūjas
 nūjošanas nūjas
10.0298 Citi precizēti rokā turamie sporta piederumi
10.0299 Rokā turamie sporta piederumi, bez precizējuma
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10.03 Piederumi vai konstrukcijas sporta spēlēm un vingrinājumiem
10.0301 Tīkls
Jāiekļauj:
 tenisa tīkls, volejbola tīkls, futbola tīkls
10.0305 Regbija stabs, tīkla stabs, vārtu stabs
Jāiekļauj:
 tīkla balststienis
 stabs, kas iezīmē vārtus vai laukuma malu
10.0310 Batuts
10.0315 Vingrošanas piederumi
Jāiekļauj:
 vingrošanas zirgs, baļķis u.c.
Nav jāiekļauj:
 paklājs (10.0320)
10.0320 Sporta paklājs
10.0325 Tramplīna dēlis, platforma
10.0330 Pārvietojams trenažieris
Jāiekļauj:
 hantele (svaru bumba)
10.0335 Stacionārs trenažieris
Jāiekļauj:
 zviedru siena
 stacionārs velotrenažieris
10.0340 Vieglatlētikas aprīkojums, ieskaitot skrejceļu
Jāiekļauj:
 mākslīgais vieglatlētikas skrejceļš
 izdedžu skrejceļš
 augstlēkšanas bedre
 kārtslēkšanas bedre
 tāllēkšanas bedre
 kārtslēkšanas kārts
 metamais veseris
 disks
 barjera
Nav jāiekļauj:
 sporta šķēps (10.0201)
10.0345 Aprīkojums jāšanai ar zirgu
Jāiekļauj:
 pieši
 kāpšļi
 iemaukti
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sedli

10.0350 Makšķerēšanas un zvejas piederumi
Jāiekļauj:
 makšķerkāts
 makšķeraukla
 makšķerāķis
 pludiņš
 tralis
 zvejastīkls, zvejas vads
 vinča
 zvejošanas tīkls
10.0355 Aprīkojums stenda šaušanai pa māla baložiem
Jāiekļauj:
 māla balodis
 māla baloža metamā mašīna
10.0360 Kāpšanas sporta aprīkojums
Jāiekļauj:
 kāpšanas siena
10.0388 Citi precizēti pārvietojami piederumi vai konstrukcijas sporta spēlēm un
vingrinājumiem
10.0398 Citi precizēti stacionāri piederumi vai konstrukcijas sporta spēlēm un
vingrinājumiem
10.0399 Piederumi vai konstrukcijas sporta spēlēm un vingrinājumiem, bez
precizējuma

10.04 Galvenokārt sporta vai izklaides nodarbēs lietojamie piederumi ar
riteņiem vai piederumi, kas paredzēti kustībai
PIEZĪME: Daži sporta piederumu veidi tiek lietoti, lai pārvietotos (piem., daži cilvēki lieto
skrituļslidas, lai nokļūtu darbā).
10.0401 Skrituļslidas, skrituļslēpes, vienrindas skrituļslidas
10.0405 Skrituļdēlis
10.0410 Saliekamais rollers
Jāiekļauj:
 viegls saliekamais motorollers
Nav jāiekļauj:
 mopēds, motorollers, skūters (01.0305)
10.0415 Ūdens slēpes
10.0420 Sniega slēpes
10.0425 Sniega dēlis (snovbords)
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10.0430 Ledus slidas
10.0435 Kamanas, sporta ragaviņas, ragavas, sniega disks, sniega kamera
Nav jāiekļauj:
 dzīvnieka vilktas kamanas (01.0205)
 autokamanas (02.9815)
10.0440 Slēpju stiprinājums
Jāiekļauj:
 slaloma slēpju stiprinājums
 tūrisma un distanču slēpju stiprinājums
10.0498 Citi precizēti piederumi ar riteņiem vai piederumi, kas paredzēti kustībai
Nav jāiekļauj:
 invalīdu krēsls, kas tiek izmantots sporta sacensībās (09.0705)
10.0499
Piederumi ar riteņiem vai piederumi, kas paredzēti kustībai, bez
precizējuma

10.05 Niršanas piederumi
10.0501 Akvalangs
Jāiekļauj:
 saspiestā gaisa balons
 akvalanga piederumi
10.0505 Niršanas josta, atsvari
10.0510 Akvalangista ietērps
10.0515 Aizsargbrilles vai maska, peldpleznas, elpošanas caurulīte
10.0598 Citi precizēti niršanas piederumi
Nav jāiekļauj:
 tramplīna dēlis, platforma (10.0325)
10.0599 Niršanas piederumi, bez precizējuma

10.98 Citi precizēti sporta vai izklaides nodarbēs lietotie piederumi
10.9801 Personīgie aizsarglīdzekļi, kas paredzēti pielietošanai sportā
Jāiekļauj:
 plaukstas locītavu sargs, mutes aizsargs, ceļu sargs, aizsargķivere
 atstarojošas drēbes, kas tiek valkātas sporta nodarbju laikā
Nav jāiekļauj:
 personīgie aizsarglīdzekļi, kas paredzēti pielietošanai darba aktivitāšu laikā
(11.0528)
10.9898 Citi precizēti sporta vai izklaides nodarbēs lietotie piederumi

10.99 Sporta vai izklaides nodarbēs lietotie piederumi, bez precizējuma
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10.9999 Sporta vai izklaides nodarbēs lietotie piederumi, bez precizējuma

11

Darbarīki, mehānismi, aparāti, kurus galvenokārt lieto ar darbu saistītās
nodarbēs
11.01 Mehānismi (darbagaldi) vai fiksētas iekārtas
11.0101 Griešanas vai šķēlēšanas mehānismi vai fiksētas iekārtas
11.0105 Sašķaidīšanas vai saspiešanas mehānismi vai fiksētas iekārtas
11.0110 Sildīšanas vai karsēšanas mehānismi vai fiksētas iekārtas
Nav jāiekļauj:
 mājas ūdens boilers, karstā ūdens sistēma u.c. (07.0498)
 elektriskais vai gāzes radiators un sildītājs (07.0405)
11.0115 Sasaldēšanas mehānismi vai fiksētas iekārtas
Nav jāiekļauj:
 ledusskapis, saldētājkamera (07.0175)
 gaisa kondicionēšanas iekārta (14.9861)
11.0120 Cēlējmehānismi
Nav jāiekļauj:
 pārvietojams ceļamkrāns (02.0205)
 autoiekrāvējs, auto pacēlājs (02.0201)
 celtņa mehānismi vai fiksētas iekārtas (11.0130)
11.0125 Pacēlējmehānismi
Nav jāiekļauj:
 pārvietojams ceļamkrāns (02.0205)
 autoiekrāvējs, auto pacēlājs (02.0201)
 cēlējierīce pacientu pacelšanai (40.0110)
11.0130 Ceļamkrāna mehānismi vai fiksētas iekārtas
Nav jāiekļauj:
 pārvietojams ceļamkrāns (02.0205)
 autoiekrāvējs, auto pacēlājs (02.0201)
11.0135 Paceļama darba platforma
Nav jāiekļauj:
 sastatnes (11.0505)
11.0140 Konveijers u.c.
11.0145 Maģistrālie gāzes, ūdens, kanalizācijas, tvaika, karstā ūdens un
elektrības vadi
Jāiekļauj:
 ventilācijas iekārta
 boilers
 rūpniecībā lietojama ūdens vai tvaika iekārta
 ūdenssūknis
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 augstsprieguma iekārta
 elektriskās iekārtas ar spriegumu zem 380 voltiem
 elektrības vai gāzes skaitītājs
 slēdzis
 termostats
 kontaktligzdas izeja, sienas kontaktligzda
 gāzes cauruļvads
 gāzes boilers
Nav jāiekļauj:
 gāzes, ūdens, tvaika, u.c. ietaises cauruļvadi un to piederumi (14.9855)
 iekārtas zem spiediena (11.04)
11.0150 Aitu cirpšanas iekārtas
11.0155 Slaukšanas iekārtas
11.0160 Prese (spiedne)
Jāiekļauj:
 metālu prese
11.0165 Atkritumu presētājs
11.0170 Kuļmašīna
11.0171 Ekseļmašīna, lopbarības griezējs
11.0198 Citi precizēti mehānismi (darbgaldi) vai fiksētas iekārtas
11.0199 Mehānisms (darbgalds) vai fiksēta iekārta, bez precizējuma

11.02 Motorizēti rokas darbarīki vai iekārtas
Jāiekļauj:
 mehānismi, kuri paredzēti, lai tos varētu nest un darbināt viens cilvēks
Nav jāiekļauj:
 nostiprināti mehānismi vai fiksētas iekārtas (11.01)
 pārvietojami mehanizēti piederumi vai iekārtas (01 vai 02)
11.0201 Urbjmašīna
11.0205 Ķēdes motorzāģis
11.0210 Cita veida motorzāģis
Jāiekļauj:
 ripzāģis, finierzāģis
11.0215 Metināmais aparāts, metināmā aparāta piederumi
11.0220 Naglu pistole, kniedētājs
11.0225 Malējs, amortizators, pulētājs, slīpētājs
11.0230 Motorizēti dārza instrumenti
Jāiekļauj:
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lapu smalcinātājs
dzīvžoga apgriezējs (trimeris)

11.0235 Motorizēts stumjamais mauriņa pļāvējs
Nav jāiekļauj:
 mauriņa pļaujamais traktors (02.0101)
 stumjams (bezmotora) mauriņa pļāvējs (11.0301)
11.0240 Rūpniecībā lietojams putekļu sūcējs
Nav jāiekļauj:
 mājsaimniecībā lietojams putekļu sūcējs (07.0225)
11.0245 Griešanas un cirpšanas piederumi
Jāiekļauj:
 mehāniskās šķēres
 mehāniskā rokas ēvele
 gludinošā slīpēvele
11.0250 Malkas skaldītājs (šķeldu taisītājs)
11.0298 Citi precizēti motorizēti rokas darbarīki un iekārtas
11.0299 Motorizēti rokas darbarīki un iekārtas, bez precizējuma

11.03 Bezmotora rokas darbarīki un iekārtas
11.0301 Stumjams (bezmotora) mauriņa pļāvējs
Nav jāiekļauj:
 mauriņa pļaujamais traktors (02.0101)
 motorizēts stumjamais mauriņa pļāvējs (11.0235)
11.0305 Āmurs, koka āmurs
11.0310 Skaldīšanas rīki
Jāiekļauj:
 cirvis, cirvītis
11.0315 Griešanas rīki
Jāiekļauj:
 kalts
 roka zāģis
 nazis, kas nav domāts lietošanai mājsaimniecībā
 ēvele
 asknaibles
 rokas metāla grieznes
 knaibles
 izkapts, sirpis
Nav jāiekļauj:
 nazis, kas precizēts kā ierocis (12.0110)
 nazis BCN (08.0105)
 elektriskais nazis (07.0120)
 šķēres (07.0505)
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nazis, kas domāts lietošanai virtuvē (08.0105)

11.0320 Rakšanas vai zemes apstrādes rīki
Jāiekļauj:
 lāpsta, lāpstiņa
 kaplis
 dārza dakšas, siena dakšas
11.0325 Pacelšanas darbarīki
Nav jāiekļauj:
 cēlējmehānismi (11.0120)
 autoiekrāvējs (02.0201)
11.0330 Naglas, skrūves, naglas ar platu galviņu u.c.
11.0335 Makšķerāķis lietošanai ar darbu saistītās nodarbēs
11.0340 Žurku vai peļu slazds lietošanai ar darbu saistītās nodarbēs
11.0345 Skrūvēšanas darbarīki vai instrumenti
Jāiekļauj:
 skrūvgriezis
 uzgriežņu atslēga
11.0350 Urbšanas, slīpēšanas un caurduršanas darbarīki vai instrumenti
Jāiekļauj:
 rokas urbis
 vīle
 tecīla
 īlens
 sānbīde
11.0355 Sasaistoši, satveroši un pārkniebjoši darbarīki vai instrumenti
Jāiekļauj:
 ūdens sūkņa knaibles
 cauruļatslēga
11.0360 Nostiprināšanas ierīces
Jāiekļauj:
 satveršanas skava
 darbagalds (ēvelsols)
 skrūvspīles
 lakta
11.0365 Krāsošanas instrumenti
Jāiekļauj:
 krāsošanas ota
 skrāpis krāsas noņemšanai
 smilšpapīrs
11.0370 Mērīšanas darbarīki
Jāiekļauj:
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salokāmais lineāls un mērlente
līmeņrādis
vernjers (nonijs)

11.0398 Citi precizēti nemotorizēti rokas darbarīki vai iekārtas
11.0399 Nemotorizēts rokas darbarīks vai iekārta, bez precizējuma

11.04 Iekārtas zem spiediena
11.0401 Gāzes balons
Nav jāiekļauj:
 niršanai ar akvalangu paredzētie gaisa baloni (10.0501)
11.0405 Šļūtene vai caurule zem spiediena
11.0498 Cita veida precizēta iekārta zem spiediena
11.0499 Iekārta zem spiediena, bez precizējuma

11.05 Citi bezmotora rīki un piederumi
11.0501 Pieslienamas kāpnes un sastatņu kāpnes
Nav jāiekļauj:
 divstāvu gultas kāpnes (05.0101)
11.0505 Sastatnes
11.0510 Aizsargķivere
Nav jāiekļauj:
 aizsargķivere, kas paredzēta sporta nodarbēm (10.9801)
11.0515 Ausu aizbāžņi
Nav jāiekļauj:
 ausu aizbāžņi, kas paredzēti sporta nodarbēm (10.9801)
11.0520 Metinātāja maska
11.0528 Personīgie aizsarglīdzekļi CNK
Jāiekļauj:
 cimdi
 acu aizsargs
 atstarojošs apģērbs
Nav jāiekļauj:
 cimdi, kas tiek valkāti kā apģērba piederums (09.0198)
 personīgie aizsarglīdzekļi, kas paredzēti sporta nodarbēm(10.9801)
11.0530 Ugunsdzēsības aparāts
11.0598 Citi precizēti bezmotora rīki un piederumi
11.0599 Bezmotora rīki un piederumi, bez precizējuma
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11.98 Citi precizēti darbarīki, mehānismi un aparāti, kurus galvenokārt lieto ar
darbu saistītās nodarbēs
11.9801 Mehāniskās spēka transmisijas ierīces
11.9898 Citi precizēti darbarīki, mehānismi un aprāti

11.99 Darbarīki, mehānismi un aparāti, kurus galvenokārt lieto ar darbu
saistītās nodarbēs, bez precizējuma
11.9999 Darbarīki, mehānismi un aparāti, kurus galvenokārt lieto ar darbu
saistītās nodarbēs, bez precizējuma

12

Ieroči
12.01 Asi priekšmeti
12.0101 Šķēps un metamais šķēps, kas paredzēts kā ierocis
Nav jāiekļauj:
 sporta šķēps (10.0201)
 šķēps BCN (10.0201)
12.0105 Loka vai stopa bultas vai arbaleta strēle, kas paredzēts kā ierocis
Nav jāiekļauj:
 bultas, kas tiek lietotas kā sporta piederumi (10.0205)
 loks un bultas, kas paredzētas kā rotaļlietas (06.0218)
12.0110 Nazis, kas paredzēts kā ierocis
Jāiekļauj:
 medību nazis, atvāžamais nazis, naža maksts
Nav jāiekļauj:
 nazis, kas domāts un veidots kā darbarīks (piem., virtuves nazis,
saliecamais kabatas nazis, 08.0105)
 nazis BCN (08.0105)
 elektriskais nazis (07.0120)
12.0115 Zobens, duncis, šautenes durklis, mačete, panga (krūmu duncis)
1. PIEZĪME: Mačete ir garš, smags, platasmens nazis, kuru Dienvidamerikā un
Rietumindijā lieto kā ieroci vai griezējinstrumentu.
2. PIEZĪME: Panga (krūmu duncis) ir garš, smags, platasmens nazis, kuru
Āfrikā lietots kā ieroci vai griezējinstrumentu.
12.0198 Cita veida precizēts ass priekšmets
12.0199 Ass priekšmets, bez precizējuma

12.02 Šaujamieroči vai tiem radniecīgi izstrādājumi
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12.0201 Lode, skrots
Jāiekļauj:
 dum-dum lode, gumijas lode u.c.
12.0205 Pistole
Jāiekļauj:
 šaujamierocis lietošanai ar vienu roku, pistole, revolveris
Nav jāiekļauj:
 raķešpistole, signāllāpa (12.0298)
12.0210 Šautene
Jāiekļauj:
 armijas šautene, medību šautene, automātiskais ierocis
Nav jāiekļauj:
 pneimatiskā šautene (12.0220)
12.0215 Bise
12.0220 Pneimatiskā šautene
Jāiekļauj:
 ar atsperi darbināms šaujamierocis, šaujamierocis ar plastmasas lodītēm
(BB šautene)
12.0298 Citi precizēti šaujamieroči vai radniecīgi izstrādājumi
Jāiekļauj:
 raķešpistole, signāllāpa
12.0299 Šaujamieroči vai tiem radniecīgi izstrādājumi, bez precizējuma

12.98 Cita veida precizēti ieroči
12.9801 Nūja, runga, stienis, knopkerijs (knopkierie)
PIEZĪME: knopkerijs (knopkierie) ir tradicionāls dažu Āfrikas cilšu ierocis, ko
veido smaga koka nūja ar smagu apaļu bumbu vienā galā.
12.9805 Elektrošoka ierīce, apdullināšanas šaujamierocis
12.9810 Gāzes baloniņš, asaru gāze
12.9898 Cits precizēts ierocis

12.99 Ierocis, bez precizējuma
12.9999 Ierocis, bez precizējuma

13

Dzīvnieki, augi vai cilvēki
13.01 Augi
13.0103 Koks, augs
Jāiekļauj:
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 koka saknes
Nav jāiekļauj:
 indīgie augi (13.0150)
13.0105 Lapas, puķes
13.0113 Sēne, piepe
13.0125 Auga sēklas
Nav jāiekļauj:
 indīgie augi (13.0150)
13.0130 Auglis
Jāiekļauj:
 kokosrieksts, doriāns
Nav jāiekļauj:
 indīgie augi (13.0150)
13.0134 Auga ērkšķi (dzeloņi)
Nav jāiekļauj:
 indīgie augi (13.0150)
13.0135 Zars vai žagars (kas atšķirts no koka vai auga)
Nav jāiekļauj:
 indīgie augi (13.0050)
13.0150 Indīgi vai toksiskie augi CNK
Jāiekļauj:
 indes vai toksīna ieduršanās ādā vai caur ādu ar auga ērkšķi (dzeloni),
adatu, dzeļmatiņu vai citu tā daļu
 indīga auga vai auga daļas apēšana
 jūras augi
13.0198 Cita veida precizēti augi
13.0199 Augi, bez precizējuma

13.02 Putni
13.0201 Strauss, emu
13.0205 Papagailis, mazais papagailis, kakadu
13.0210 Krauklis, vārna, žagata
13.0298 Citi precizēti putni
13.0299 Putns, bez precizējuma

13.03 Kukaiņi un bezmugurkaulnieki
Nav jāiekļauj:
 jūras bezmugurkaulnieki (13.05)

124

13.0301 Bite
13.0305 Lapsene
13.0310 Sirsenis (irsis)
13.0315 Skudra
13.0320 Zirneklis
Jāiekļauj:
 melnā atraitne, tarantuls
13.0325 Skorpions
13.0330 Ērce
13.0335 Simtkājis, tūkstoškājis
13.0398 Citi precizēti kukaiņi un bezmugurkaulnieki
Jāiekļauj:
 kāpurs
13.0399 Kukaiņi un bezmugurkaulnieki, bez precizējuma

13.04 Sauszemes zīdītāji
13.0401 Suns
13.0405 Kaķis
Jāiekļauj:
 meža kaķis
Nav jāiekļauj:
 lauva, puma, pantera, kuguārs, tīģeris (13.0455)
13.0410 Žurka, jūras cūciņa, pele
Jāiekļauj:
 savvaļas žurka
13.0415 Cūka, meža cūka
13.0420 Aita, kaza
13.0425 Govs, bullis, citi vēršveidīgie
Jāiekļauj:
 ūdens bifelis
13.0430 Zirgs, ponijs, ēzelis, mūlis
Nav jāiekļauj:
 zebra (13.0445)
13.0435 Paviāns, mērkaķis, šimpanze, gorilla
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13.0440 Somaiņi
Jāiekļauj:
 ķengurs, valabijs
13.0445 Briedis, alnis, antilope, zebra, gnu antilope
13.0450 Nīlzirgs
13.0455 Lauva, puma, pantera, kuguārs, tīģeris
13.0460 Lācis, grizlilācis, leduslācis
13.0465 Zilonis
13.0470 Bifelis, bizons, kaferu bifelis
Nav jāiekļauj:
 ūdens bifelis (13.0425)
13.0498 Citi precizēti sauszemes zīdītāji
Nav jāiekļauj:
 jūras zīdītāji (13.0515)
13.0499 Sauszemes zīdītājs, bez precizējuma
Nav jāiekļauj:
 jūras zīdītāji (13.0515)

13.05 Jūras dzīvnieki
13.0501 Haizivs
13.0505 Citas zivis
13.0510 Jūras čūska
Jāiekļauj:
 indīgās jūras čūskas
13.0515 Jūras zīdītāji
Jāiekļauj:
 delfīns, valis, jūras lauva u.c.
13.0520 Medūza
13.0525 Koraļļi
13.0598 Citi precizēti jūras dzīvnieki
Jāiekļauj:
 jūras lilija, jūras gurķis, jūras ezis
13.0599 Jūras dzīvnieks, bez precizējuma

13.06 Rāpuļi vai abinieki
13.0601 Neindīgās čūskas
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Nav jāiekļauj:
 jūras čūska (13.0510)
13.0605 Indīgās čūskas
Nav jāiekļauj:
 jūras čūska (13.0510)
13.0610 Čūska, neprecizējot, vai tā indīga vai nē
Jāiekļauj:
 gadījumi, kuros nav precizēts, vai tā nav bijusi jūras čūska
13.0615 Ķirzaka, gekons, guama
Jāiekļauj:
 indīgā ķirzaka
13.0620 Varde, krupis
Jāiekļauj:
 indīgā varde
13.0625 Krokodils, aligators
Jāiekļauj:
 sālsūdens krokodili
13.0698 Citi precizēti rāpuļi vai abinieki
13.0699 Rāpulis vai abinieks, bez precizējuma

13.07 Cilvēks (cilvēki)
PIEZĪME: Šie kodi lietojami gadījumos, kad cilvēks (cilvēki) ir objekts (piem., viens
cilvēks uzkrīt otram). Tas nav lietojams, ja cilvēks (cilvēki) ir subjekts, piemēram,
paškaitējuma gadījumā. Šādos gadījumos jāņem vērā datu elementu par nolūku.
13.0701 Pats cilvēks
Jāiekļauj:
 gadījumi, kuros pati cilvēka paša ķermeņa svars lielā mērā atbildīgs par
ievainojumu
 sišana ar dūri pa paša galvu
13.0709 Neliela cilvēku grupa
13.0710 Cilvēku pūlis
13.0798 Cits precizēts cilvēks
13.0799 Cilvēks, bez precizējuma

13.9898 Citi precizēti dzīvnieki
13.9898 Citi precizēti dzīvnieki

13.9999 Dzīvnieks, bez precizējuma
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13.9999 Dzīvnieks, bez precizējuma

14

Celtne, celtnes sastāvdaļa vai ar to saistītas ietaises
14.01 Celtnes ietaises
14.0101 Ūdens tualete
Jāiekļauj:
 daļa, armatūra
14.0105 Sausā tualete
14.0110 Vanna
Jāiekļauj:
 daļa, armatūra (piem., krāns)
 nostiprināta vai pārvietojama vanna
14.0111 Izlietne
14.0115 Duša
Jāiekļauj:
 daļa, armatūra (piem., krāns)
 rokas duša
14.0120 Pielāgota lete, letes virsma, virtuves darba virsma
Nav jāiekļauj:
 mēbeles tādas kā rakstāmgalds (rakstāmpults) u.c. (05.03)
14.0198 Citas precizētas celtnes ietaises
14.0199 Celtnes ietaises, bez precizējuma

14.02 Durvis, logi vai ar tiem saistītas ietaises
14.0201 Durvis, slieksnis
Jāiekļauj:
 durvju rokturis
 durvis ar nelielu stikla ielaidumu
Nav jāiekļauj:
 stikla durvis (14.0205)
14.0205 Stikla durvis
Jāiekļauj:
 durvis, kas pārsvarā sastāv no stikla, ārdurvis
14.0210 Drošības durvis vai vārti, lidostas aizsargbarjera
14.0215 Logu restes
14.0220 Logs
Jāiekļauj:
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loga rūts, palodze, loga rokturis
logs ar matētu stiklu

14.0225 Ārējie slēģi
14.0298 Citas precizētas ar durvīm vai logiem saistītas ietaises
14.0299 Ar durvīm vai logiem saistītas ietaises, bez precizējuma

14.03 Grīda vai ar to saistītas ietaises
14.0301 Ar paklāju klāta grīda
Nav jāiekļauj:
 nenostiprināts paklājs (05.0401)
14.0305 Flīžu, ķieģeļu, betona grīda (sausa)
14.0310 Koka grīda (sausa)
14.0315 No dubļiem, māla vai dzīvnieku mēsliem veidots klons
14.0320 Flīžu, ķieģeļu, betona grīda (slapja un slidena)
14.0325 Koka grīda (slapja un slidena)
14.0398 Cita veida precizēta grīda vai ar to saistītas ietaises
14.0399 Grīda vai ar to saistītas ietaises, bez precizējuma

14.04 Sienas vai ar tām saistītas ietaises
14.0401 Kamīns (pavards)
14.0405 Iebūvētas restes gaļas cepšanai
Nav jāiekļauj:
 pārnēsājamas restes gaļas cepšanai, Vēbera grils, āra plīts u.c. (07.0165)
14.0410 Ķieģeļu, betona, flīzēm klāta siena
14.0415 Koka siena
14.0420 No dubļiem, māla, dzīvnieku mēsliem veidota siena
14.0498 Cita veida precizētas sienas vai ar tām saistītas ietaises
14.0499 Sienas vai ar tām saistītas ietaises, bez precizējuma

14.98 Cita veida precizēta celtne, celtnes sastāvdaļa vai ar to saistītas ietaises
14.9801 Pazemes peldbaseins
Jāiekļauj:
 pazemes minerālavots
 peldbaseina grīda
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 peldbaseina kāpnes
 peldbaseina mala
 ūdens slīdkalniņš
 tramplīna dēlis
Nav jāiekļauj:
 virszemes peldbaseins vai minerālavots (14.9802)
14.9802 Virszemes peldbaseins, minerālavots vai karstā vanna
Jāiekļauj:
 piepūšams bērnu peldbaseins
 virszemes minerālavots ārpus mājas
 peldbaseina grīda
 peldbaseina kāpnes
 peldbaseina mala
 ūdens slīdkalniņš
 tramplīna dēlis
Nav jāiekļauj:
 pazemes peldbaseins (14.9801)
 iebūvēta minerālūdens vanna mājas iekšienē (14.9801)
14.9803 Kuģniecības iekārtas
Jāiekļauj:
 mols (viļņlauzis)
 pontontilts
 piestātne un pastāvīgs tilts ar iekārtām
 slūžas, dambis
14.9805 Žogs, vārti
Nav jāiekļauj:
 drošības izeja (14.0210)
14.9810 Eskalators
14.9815 Lifts
14.9816 Kāpnes, pakāpieni
Jāiekļauj:
 ar ledu klātas kāpnes vai pakāpieni
 jebkurā vietā esoši pakāpieni (piem., uz pludmali)
Nav jāiekļauj:
 eskalators (14.9810)
14.9820 Margas, iežogojums, balustrāde
14.9830 Jumts
14.9831 Balkons
14.9850 Elektrolīnija celtnē vai pie tās
Nav jāiekļauj:
 maģistrālie gāzes, ūdens, kanalizācijas, tvaika, karstā ūdens vai elektrības
vadi (11.0145)

130



augstsprieguma gaisa pārvada līnija (98.0210)

14.9855 Gāzes, tvaika, karstā ūdens cauruļvadi un to piederumi
Nav jāiekļauj:
 elektrības līnija (14.9850)
 maģistrālie gāzes, ūdens, kanalizācijas, tvaika, karstā ūdens un elektrības
vadi (11.0145)
 iekārtas zem spiediena (11.04)
14.9860 Elektroarmatūra
Jāiekļauj:
 kontaktligzda, sienas kontakts, slēdzis
14.9861 Gaisa kondicionēšanas sistēma ar cauruļvadiem vai ar to saistītas
ietaises
14.9898 Cita veida precizēta celtne, celtnes sastāvdaļas vai ar to saistītas ietaises
Jāiekļauj:
 celtnes detaļa CNK
 cita veida celtnes daļa

14.99 Celtne, celtnes sastāvdaļa vai ar to saistītas ietaises, bez precizējuma
14.9999 Celtne, celtnes sastāvdaļa vai ar to saistītas ietaises, bez precizējuma

15

Zemes virsma vai virsmas veidojumi
15.01 Zemes virsma
Nav jāiekļauj:
 jebkāda veida peldbaseins (14.9801 vai 14.9802)
15.0101 Klints
15.0105 Nogāze, slīpums
15.0110 Tranšeja, grāvis, karjers
15.0115 Kanalizācijas režģis
Jāiekļauj:
 notekas režģis
15.0120 Atklāta ūdens noteka, kanāls
Jāiekļauj:
 vētras ūdens noteka, musonu perioda ūdens noteka
15.0125 Ietves malas akmens
Jāiekļauj:
 klupšanas solis uz ietves
15.0130 Tramvaja/ dzelzceļa ceļš
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15.0198 Cita veida precizēta zemes virsma
15.0199 Zemes virsma, bez precizējuma

15.02 Ūdenstilpne
15.0201 Cilvēka darināta aka, rakta aka pazemes ūdens iegūšanai
15.0205 Ūdens rezervuārs
15.0215 Peļķe
15.0220 Uzpludināta ūdenstilpne, ezers
15.0225 Upe, strauts
15.0230 Purvs
15.0235 Liedags, pludmale
Jāiekļauj:
 akmeņains liedags
15.0240 Atklāta jūra (selga)
15.0298 Cita veida precizēta ūdenstilpne
15.0299 Ūdenstilpne, bez precizējuma

15.98 Cita veida precizēti virsmas veidojumi
15.9808 Slīpa virsma CNK
15.9818 Gluda (līdzena) virsma CNK
15.9828 Nelīdzena virsma CNK
15.9898 Cita veida precizēti virsmas veidojumi

15.9999 Virsmas veidojums, bez precizējuma
15.9999 Virsmas veidojums, bez precizējuma

16

Materiāli un vielas CNK
16.01 Dabiski materiāli un vielas
16.0101 Sniegs, ledus
16.0105 Dabisks zāliens
Nav jāiekļauj:
 mākslīgā zāle (16.0201)
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16.0108 Klints bluķis, akmens CNK
16.0110 Koka baļķi, dēļi un skaidas CNK
16.0115 Grants, zeme, smiltis CNK
16.0119 Siens, salmi
Jāiekļauj:
 siena ķīpa
16.0120 Graudi bez iesaiņojuma
Jāiekļauj:
 graudi skābbarības tvertnē
16.0125 Ūdens
Jāiekļauj:
 plūdi
 lietus
16.0198 Cita veida precizēti dabiski materiāli vai vielas
Jāiekļauj:
 saules stari
 vējš
 aukstums
 karstums
 vulkāniskā darbība
 zemestrīce
 lavīna, zemes nobrukums
 zibens spēriens
16.0199 Dabiski materiāli vai vielas, bez precizējuma

16.02 Pagatavoti vai rūpnieciski ražoti materiāli vai vielas
16.0201 Mākslīgā zāle
16.0205 Apstrādāta virsma, ārpus telpām
Jāiekļauj:
 asfaltēta virsma, bitumens
 ietves malas apmale
 grantēta virsma
 cementēta virsma
 apstrādāta akmens virsma (piem., marmora grīda, akmens plāksne,
bruģakmens)
 keramisko flīžu virsma
 koka virsma
 plastmasas vai sintētiska materiāla virsma
16.0207 Akmens detaļas
Jāiekļauj:
 apstrādāts akmens
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akmens plāksnes sagatave

16.0208 Ķieģelis, betons, betona bluķis
16.0210 Izkausēts metāls
16.0218 Metāla plāksne, daļa, gabals u.c.
16.0228 Porcelāna vai keramikas plāksne, daļa, gabals u.c.
16.0230 Izkausēts stikls
16.0238 Stikla plāksne, gabals, lauska u.c.
Nav jāiekļauj:
 stikla durvis (14.0205)
 loga stikls (rūts) (14.0298)
 vējstikls (01.0715)
16.0240 Sasaldēts šķidrums vai gāze (ar temperatūru < 0°C)
16.0258 Plastmasa
Nav jāiekļauj:
 plastmasas maisiņš (98.9880)
16.0268 Papīrs, kartons u.c.
Jāiekļauj:
 papīra rullis
16.0270 Izolācijas materiāli
Jāiekļauj:
 izolācijas putas
 stikla vate, akmens vate
16.0298 Cita veida precizēti pagatavoti vai rūpnieciski ražoti materiāli vai vielas
16.0299 Pagatavoti vai rūpnieciski ražoti materiāli vai vielas, bez precizējuma

16.98 Cita veida precizēti materiāli vai vielas
16.9898 Cita veida precizēti materiāli vai vielas

16.99 Materiāls vai viela, bez precizējuma
16.9999 Materiāls vai viela, bez precizējuma

17

Uguns, liesmas vai dūmi
17.01 Uguns un liesmas
17.0101 Degoša nafta
Nav jāiekļauj:
 degošas naftas dūmi (17.02)
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aromterapijā lietojamās ēteriskās eļļas (09.0470)

17.0105 Citi degoši šķidrumi
Nav jāiekļauj:
 izkausēts metāls (16.0210)
 izkausēts stikls (16.0230)
 degoša šķidruma dūmi (17.02)
17.0110 Degoša gāze CNK
Nav jāiekļauj:
 oglekļa monoksīds (21.9810)
17.0115 Uzraudzīta uguns un liesmas ēkā vai būvē
Jāiekļauj:
 uguns kamīnā
Nav jāiekļauj:
 nometnes ugunskurs (17.0120)
17.0120 Uzraudzīta uguns un liesmas ārpus ēkas vai būves
Jāiekļauj:
 nometnes ugunskurs
 atklāta uguns ēdiena gatavošanai
Nav jāiekļauj:
 uguns kamīnā (17.0115)
17.0125 Neuzraudzīta uguns un liesma ēkā vai būvē
Jāiekļauj:
 degoša celtne
 degoši ēkas piederumi, mēbeles u.c.
17.0130 Neuzraudzīta uguns un liesma ārpus mājas vai celtnes
Jāiekļauj:
 meža ugunsgrēks
17.0198 Cita precizēta uguns vai liesma
Nav jāiekļauj:
 izkausēts metāls (16.0210)
 izkausēts stikls (16.0230)
 degošas naftas dūmi (17.02)
17.0199 Uguns vai liesma, bez precizējuma

17.02 Dūmi
Nav jāiekļauj:
 automašīnas izplūdes gāzes(21.9801)
 oglekļa monoksīds CNK (21.9810)
17.0298 Precizēti dūmi
17.0299 Dūmi, bez precizējuma

17.98 Cita veida precizēta uguns, liesma vai dūmi
Nav jāiekļauj:
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degošs priekšmets vai viela(17)
karsts ēdiens vai dzēriens (19)

17.9898 Cita veida precizēta uguns, liesma vai dūmi

17.99 Ievainojums, neprecizējot, vai to izraisījis uguns, liesmas vai dūmi
Jāiekļauj:
 gadījumi, kuros ir acīm redzams, ka ir ievainojumu (piem., apdegumu)
izraisījusi uguns vai liesmas, tomēr faktiskais cēlonis nav precizēts.
Nav jāiekļauj:
 cigarete (09.0801)
17.9999 Ievainojums, neprecizējot, vai to izraisījis uguns, liesmas vai dūmi

18

Karsts priekšmets vai viela CNK
18.01 Karsts šķidrums
18.0101 Karsts ūdensvada ūdens
Jāiekļauj:
 karsts ūdens vannā, spainī vai toverī
 karsts ūdens no šļūtenes vai dušas
18.0105 Vārošs ūdens (kurš nav ūdensvada ūdens)
Jāiekļauj:
 uz plīts karsēts ūdens
Nav jāiekļauj:
 karsta kafija, tēja vai citi karsti dzērieni (19.0115)
18.0198 Citi precizēti karsti šķidrumi
Nav jāiekļauj:
 degošs šķidrums (17.0105)
 izkausēts metāls vai stikls (16.0210 vai 16.0230)
 karsts dzēriens (19.0115)
18.0199 Karsts šķidrums, bez precizējuma

18.02 Karsts gaiss vai gāze
18.0201 Tvaiks, karsti garaiņi
18.0298 Cita veida precizēts karsts gaiss vai gāze
Nav jāiekļauj:
 automašīnas izplūdes gāzes (21.9801)
 oglekļa monoksīds (21.9810)
 dūmi (17.02)
18.0299 Karsts gaiss vai gāze, bez precizējuma

18.98 Cita veida precizēti karsti priekšmeti vai vielas
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18.9898 Cita veida precizēti karsti priekšmeti vai vielas

18.99 Karsts priekšmets vai viela, bez precizējuma
18.9999 Karsts priekšmets vai viela, bez precizējuma

19

Ēdieni un dzērieni
19.01 Ēdieni, dzērieni vai radniecīgi produkti
19.0103 Šokolāde, saldumi (konfektes)
Jāiekļauj:
 saldumi (konfektes)
 košļājamā gumija
19.0105 Karsta cepamā eļļa vai tauki
Nav jāiekļauj:
 degoša nafta (17.0101)
19.0115 Karsts dzēriens
Jāiekļauj:
 kafija, tēja
Nav jāiekļauj:
 vēmekļi (98.9870)
19.0120 Gaļa un putnu gaļa
Jāiekļauj:
 kauli
19.0121 Zivis un vēžveidīgie
Jāiekļauj:
 asakas
19.0122 Piena un olu produkti
Jāiekļauj:
 piens, krējums
 siers
 saldējums
 olas
19.0123 Dārzeņi un rieksti
Jāiekļauj:
 saknes
Nav jāiekļauj:
 sēnes (13.0113)
 augļi (13.0130)
19.0125 Bezalkoholiski aukstie dzērieni
Nav jāiekļauj:
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vēmekļi (98.9870)

19.0130 Alkoholiskie dzērieni
Jāiekļauj:
 alus, vīns, viskijs, brendijs, degvīns, heress u.c.
Nav jāiekļauj:
 vēmekļi (98.9870)
 denaturētais spirts (metilspirts) (21.0215)

19.98 Cita veida precizēti ēdieni un dzērieni
Jāiekļauj:
 saldēta pārtika
 maize
 cepumi
 kūkas, plāceņi
 pagatavota mājdzīvnieku pārtika vai dzīvnieku barība
Nav jāiekļauj:
 pārtikas krāsviela (21.9860)
 mājdzīvnieku barībā lietojamie dzīvnieku kauli un kautķermeņi (98.9878)
19.9898 Cita veida precizēti ēdieni un dzērieni

19.99 Ēdiens vai dzēriens, bez precizējuma
19.9999 Ēdiens vai dzēriens, bez precizējuma

20

Cilvēkiem paredzētas farmaceitiskas vielas, resp. narkotikas un zāles
Jāiekļauj:
 “ielas” vai izklaides nolūkos lietotās narkotikas
Nav jāiekļauj:
 veterinārmedicīnā lietojamās farmaceitiskās vielas (21)
 rūpniecības vai komerciāls izstrādājums, kas nav paredzēts lietošanai
mājsaimniecībā (21)
 mājsaimniecībā lietojamās nefarmaceitiskās ķīmiskās vielas (21)
 degviela vai šķīdinātājs (21)
 pesticīdi vai citi lauksaimniecības vai dārzkopības izstrādājumi (21)
 kosmētika un personīgās higiēnas izstrādājumi (09.04)
 ēdiens vai dzēriens (19)

20.01 Analgētiskie, antipirētiskie un antireimatiskie līdzekļi
Nav jāiekļauj:
 heroīns (20.24)
20.0101 Paracetamols kā vienīgā aktīvā viela
20.0105 Aspirīns kā vienīgā aktīvā viela
20.0110 Paracetamols kombinācijā vienīgi ar aspirīnu
20.0115 Paracetamols kombinācijā ar kodeīnu un/vai citām vielām
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20.0120 Aspirīns kombinācijā ar kodeīnu un/vai citām vielām
20.0125 Kodeīns kā vienīgā aktīvā viela
20.0130 Morfīns
20.0135 Metadons
20.0140 Oksikodons
20.0145 Ibuprofēns
20.0150 Indometacīns
20.0158 Citi nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL)
20.0198 Citi precizēti analgētiskie, antipirētiskie vai antireimatiskie līdzekļi
20.0199 Analgētiski, antipirētiski vai antireimatiski līdzekļi, bez precizējuma

20.02 Pretmikrobu un pretinfekcijas līdzekļi
Nav jāiekļauj:
 antibiotikas vietējai lietošanai ausīs, degunā, rīklē un acīs (20.18)
20.0201 Penicilīnu saturošs antibakteriālais līdzeklis
20.0202 Tetraciklīnu saturošs antibakteriālais līdzeklis
20.0203 Cefalosporīnus un citas bēta laktāma grupas antibiotikas saturošs
antibakteriālais līdzeklis
20.0204 Hloramfenikola grupas antibiotikas saturošs antibakteriālais līdzeklis
20.0205 Makrolīdus saturošs antibakteriālais līdzeklis
20.0206 Aminoglikozīdus saturošs antibakteriālais līdzeklis
20.0207 Rifamicīnu saturošs antibakteriālais līdzeklis
20.0218 Citi antibakteriālie līdzekļi
20.0219 Antibakteriāls līdzeklis, bez precizējuma
20.0220 Pretsēnīšu antibiotikas
20.0225 Sulfanilamīdi
20.0230 Pretmikobaktēriju līdzekļi
20.0235 Prettuberkulozes un pretlepras līdzekļi
20.0240 Pretmalārijas līdzekļi
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20.0248 Citi pretprotozoju līdzekļi
20.0250 Pretvīrusu līdzekļi
20.0255 Prettārpu līdzekļi
20.0260 Pretektoparazītu līdzekļi
Jāiekļauj:
 pretkašķa līdzekļi
20.0298 Citi precizēti pretmikrobu un pretinfekcijas līdzekļi
Nav jāiekļauj:
 antibakteriāls līdzeklis CNK (20.0218)
 vakcīna (20.22)
20.0299 Pretmikrobu un pretinfekcijas līdzekļi, bez precizējuma
Nav jāiekļauj:
 antibakteriāls līdzeklis BCN (20.0219)

20.03 Līdzekļi pret saaukstēšanos un pretklepus līdzekļi
Nav jāiekļauj:
 20.01 nodaļā minētie analgētiskie, antipirētiskie vai antireimatiskie līdzekļi
20.0398 Citi precizēti līdzekļi pret saaukstēšanos un pretklepus līdzekļi
20.0399 Līdzekļi pret saaukstēšanos un pretklepus līdzekļi, bez precizējuma

20.04 Līdzekļi astmas ārstēšanai
20.0401 Aminofilīns un teofilīns
20.0405 Terbutalīns un citi bēta 2 agonisti
20.0410 Citi bēta agonisti
20.0498 Citi precizēti līdzekļi astmas ārstēšanai
20.0499 Līdzekļi astmas ārstēšanai, bez precizējuma

20.05 Antihistamīna līdzekļi
20.0501 Difenhidramīns
20.0598 Citi precizēti antihistamīna līdzekļi
20.0599 Antihistamīna līdzekļi, bez precizējuma

20.06 Antidepresanti
20.0601 Amitriptilīns
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20.0605 Desipramīns
20.0610 Doksepīns
20.0618 Citi cikliskie antidepresanti
20.0620 Litijs
20.0630 Monoaminooksidāzes (MAO) inhibitori
20.0640 Selektīvie seratonīna receptoru inhibitori (SSRI)
20.0698 Citi precizēti antidepresanti
Nav jāiekļauj:
 cikliskie antidepresanti (20.0618)
20.0699 Antidepresanti, bez precizējuma

20.07 Nomierinošie, miega un antipsihotiskie līdzekļi
20.0701 Barbiturāti
20.0705 Benzodiazepīni
20.0710 Hlorālhidrāts
20.0715 Fenotiazīns
20.0798 Citi precizēti nomierinošie, miega un antipsihotiskie līdzekļi
20.0799 Nomierinošie, miega un antipsihotiskie līdzekļi, bez precizējuma

20.08 Antikonvulsanti
20.0805 Karbamazepīns
20.0810 Fenitoīns
20.0815 Sukcinimīdi
20.0820 Valproiskābe
20.0898 Citi precizēti antikonvulsanti
20.0899 Antikonvulsanti, bez precizējuma

20.09 Sirds un asinsvadu sistēmu ietekmējošie līdzekļi
20.0901 Angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori
20.0905 Alfa adrenoblokatori
20.0910 Antiaritmiskie līdzekļi
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20.0915 Antihipertensīvie līdzekļi
20.0920 Bēta adrenoblokatori
20.0925 Nitroglicerīns
20.0998 Citi precizēti sirds un asinsvadu sistēmu ietekmējošie līdzekļi
20.0999 Sirds un asinsvadu sistēmu ietekmējošie līdzekļi, bez precizējuma

20.10 Diurētiskie līdzekļi
20.1001 Furosemīds
20.1005 Tiazīdi
20.1098 Citi precizēti diurētiskie līdzekļi
20.1099 Diurētiskie līdzekļi, bez precizējuma

20.11 Antikoagulanti
20.1105 Heparīns
20.1110 Varfarīns
Nav jāiekļauj:
 žurku inde (21.0405)
20.1198 Citi precizēti antikoagulanti
20.1199 Antikoagulanti, bez precizējuma

20.12 Gremošanas sistēmu ietekmējošie līdzekļi
20.1201 Antacīdi, meteorismu mazinošie līdzekļi, zāles peptiskas čūlas
ārstēšanai
Jāiekļauj:
 alumīnija hidroksīds, kalcija karbonāts, magnija karbonāts, magnija
trisilikāts, nātrija bikarbonāts
20.1205 Spazmolītiskie līdzekļi, antiholīnerģiskie līdzekļi, prokinētiskie līdzekļi
20.1210 Antiemētiskie līdzekļi un līdzekļi pret šķebināšanu
20.1215 Caurejas līdzekļi
20.1220 Līdzekļi pret caureju, līdzekļi pret zarnu iekaisumu, līdzekļi pret zarnu
infekcijām
Jāiekļauj:
 loperamīds, kaolīns
20.1225 Stomatoloģijā lietojamie līdzekļi, mutes dobuma ārstēšanas līdzekļi
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20.1298 Citi precizēti gremošanas sistēmu ietekmējošie līdzekļi
20.1299 Gremošanas sistēmu ietekmējošie līdzekļi, bez precizējuma

20.13 Diagnostiskie līdzekļi
20.1301 Rentgenkontrastvielas
20.1305 Līdzeklis urīna analīzes veikšanai
20.1398 Citi precizēti diagnostiskie līdzekļi
20.1399 Diagnostiskie līdzekļi, bez precizējuma

20.14 Pretaudzēju līdzekļi
20.1401 Citostatiskie līdzekļi
20.1405 Endokrīnās terapijas līdzekļi
20.1410 Imūnmodulējošie līdzekļi
20.1498 Citi precizēti pretaudzēju līdzekļi
20.1499 Pretaudzēju līdzekļi, bez precizējuma

20.15 Anestēzijas līdzekļi
20.1501 Slāpekļa oksiduls
20.1508 Cits inhalācijas anestēzijas līdzeklis
20.1510 Ketamīns
20.1515 Intravenozi lietojams anestēzijas līdzeklis
20.1520 Lokālas un vietējas iedarbības anestēzijas līdzeklis
20.1530 Ārstniecībā lietotās gāzes
Jāiekļauj:
 skābeklis
Nav jāiekļauj:
 oglekļa dioksīds (21.9805)
20.1598 Citi precizēti anestēzijas līdzekļi
Nav jāiekļauj:
 inhalējams anestēzijas līdzeklis CNK (20.1508)
20.1599 Anestēzijas līdzekļi, bez precizējuma

20.16 Miorelaksanti
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20.1698 Citi precizēti miorelaksanti
20.1699 Miorelaksanti, bez precizējuma

20.17 Narkotiku antagonisti
20.1798 Citi precizēti narkotiku antagonisti
20.1799 Narkotiku antagonisti, bez precizējuma

20.18 Acīs, ausīs, degunā un rīklē lietojamie līdzekļi
20.1801 Degunā lietojamie līdzekļi
Jāiekļauj:
 lokālas darbības antibiotikas
20.1810 Oftalmoloģijā lietojamie līdzekļi
Jāiekļauj:
 līdzekļi glaukomas ārstēšanai
 lokālas darbības antibiotikas
Nav jāiekļauj:
 kontaktlēcu tīrīšanas līdzekļi (09.0401)
 acīs lietojami lokālas darbības steroīdi (20.1830)
20.1820 Ausīs lietojamie līdzekļi
Jāiekļauj:
 lokālas darbības antibiotika
Nav jāiekļauj:
 ausīs lietojami lokālas darbības steroīdi (20.1830)
20.1830 Acīs, ausīs, degunā un rīklē lietojami lokālas darbības steroīdi
Jāiekļauj:
 mutes dobums, smaganas un mēle
20.1840 Sūkājamās tabletes ar anestezējošas darbību vai tās bez rīkles
ārstēšanai
20.1898 Citi precizēti rīklē lietojamie līdzekļi
Jāiekļauj:
 mutes dobums, smaganas un mēle
 lokālas darbības antibiotikas
20.1899 Rīklē lietojamie līdzekļi, bez precizējuma
Jāiekļauj:
 mutes dobums, smaganas un mēle

20.19 Lokāli lietojamie līdzekļi
Jāiekļauj:
 citi preparāti, kas nav acīs, ausīs, degunā un rīklē lietojamie lokālas
darbības steroīdi
Nav jāiekļauj:
 acīs, ausīs, degunā un rīklē lietojamie lokālas darbības steroīdi (20.18n)
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20.1901 Pretpinņu līdzekļi
Nav jāiekļauj:
 sistēmiskās antibiotikas (20.02)
20.1905 Borskābe, borāti
20.1910 Kalamīna šķīdums
20.1915 Kampars un metilsalicilāts
20.1920 Joda tinktūra vai jodīdus saturoši antiseptiskie līdzekļi
20.1928 Citi lokālas darbības antiseptiskie līdzekļi
20.1930 Podofilīns
20.1935 Sudraba nitrāts
20.1940 Lokālas darbības steroīdi
20.1945 Lokālas darbības steroīdi kopā ar antibiotikām
20.1950 Līdzekļi kārpu likvidēšanai
20.1998 Citi precizēti lokāli lietojamie līdzekļi
Nav jāiekļauj:
 lokālas darbības antiseptisks līdzeklis CNK (20.1928)
20.1999 Lokāli lietojamie līdzekļi, bez precizējuma

20.20 Vitamīni vai uztura bagātinātāji
20.2001 (Multi-)vitamīni ar dzelzi
20.2005 (Multi-)vitamīni bez dzelzs
20.2098 Citi precizēti vitamīni vai uztura bagātinātāji
20.2099 Vitamīni vai uztura bagātinātāji, bez precizējuma

20.21 Elektrolīti vai minerāli
20.2110 Kalcijs
20.2115 Fluors
20.2120 Dzelzs
Jāiekļauj:
 grūtniecēm paredzēti dzelzs preparāti
Nav jāiekļauj:
 multivitamīni ar dzelzi (20.2001)
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20.2125 Kālijs
20.2130 Nātrijs
20.2198 Citi precizēti elektrolīti vai minerāli
20.2199 Elektrolīti vai minerāli, bez precizējuma

20.22 Serumi, toksoīdi, vakcīnas
20.2201 Difterija
20.2205 Masalas
20.2210 Cūciņa
20.2215 Masaliņas
20.2220 Poliomielīts
20.2225 Garais klepus
20.2230 Stingumkrampji (tetāns)
20.2235 Holera
20.2240 Vēdertīfs
20.2245 Dzeltenais drudzis
20.2250 (A vai B) hepatīts
20.2255 Gripa
20.2260 Kombinētā vakcīna
20.2265 Serums pret čūskas indi
20.2298 Citi precizēti serumi, toksoīdi, vakcīnas
20.2299 Serumi, toksoīdi, vakcīnas, bez precizējuma

20.23 Hormonu preparāti, hormonu antagonisti, kontraceptīvie līdzekļi
20.2301 Perorālie vai injicējamie kontraceptīvie līdzekļi
20.2302 Citi estrogēnu, progesterona vai progestīna preparāti
20.2303 Antigonadotropīna līdzekļi, antiestrogēni, antiandrogēni
20.2305 Spermicīdie pretapaugļošanās līdzekļi
20.2308 Citi precizēti preparāti, kas satur dzimumhormonus
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20.2315 Insulīns vai perorāls hipoglikēmisks (pretdiabēta) līdzeklis
20.2320 Kortikosteroīdi
20.2325 Vairogdziedzera hormoni vai to aizstājēji
20.2326 Antitireoīdie līdzekļi
20.2398 Citi precizēti hormonu preparāti, hormonu antagonisti, kontraceptīvie
līdzekļi
Nav jāiekļauj:
 dzimumhormonus saturošs līdzeklis CNK (20.2308)
20.2399 Hormonu preparāti, hormonu antagonisti, kontraceptīvie līdzekļi, bez
precizējuma

20.24 “Ielas” vai izklaides nolūkos lietotās narkotikas
Nav jāiekļauj:
 barbiturāti (20.0701)
20.2401 Amfetamīns
20.2405 Kokaīns, kreks
20.2410 Ekstāzi
20.2415 Heroīns
20.2420 LSD
20.2425 Marihuāna, hašišs
20.2498 Citas precizētas “ielas” vai izklaides nolūkos lietotās narkotikas
20.2499 “Ielas” vai izklaides nolūkos lietotās narkotikas, bez precizējuma

20.98 Citas precizētas cilvēku lietošanai paredzētas farmaceitiskās vielas
20.9801 Alopurinols
20.9805 Levadopa vai tai radniecīgi līdzekļi
20.9810 Diētas palīglīdzekļi
20.9818 Cita veida vispārēja uzturviela, pārtikas piedeva
20.9820 Detoksikācijas līdzeklis, antidots
20.9825 Disulframs
20.9830 Melnā grauda alkaloīdi
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20.9835 Nikotīnu saturoši medikamenti
20.9898 Citas precizētas cilvēku lietošanai paredzētās farmaceitiskās vielas

20.99 Cilvēku lietošanai paredzēta farmaceitiskā viela, bez precizējuma
20.9999 Cilvēku lietošanai paredzēta farmaceitiskā viela, bez precizējuma

21

Citas nefarmaceitiskas ķīmiskas vielas
Nav jāiekļauj:



kosmētika, u.c. (09.04)
ēteriskās eļļas, aromterapijā lietojamās eļļas (09.0470)

21.01 Līme
21.0101 Kontaktlīme
21.0105 Epoksīdlīme
21.0110 Akrilcianīdu līme (superlīme)
21.0198 Cita veida precizēta līme
21.0199 Līme, bez precizējuma

21.02 Degviela vai šķīdinātājs
21.0201 Sašķidrināta gāze, dabasgāze, metāna gāze, propāna gāze, butāna gāze
21.0205 Benzīns, dīzeļdegviela
21.0210 Smēreļļa, motoreļļa
21.0215 Denaturētais spirts
21.0220 Petroleja
21.0225 Terpentīns
21.0238 Spirti CNK
Jāiekļauj:
 butilspirts, izopropilspirts, propilspirts, metanols, etanols
Nav jāiekļauj:
 denaturētais spirts (21.0215)
 alkoholiskie dzērieni (19.0130)
21.0298 Cita veida precizēta degviela vai šķīdinātājs
21.0299 Degviela vai šķīdinātājs, bez precizējuma

21.03 Krāsa, gruntskrāsa vai krāsas noņēmējs
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21.0301 Krāsa, laka, krāsviela
21.0305 Krāsas šķīdinātājs, krāsas noņēmējs
21.0310 Rūsas noņēmējs
21.0398 Cita veida precizēta gruntskrāsa vai krāsas noņēmējs
21.0399 Gruntskrāsa vai krāsas noņēmējs, bez precizējuma

21.04 Veterinārie līdzekļi, pesticīdi, herbicīdi
Nav jāiekļauj:
 mājdzīvnieku barība (19.98)
21.0401 Mājdzīvniekiem paredzētie (veterinārie) izstrādājumi
Jāiekļauj:
 suņu vai kaķu šampūns
 pretblusu šķīdums, pretblusu pulveris
21.0405 Peļu un žurku inde
21.0406 Pretkožu līdzeklis
Jāiekļauj:
 naftalīns
21.0410 Fosfororganiskie līdzekļi CNK
21.0415 Sintētiskie piretroīdi
21.0418 Cita veida insekticīdi
Jāiekļauj:
 aerosoli virsmas apstrādei, aerosols lidojošu insektu iznīcināšanai u.c.
21.0425 Fungicīdi
Nav jāiekļauj:
 tie, kas jāiekļauj pie mājdzīvniekiem paredzētajiem izstrādājumiem
(21.0401)
21.0430 Herbicīdi
21.0498 Citi precizēti pesticīdi un herbicīdi
Nav jāiekļauj:
 insekticīdi CNK (21.0418)
21.0499 Pesticīdi un herbicīdi, bez precizējuma

21.05 Tīrīšanas līdzekļi
Nav jāiekļauj:
 izstrādājumi personīgai lietošanai (09.04n)
21.0501 Trauku mazgāšanas līdzeklis vai mazgāšanas
mazgājamajai mašīnai, skalošanas līdzeklis
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līdzeklis

trauku

21.0505 Veļas mazgāšanas līdzeklis vai piedeva, auduma mīkstinātājs, traipu
tīrītājs
21.0510 Ķīmiskās tīrīšanas līdzeklis CNK
Nav jāiekļauj:
 mājsaimniecībā lietojams veļas mazgāšanas līdzeklis u.c. (21.0505)
 balinātājs (21.0515)
21.0515 Balinātājs, mērcēšanas līdzeklis
21.0520 Hlors
21.0525 Sārmainas ziepes
21.0530 Dezinfekcijas līdzeklis
Jāiekļauj:
 fenols, priežu eļļa, hipohlorīts
Nav jāiekļauj:
 balinātājs (21.0515)
21.0535 Kanalizācijas cauruļu tīrītājs
Nav jāiekļauj:
 balinātājs (21.0515)
21.0598 Cita veida precizēts tīrīšanas līdzeklis
21.0599 Tīrīšanas līdzeklis, bez precizējuma

21.06 Ķīmiskās rūpniecības procesos vai rūpnieciskajā ražošanā lietotie
reaģenti CNK
Jāiekļauj:
 akumulatoros lietojamā skābe
21.0698 Cita veida precizēti ķīmiskās rūpniecības procesos vai rūpnieciskajā
ražošanā lietotie reaģenti CNK
21.0699 Ķīmiskās rūpniecības procesos vai rūpnieciskajā ražošanā lietotie
reaģenti CNK, bez precizējuma

21.07 Kodīgas ķimikālijas
21.0701 Nātrija sārms (ziepju zāles)
21.0705 Dzēstie kaļķi
21.0710 Attaukošanas līdzeklis
21.0715 Amonjaks
21.0720 Citi sārmaini (bāziski) līdzekļi
21.0725 Fluorūdeņražskābe
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21.0730 Sērskābe
21.0735 Slāpekļskābe
21.0740 Sālsskābe
21.0745 Cita stipra skābe
21.0750 Organiskie peroksīdi
21.0798 Citas precizētas kodīgas ķimikālijas
21.0799 Kodīgas ķimikālijas, bez precizējuma

21.98 Citas precizētas nefarmaceitiskas ķīmiskas vielas
21.9801 Automašīnas izplūdes gāzes
21.9803 Citi oglekļa monoksīda avoti
21.9805 Oglekļa dioksīds CNK
21.9810 Oglekļa monooksīds CNK
Nav jāiekļauj:
 oglekļa monooksīds automašīnas izplūdes gāzēs (21.9801)
21.9815 Dzīvsudrabs
21.9820 Svins
21.9828 Smagais metāls CNK
Jāiekļauj:
 bārijs, kadmijs, varš, selēns, tallijs
 arsēns
Nav jāiekļauj:
 dzīvsudrabs (21.9815)
 svins (21.9820)
 arsēnu saturoši pesticīdi (21.04)
21.9830 Augu barības vielas vai mēslojums, augu hormoni
21.9840 Auduma krāsa
21.9850 Ādas krāsa
21.9860 Pārtikas krāsa
21.9870 Foto ķimikālijas
Jāiekļauj:
 attīstītājs, fiksāža
 foto pārklāšanas šķīdumi
Nav jāiekļauj:
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foto piederumi (piem., fotoaparāts, 07.0610)

21.9880 Tradicionāli lietojamās zāles, tautas līdzekļi CNK
21.9898 Citas precizētas nefarmaceitiskas ķīmiskas vielas

21.99 Nefarmaceitiskas ķīmiskas vielas, bez precizējuma
21.9999 Nefarmaceitiskas ķīmiskas vielas, bez precizējuma

40

Medicīniskās un ķirurģiskās ierīces
PIEZĪME: Šie kodi pārsvarā ir atvasināti no SSK-10.

40.01 Vispārējas slimnīcās vai personīgai lietošanai paredzētas ierīces
40.0101 Zemādas injekciju šļirce un adata
40.0105 Stikla termometrs ar dzīvsudrabu
40.0108 Citi termometru veidi
40.0110 Ierīce vai celtnis pacienta pacelšanai
Nav jāiekļauj:
 rūpniecībā lietojams celtnis (11.0125)
40.0198 Citas precizētas
paredzētas ierīces

vispārējas

slimnīcās

vai

personīgai

lietošanai

40.0199 Vispārējas slimnīcās vai personīgai lietošanai paredzētas ierīces, bez
precizējuma

40.02 Vispārējās vai plastiskās ķirurģijas ierīces
40.0298 Citas precizētas vispārējās vai plastiskās ķirurģijas ierīces
40.0299 Vispārējās vai plastiskās ķirurģijas ierīces, bez precizējuma

40.03 Anestezioloģijas ierīces
40.0398 Citas precizētas anestezioloģijas ierīces
40.0399 Anestezioloģijas ierīces, bez precizējuma

40.04 Kardioloģijā lietojamas ierīces
40.0498 Citas precizētas kardioloģijā lietojamas ierīces
40.0499 Kardioloģijā lietojamas ierīces, bez precizējuma
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40.05 Otorinolaringoloģijā lietojamas ierīces
40.0598 Citas precizētas otorinolaringoloģijā lietojamas ierīces
40.0599 Otorinolaringoloģijā lietojamas ierīces, bez precizējuma

40.06 Gastroenteroloģijā lietojamas ierīces
40.0698 Citas precizētas gastroenteroloģijā lietojamas ierīces
40.0699 Gastroenteroloģijā lietojamas ierīces, bez precizējuma

40.07 Neiroloģijā lietojamas ierīces
40.0798 Citas precizētas neiroloģijā lietojamas ierīces
40.0799 Neiroloģijā lietojamas ierīces, bez precizējuma

40.08 Dzemdniecībā vai ginekoloģijā lietojamas ierīces
40.0898 Citas precizētas dzemdniecībā vai ginekoloģijā lietojamas ierīces
40.0899 Dzemdniecībā vai ginekoloģijā lietojamas ierīces, bez precizējuma

40.09 Oftalmoloģijā lietojamas ierīces
40.0998 Citas precizētas oftalmoloģijā lietojamas ierīces
40.0999 Oftalmoloģijā lietojamas ierīces, bez precizējuma

40.10 Ortopēdijā lietojamas ierīces
40.1098 Citas precizētas ortopēdijā lietojamas ierīces
40.1099 Ortopēdijā lietojamas ierīces, bez precizējuma

40.11 Radioloģijā lietojamas ierīces
40.1198 Citas precizētas radioloģijā lietojamas ierīces
40.1199 Radioloģijā lietojamas ierīces, bez precizējuma

40.12 Fizikālās medicīnas ierīces
40.1298 Citas precizētas fizikālās medicīnas ierīces
40.1299 Fizikālās medicīnas ierīces, bez precizējuma

40.98 Citas precizētas medicīniskās un ķirurģiskās ierīces
40.9898 Citas precizētas medicīniskās un ķirurģiskās ierīces
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40.99 Medicīniskās un ķirurģiskās ierīces, bez precizējuma
40.9999 Medicīniskās un ķirurģiskās ierīces, bez precizējuma

41

Laboratorijas aprīkojums
41.01 Centrifūga
41.0198 Cita precizēta centrifūga
41.0199 Centrifūga, bez precizējuma

41.02 Analīžu veikšanas aprīkojums
41.0298 Cits precizēts analīžu veikšanas aprīkojums
41.0299 Analīžu veikšanas aprīkojums, bez precizējuma

41.03 Mēģene
41.0398 Cita precizēta mēģene
41.0399 Mēģene, bez precizējuma

41.04 Stikla pipete
41.0498 Cita precizēta stikla pipete
41.0499 Stikla pipete, bez precizējuma

41.05 Mikroskops
41.0598 Cits precizēts mikroskops
41.0599 Mikroskops, bez precizējuma

41.98 Cita veida precizēts laboratorijas aprīkojums
41.9898 Cita veida precizēts laboratorijas aprīkojums

41.99 Laboratorijas aprīkojums, bez precizējuma
41.9999 Laboratorijas aprīkojums, bez precizējuma

96

Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ
96.96 Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ
98.9696 Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ
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98

Cita veida precizēts priekšmets vai viela
98.01 Likumsargu aprīkojums
Nav jāiekļauj:
 ieroči, to skaitā arī šaujamieroči (12)
98.0101 Roku dzelži
98.0198 Cita veida precizēts likumsargu aprīkojums
Jāiekļauj:
 demonstrāciju savaldīšanas aprīkojums
Nav jāiekļauj:
 nūja, runga (12.9801)
98.0199 Likumsargu aprīkojums, bez precizējuma

98.02 Sabiedriskas lietošanas aprīkojums, stacionārās iekārtas uz ceļiem u.c.
98.0201 Ugunsdzēsības hidrants
Nav jāiekļauj:
 ugunsdzēšamais aparāts (11.0530)
98.0205 Telefona stabs, cementa stabs
Jāiekļauj:
 telefona vadus, elektrības vadus vai ielas apgaismojuma lampas turošs
stabs
98.0207 Telefona būdiņa
98.0210 Augstsprieguma elektropārvades līnija
Nav jāiekļauj:
 elektropārvades līnija celtnē un ap to (14.9850)
98.0211 Apgaismojuma standartbalsts
98.0220 Iežogojums uz ceļa un ietves vai gar to
98.0225 Aizsargbarjera
98.0230 Ceļa bloks, barjera
98.0235 Ātruma mazināšanas pacēlums (“guļošais policists”)
98.0240 Ceļa līkumi un citi kustības ātruma samazināšanas pasākumi (piem.,
noteka, pīlārs)
98.0245 Lūkas vāks
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98.0250 Notekas režģis
98.0255 Ceļa norāde, ceļa zīme
98.0260 Reklāmas norāde
98.0265 Vēstuļu kastīte, vēstuļu kastītes balsts
98.0270 Velosipēdu novietošanas nodalījums
98.0275 Sols (nepārvietojams)
98.0280 Autobusa pieturas nojume
98.0285 Pakalpojumu būdiņa
98.0298 Cita veida precizēts sabiedriskas lietošanas aprīkojums, stacionārs
aprīkojums uz ceļiem u.c.
98.0299 Sabiedriskas lietošanas aprīkojums, stacionārs aprīkojums uz ceļiem
u.c., bez precizējuma

98.03 Kempinga aprīkojums
98.0301 Telts
Nav jāiekļauj:
 rotaļu telts (06.0275)
98.0398 Cita veida precizēts kempinga aprīkojums
Jāiekļauj:
 tūristu gāzes plītiņa
 propāna lampa
Nav jāiekļauj:
 piepūšamais matracis (05.0115)
 savrupstāvoša petrolejas plītiņa ēdiena gatavošanai (07.0155 vai 07.0156)
98.0399 Kempinga aprīkojums, bez precizējuma

98.04 Nostiprināšanas, siešanas vai nodrošināšanas priekšmeti CNK
Nav jāiekļauj:
 rāvējslēdzējs, spiedpoga (09.0110)
98.0401 Virve, aukla vai savīta aukla
98.0405 Dzeloņstieple
Jāiekļauj:
 stieple ar žiletveidīgiem asumiem
98.0408 Cita veida vads
98.0410 Ķēde
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98.0498 Cita veida precizēti nostiprināšanas, siešanas vai nodrošināšanas
priekšmeti
98.0499 Nostiprināšanas,
precizējuma

siešanas

vai

nodrošināšanas

priekšmeti,

bez

98.05 Sprāgstviela vai ugunsnedrošs priekšmets, vai viela CNK
98.0501 Uguņošanas piederumi
Jāiekļauj:
 brīnumsvecīte
98.0505 Sprāgstvielas
Jāiekļauj:
 dinamīts, detonatora kapsula, paštaisīts spridzeklis
 degbumba
98.0598 Cita veida precizēta sprāgstviela vai ugunsnedrošs priekšmets vai viela
Jāiekļauj:
 sprādzienbīstami materiāli izgāztuvē, rūpnīcā, labības krātuvē, munīcijas
noliktavā
 sprādzienbīstama gāze
98.0599 Sprāgstviela vai ugunsnedrošs priekšmets, vai viela, bez precizējuma

98.06 Stacionārs aprīkojums spēļu laukumos, dārzos u.c.
98.0601 Skulptūra, statuja
98.0605 Piemineklis
98.0610 Akas vāks
98.0615 Karoga masts
98.0620 Puķu dobe
98.0625 Dobes apmale
98.0630 Siltumnīca
98.0635 Dārza baseins
98.0640 Podos augoši augi
98.0645 Dārza stabs, miets
98.0650 Puķupods
98.0655 Augsne stādīšanai podā
98.0698 Cita veida precizēts stacionārs aprīkojums spēļu laukumos, dārzos u.c.
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98.0699 Stacionārs aprīkojums spēļu laukumos, dārzos u.c., bez precizējuma

98.07 Mūzikas instrumenti
98.0701 Klavieres
98.0705 Elektriskā ģitāra
98.0710 Pūšamie instrumenti
98.0798 Citi precizēti mūzikas instrumenti
98.0799 Mūzikas instrumenti, bez precizējuma

98.08 Rūpnieciska tara
98.0801 Iekraušanas paliktnis
98.0805 Iesaiņotas preces
98.0810 Konteiners
98.0815 Degvielas muca
98.0820 Brezents
98.0898 Cita veida precizēta rūpnieciska tara
98.0899 Rūpnieciska tara, bez precizējuma

98.09 Cita veida tara, tvertnes, taras daļas
98.0901 Bērniem droša tara
98.0905 Tūbiņa
98.0910 Alumīnija folija, plastmasas plēve u.c.
98.0915 Ietinamais papīrs, cita veida papīra tara
98.0918 Virve, aukla
98.0920 Līmlente
98.0925 Gumijas lente
98.0998 Cita veida precizēta tara, tvertnes, taras daļas
98.0999 Tara, tvertne, taras daļa, bez precizējuma

98.10 Izotopi un starojums
98.1001 Metināšanas gaisma
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98.1005 Rentgenstari
98.1010 Elektriskā strāva
98.1015 Izotopi
98.1098 Cita veida precizēti izotopi un starojums
98.1099 Izotopi un starojums, bez precizējuma

98.98 Cita veida precizēts priekšmets vai viela
98.9801 Augstspiediena strūkla
Jāiekļauj:
 ūdens no ugunsdzēsības hidranta vai šļūtenes
 šķidrums no augstspiediena mazgājamās iekārtas
98.9805 Lāzera gaisma un iekārta
Nav jāiekļauj:
 lāzera rādāmkociņš
98.9810 Lāzera rādāmkociņš
Nav jāiekļauj:
 lāzera gaisma un iekārta
98.9828 Ass priekšmets CNK
98.9838 Neass priekšmets CNK
98.9848 Motors, dzinējs CNK
Nav jāiekļauj:
 transportlīdzekļa motors (01.0725)
98.9850 Sausā baterija
Nav jāiekļauj:
 transportlīdzekļa akumulators (01.0710)
98.9855 Pogveida baterija
Jāiekļauj:
 alkāliskā, litija vai niķeļa-kadmija baterija, pulksteņa baterija
Nav jāiekļauj:
 transportlīdzekļa akumulators (01.0710)
98.9858 Baterija CNK
Nav jāiekļauj:
 transportlīdzekļa akumulators (01.0710)
98.9860 Dzīvnieku krātiņš
98.9870 Kuņģa saturs
Jāiekļauj:
 vēmekļi

159

98.9875 Izkārnījumi (cilvēka vai dzīvnieka)
98.9878 Asinis, kautķermenis, līķis, kauli CNK (cilvēka vai dzīvnieka)
98.9880 Plastmasas maisiņš
98.9885 Atkritumi, drazas
98.9888 Vides piesārņojums CNK
98.9898 Cita veida precizēts priekšmets vai viela

99

Priekšmets vai viela nav precizēta
99.99 Priekšmets vai viela nav precizēta
99.9999 Priekšmets vai viela nav precizēta
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