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REGULAS
KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/2119
(2017. gada 22. novembris),
ar ko izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 1991. gada 19. decembra Regulu (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apseko
juma izveidi (1) un jo īpaši tās 2. panta 6. punktu,
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3924/91 dalībvalstīm jāveic Kopienas apsekojums par rūpniecisko ražošanu.

(2)

Rūpnieciskās ražošanas apsekojums jāsagatavo, izmantojot ražojumu sarakstu, ar ko nosaka apsekojamo rūpnie
cisko ražošanu.

(3)

Ražojumu saraksts ir vajadzīgs, lai tuvinātu ražošanas un ārējās tirdzniecības statistiku un lai varētu veikt salī
dzinājumu ar Kopienas ražojumu nomenklatūru CPA.

(4)

Ražojumu saraksts, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 3924/91 un minēts kā Prodcom saraksts, ir kopējs visām
dalībvalstīm un vajadzīgs, lai varētu salīdzināt dalībvalstu datus.

(5)

Lai atspoguļotu rūpnieciskās ražošanas tehnoloģisko attīstību un strukturālās pārmaiņas, ir jāizveido atjaunināts
Prodcom saraksts.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Prodcom saraksts ir iekļauts pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2017. gada 22. novembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

(1) OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp.
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Apraksts

PRODCOM

Apjoms

P

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

NACE: 07.10

Dzelzsrūdu ieguve

CPA: 07.10.10

Dzelzs rūdas

07.10.10.00

Dzelzsrūdas un koncentrāti (izņemot dedzinātos dzelzs pirītus)

NACE: 07.29

Citu krāsaino metālu rūdu ieguve

CPA: 07.29.11

Vara rūdas un to koncentrāti

07.29.11.00

Vara rūdas un koncentrāti

CPA: 07.29.12

Niķeļa rūdas un to koncentrāti

07.29.12.00

Niķeļa rūdas un concentrate

CPA: 07.29.13

Alumīnija rūdas un to koncentrāti

07.29.13.00

Alumīnija rūdas un koncentrāti

CPA: 07.29.14

Dārgmetālu rūdas un to koncentrāti

07.29.14.00

Dārgmetālu rūdas un koncentrāti

CPA: 07.29.15

Svina, cinka un alvas rūdas un to koncentrāti

07.29.15.00

Svina, cinka un alvas rūdas un rūdu koncentrāti

CPA: 07.29.19

Pārējās citur neklasificētas krāsaino metālu rūdas un rūdu koncentrāti

07.29.19.00

Citas krāsaino metālu rūdas un rūdu koncentrāti

NACE: 08.11

Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve

CPA: 08.11.11

Marmors un citi kaļķa ieži dekoratīviem izstrādājumiem vai būvniecībai

08.11.11.33

Marmors un travertīns, neapstrādāts vai rupji apstrādāts

kg

T

08.11.11.36

Marmors un travertīns, tikai sazāģēts taisnstūrveida vai kvadrātveida blokos
vai plāksnēs

kg

T

08.11.11.50

Ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai ar īpatsvaru ≥ 2,5 kg

kg

T

CPA: 08.11.12

Granīts, smilšakmens un citu veidu akmens dekoratīviem izstrādājumiem vai būvniecībai

08.11.12.33

Granīts, neapstrādāts vai rupji apstrādāts

kg

T

08.11.12.36

Granīts, tikai sazāģēts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plāk
snēs

kg

T

08.11.12.50

Smilšakmens

kg

T

08.11.12.90

Porfīrs, bazalts, kvarcīti un citi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, neap
strādāti, rupji apstrādāti vai tikai sagriezti (izņemot kaļķa iežus pieminekļiem
vai būvniecībai ar īpatsvaru ≥ 2,5, granītu un smilšakmeni)

kg

T

CPA: 08.11.20

Kaļķakmens un ģipšakmens

08.11.20.30

Ģipšakmens un anhidrīts

kg

T

08.11.20.50

Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un citi kaļķa ieži, ko izmanto kaļķu vai
cementa ražošanā (izņemot sasmalcinātu kaļķakmeni un noteikta izmēra
kaļķakmeni)

kg

T

Norāde
uz
piezī
mēm
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CPA: 08.11.30

Krīts un nekalcinēts dolomīts

08.11.30.10

Krīts

kg

T

08.11.30.30

Dolomīts, neapstrādāts, rupji apstrādāts vai sadalīts taisnstūra vai kvadrāt
veida blokos vai plātnēs (izņemot karsētu vai dedzinātu, aglomerētu vai
sasmalcinātu dolomītu betona masām, šoseju klājumiem, dzelzceļa vai
citam balastam)

kg

T

CPA: 08.11.40

Slāneklis

08.11.40.00

Slāneklis, neapstrādāts, rupji apstrādāts vai sadalīts taisnstūra vai kvadrātveida
blokos vai plāksnēs

kg

T

NACE: 08.12

Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve

CPA: 08.12.11

Dabiskās smiltis

08.12.11.50

Silīcija dioksīds – silīcijsmilts (kvarca smiltis vai rūpniecībā izmantojamas
smiltis)

kg

S

08.12.11.90

Būvniecībā izmantojamas smiltis, piem., māla smiltis, kaolīna smiltis, lauk
špats (izņemot silīcijsmiltis, metālsaturošas smiltis)

kg

S

CPA: 08.12.12

Akmens granulas, šķembas un pulveris; oļi, grants

08.12.12.10

Grants, oļi, šķembas un krams, ko izmanto betona masām – šoseju klāju
miem, dzelzceļa vai citam balastam

kg

S

08.12.12.30

Sasmalcināts akmens betona masām, šoseju klājumiem, dzelzceļa vai citam
balastam, piem., sasmalcināts dolomīts (izņemot granti, oļus, šķembas un
kramu)

kg

S

08.12.12.50

Marmora granulas, šķembas un pulveris

kg

S

08.12.12.90

Travertīna, ekausīna, granīta, porfīra, bazalta, smilšakmens un citu pieminekļu
akmeņu granulas, šķembas un pulveris

kg

S

CPA: 08.12.13

Būvniecībai paredzēti izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu maisījumi, kas satur vai nesatur oļus,
granti, šķembas un drupinātus akmeņus

08.12.13.00

Būvniecībai paredzēti izdedžu, sārņu un tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu
maisījumi, segumi, kas satur vai nesatur oļus, granti, šķembas un kramu

CPA: 08.12.21

Kaolīns un citi kaolīnu saturoši māli

08.12.21.40 * z Nekalcinēts kaolīns

kg

S

kg

T

kg

T

08.12.21.60

Kaolīna māli (lodveida gabalos un viendabīgi māli)

CPA: 08.12.22

Citi māli, andaluzīts, kianīts un silimanīts; mulīts; šamots vai dinasmāls

08.12.22.10

Bentonīts

kg

T

08.12.22.30

Ugunsizturīgais māls

kg

T

08.12.22.50

Parastie māli un slānekļi izmantošanai celtniecībā (izņemot bentonītu, ugun
sizturīgo mālu, uzpūstos mālus, kaolīnu un kaolīna mālus); andaluzīts;
kianīts; silimanīts; mullīts; šamots vai dinasa zemes

kg

T

NACE: 08.91

Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve

CPA: 08.91.11

Dabiskā kalcija vai alumīnija–kalcija fosfāti

08.91.11.00

Dabiskie kalcija fosfāti, dabiskie alumīnija kalcija fosfāti un fosfātkrīts

kg

T

CPA: 08.91.12

Neapdedzināts dzelzs pirīts (kolčedāns); neapstrādāts vai neattīrīts sērs

08.91.12.00

Neapdedzinātie dzelzs pirīti; neapstrādāts, neattīrīts vai nerafinēts sērs
(ieskaitot reģenerētu sēru)

kg

T
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T

kg

T

kg

T
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CPA: 08.91.19

Citi ķīmiskie minerāli un minerālmēsli

08.91.19.00

Citas minerālvielas, kas sastopamas ķīmiskajās vielās un minerālmēslos

NACE: 08.93

Sāls ieguve

CPA: 08.93.10

Sāls un tīrais nātrija hlorīds; jūras ūdens

08.93.10.00

Sāls (ieskaitot denaturēto sāli) (izņemot pārtikas sāli) un tīrs nātrija hlorīds,
šķīdināts vai ne, ar vai bez pievienotām pretsacietēšanas un birstamību
nodrošināšanas vielām

NACE: 08.99

Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība

CPA: 08.99.10

Dabiskais bitumens un asfalts; asfaltīti un asfalta ieži

08.99.10.00

Dabiskais bitumens un dabiskais asfalts; asfaltīti un asfalta ieži

CPA: 08.99.21

Dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (izņemot rūpnieciskos dimantus), neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, vai rupji
sašķelti

08.99.21.00

Dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (izņemot rūpnieciskos dimantus), neapstrā
dāti vai vienkārši sazāģēti, vai rupji sašķelti

CPA: 08.99.22

Rūpnieciskie dimanti, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, sašķelti vai rupji apstrādāti; pumeks; smirģelis; dabis
kais korunds, dabiskais granāts un citi dabiskie abrazīvie materiāli

08.99.22.00

Rūpnieciskie dimanti, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, sašķelti vai rupji
apstrādāti; pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un citi
dabiskie abrazīvie materiāli

CPA: 08.99.29

Citas minerālvielas

08.99.29.00

Citi minerāli

NACE: 10.11

Gaļas pārstrāde un konservēšana

CPA: 10.11.11

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa

10.11.11.40

c/k

T

kg

T

kg

T

Svaigi vai atdzesēti liellopu gaļas neatkauloti liemeņi, pusliemeņi un ceturt
daļas

kg

S

10.11.11.90

Svaigi vai atdzesēti liellopu gaļas izcirtņi

kg

S

CPA: 10.11.12

Svaiga vai atdzesēta cūkgaļa

10.11.12.30

Svaigi vai atdzesēti cūkgaļas liemeņi un pusliemeņi (ieskaitot svaigu gaļu ar
sāli kā īslaicīgu konservantu)

kg

S

10.11.12.50

Svaigi vai atdzesēti cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi ar kauliem (ieskaitot
svaigu gaļu ar sāli kā īslaicīgu konservantu)

kg

S

10.11.12.90

Svaiga vai atdzesēta cūkgaļa (ieskaitot svaigu gaļu ar sāli kā īslaicīgu konser
vantu, bet izņemot liemeņus un pusliemeņus, šķiņķus, plecus un to izcirtņus
ar kauliem)

kg

S

CPA: 10.11.13

Svaiga vai atdzesēta aitu gaļa

10.11.13.00

Svaigi vai atdzesēti jēra vai aitas gaļas liemeņi, pusliemeņi un izcirtņi

kg

S

CPA: 10.11.14

Svaiga vai atdzesēta kazu gaļa

10.11.14.00

Svaiga vai atdzesēta kazas gaļa

kg

S

CPA: 10.11.15

Svaiga vai atdzesēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

10.11.15.00

Svaiga vai atdzesēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

kg

S
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CPA: 10.11.20

Svaigi vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku pārtikas subprodukti

10.11.20.00

Svaigi vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas
dzīvnieku subprodukti

CPA: 10.11.31

Saldēta liellopu gaļa

10.11.31.00

Saldēti liellopu gaļas liemeņi, pusliemeņi, ceturtdaļas un izcirtņi

CPA: 10.11.32

Saldēta cūkgaļa

10.11.32.30

kg

S

kg

S

Saldēti cūkgaļas liemeņi un pusliemeņi

kg

S

10.11.32.50

Saldēti cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi ar kauliem

kg

S

10.11.32.90

Saldēta cūkgaļa (izņemot liemeņus un pusliemeņus, šķiņķus, plecus un to
izcirtņus ar kauliem)

kg

S

CPA: 10.11.33

Saldēta aitu gaļa

10.11.33.00

Saldēti jēra vai aitas gaļas liemeņi, pusliemeņi un izcirtņi

kg

S

CPA: 10.11.34

Saldēta kazu gaļa

10.11.34.00

Saldēta kazu gaļa

kg

S

CPA: 10.11.35

Saldēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

10.11.35.00

Saldēta zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

kg

S

CPA: 10.11.39

Cita svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti

10.11.39.10

Saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku
subprodukti

kg

S

10.11.39.30

Svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti (ieskaitot trušu un
zaķu, un medījumu gaļu un subproduktus; izņemot mājputnu, liellopu, zirgu,
cūku, aitu un kazu gaļu un subproduktus; varžu kājiņas)

kg

S

CPA: 10.11.41

Plūkta vilna, nemazgāta vai mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas no ādas

10.11.41.00

Taukaina vilna, nekārsta vai neķemmēta (ieskaitot pirms cirpšanas mazgāto)
(izņemot cirptu vilnu)

kg

S

CPA: 10.11.42

Veselas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

10.11.42.00

Liellopu vai zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas, veselas (izņemot tās, kas saistītas
ar HS pozīciju 410190)

p/st

S

CPA: 10.11.43

Citas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

10.11.43.00

Citas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

kg

S

CPA: 10.11.44

Aitu un jēru jēlādas

10.11.44.00

Aitu vai jēru ādas

p/st

S

CPA: 10.11.45

Kazu un kazlēnu jēlādas

10.11.45.00

Kazu vai kazlēnu jēlādas, bet nemiecētas, svaigas vai konservētas

p/st

S
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P

CPA: 10.11.50

Liellopu, aitu, kazu un cūku tauki

10.11.50.40

Cūku tauki bez liesuma; svaigi; atdzesēti; saldēti; sālīti; sālījumā vai žāvēti
(izņemot kausēti)

kg

S

10.11.50.60

Cūku tauki vai cūku speķis; kausēts

kg

S

10.11.50.70

Liellopu, aitu vai kazu tauki; neapstrādāti vai kausēti

kg

S

CPA: 10.11.60

Pārtikai nederīgi neapstrādāti subprodukti

10.11.60.30

Dzīvnieku zarnas, dzīvnieku pūšļi un kuņģi; veseli vai gabalos (izņemot zivju)

kg

S

10.11.60.90

Cilvēku uzturā nederīgas dzīvnieku iekšas (izņemot zivju; zarnas, pūšļus un
kuņģus)

kg

S

NACE: 10.12

Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana

CPA: 10.12.10

Svaiga vai dzesēta mājputnu gaļa

10.12.10.10

Svaigi vai atdzesēti cāļi, veseli

kg

S

10.12.10.20

Svaigi vai atdzesēti tītari, veseli

kg

S

10.12.10.30 z

Svaigas vai atdzesētas zosis, pīles un pērļu vistiņas, veselas

kg

S

10.12.10.50

Svaigi vai atdzesēti cāļu izcirtņi

kg

S

10.12.10.60

Svaigi vai atdzesēti tītaru izcirtņi

kg

S

10.12.10.70 z

Svaigi vai atdzesēti zosu, pīļu un pērļu vistiņu izcirtņi

kg

S

CPA: 10.12.20

Saldēta mājputnu gaļa

10.12.20.13

Saldēti cāļi, veseli

kg

S

10.12.20.15

Saldēti tītari, veseli

kg

S

10.12.20.17 z

Saldētas zosis, pīles un pērļu vistiņas, veselas

kg

S

10.12.20.53

Saldēti cāļu izcirtņi

kg

S

10.12.20.55

Saldēti tītaru izcirtņi

kg

S

10.12.20.57 z

Saldēti pīļu, zosu un pērļu vistiņu izcirtņi

kg

S

CPA: 10.12.30

Mājputnu tauki

10.12.30.00

Mājputnu tauki

kg

S

CPA: 10.12.40

Mājputnu pārtikas subprodukti

10.12.40.00 *

Mājputnu pārtikas subprodukti

kg

S

CPA: 10.12.50

Putnu spalvas un ādas ar spalvām

10.12.50.00

Sagatavotas putnu ādas, ar spalvām vai noplūktas, putnu spalvas utt.

kg

S

NACE: 10.13

Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana

CPA: 10.13.11

Sālīta, žāvēta vai kūpināta cūkgaļa un izcirtņi (speķis un šķiņķis)

10.13.11.20

Cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi, ar kauliem, sālīti, sālījumā, žāvēti vai
kūpināti, vītināti

kg

S

10.13.11.50

Cūkgaļas vēderdaļa un tās izcirtņi, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, vītināti

kg

S

10.13.11.80

Cūkgaļa: sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta, vītināta (ieskaitot bekonu, ¾
pusliemeņus/vidučus, priekšējās daļas, filejas un to gabalus, izņemot šķiņķi,
plecus un to izcirtņus ar kauliem, vēderdaļas un to izcirtņus)

kg

S

CPA: 10.13.12

Sālīta, žāvēta vai kūpināta liellopu gaļa

10.13.12.00

Liellopu gaļa, sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta, vītināta

kg

S

Norāde
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CPA: 10.13.13

Cita sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa vai gaļas pārtikas subprodukti (izņemot cūku un liellopu gaļu);
gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti

10.13.13.00

Sālīta gaļa; gaļa sālījumā, žāvēta, kūpināta, vītināta; gaļas vai gaļas subpro
duktu pārtikas milti un rupja maluma milti (izņemot cūkgaļu un liellopu
gaļu, sālītu, sālījumā, žāvētu, kūpinātu, vītinātu)

CPA: 10.13.14

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas pārtikas subproduktiem vai asinīm

10.13.14.30 z

kg

S

Aknu desas un tamlīdzīgi produkti; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu
bāzes (izņemot sagatavotus produktus un gatavus ēdienus)

kg

S

10.13.14.60 z

Desas un tamlīdzīgi produkti no gaļas, subproduktiem vai asinīm un sagata
vota pārtika uz to bāzes (izņemot aknu desu un no aknām sagatavotus
produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

CPA: 10.13.15

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

10.13.15.05 z

Sagatavotas vai konservētas zosu vai pīļu aknas (izņemot desas, sagatavotus
produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.13.15.15 z

Sagatavotas vai konservētas citu dzīvnieku aknas (izņemot desas, sagatavotus
produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.13.15.25 z

Tītara gaļa vai to pārtikas subprodukti gatavu izstrādājumu vai konservu
veidā (izņemot desas, aknu izstrādājumus, sagatavotus produktus un gatavos
ēdienus)

kg

S

10.13.15.35 z

Cita sagatavota vai konservēta putnu gaļa (izņemot desas, aknu izstrādāju
mus, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.13.15.45 z

Gatavi vai konservēti cūkgaļas šķiņķi un to izcirtņi (izņemot sagatavotus
produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.13.15.55 z

Gatavi vai konservēti cūkgaļas pleci un to izcirtņi (izņemot sagatavotus
produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.13.15.65 z

Gatava vai konservēta cūkgaļa, tās subprodukti un maisījumi, ieskaitot maisī
jumus, kas satur < 40 % gaļas vai jebkura veida subproduktus un jebkura
veida taukus (izņemot desas un tamlīdzīgus produktus, homogenizētus izstrā
dājumus, aknu izstrādājumus, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.13.15.75 z

Cita gatava vai konservēta cūkgaļa, tās subprodukti un maisījumi, ieskaitot
maisījumus (izņemot desas un tamlīdzīgus produktus, homogenizētus izstrā
dājumus, aknu izstrādājumus, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.13.15.85 z

Gatava vai konservēta liellopu un teļa gaļa vai tās subprodukti (izņemot desas
un tamlīdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, aknu izstrādājumus,
sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.13.15.95 z

Cita gatava vai konservēta gaļa vai subprodukti, ieskaitot asinis (izņemot
desas un tamlīdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, aknu izstrā
dājumus, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

CPA: 10.13.16

Pārtikai nederīgi gaļas milti un granulas; dradži

10.13.16.00

Gaļas vai gaļas subproduktu milti, rupja maluma milti un granulas, kas nav
piemērotas cilvēku pārtikai; dradži

kg

S

CPA: 10.13.91

Ēdienu gatavošana un līdzīgi pakalpojumi gaļas produktu ražošanai

10.13.91.00

Termiska gaļas apstrāde un citi gaļas produktu sagatavošanas pakalpojumi

I
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NACE: 10.20

Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

CPA: 10.20.11

Svaiga vai atdzesēta zivju fileja un cita veida zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta)

10.20.11.00

Svaiga vai atdzesēta zivju fileja un zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta)

CPA: 10.20.12

Svaigas vai atdzesētas zivju aknas un ikri

10.20.12.00

Svaigas vai atdzesētas zivju aknas un ikri

CPA: 10.20.13

Saldētas zivis

10.20.13.30

P

Norāde
uz
piezī
mēm

kg

S

kg

S

Saldētas sālsūdens zivis, veselas

kg

S

10.20.13.60

Saldētas saldūdens zivis, veselas

kg

S

CPA: 10.20.14

Saldētas zivju filejas

10.20.14.00

Saldēta zivju fileja

kg

S

CPA: 10.20.15

Saldēta zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta)

10.20.15.00

Saldēta zivju gala (sasmalcināta vai nesasmalcināta), izņemot fileju

kg

S

CPA: 10.20.16

Saldētas zivju aknas un ikri

10.20.16.00

Saldētas zivju aknas un ikri

kg

S

CPA: 10.20.21

Kaltēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, bet ne kūpināta

10.20.21.00

Zivju fileja, kaltēta, sālīta vai sālījumā, izņemot kūpinātu

kg

S

CPA: 10.20.22

Kaltētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā zivju aknas, ikri, spuras, galvas, astes, peldpūšļi un citi ēdami subpro
dukti; zivju milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

10.20.22.50

Kaltētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā zivju aknas, ikri, spuras, galvas, astes,
peldpūšļi un citi ēdami subprodukti; zivju milti, rupja maluma milti un
granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

CPA: 10.20.23

Kaltētas zivis, sālītas vai nesālītas, vai sālījumā

10.20.23.50

Kaltētas zivis, sālītas vai nesālītas; sālītas, bet nekaltētas zivis; zivis sālījumā
(izņemot fileju, kūpinātās, galvas, astes un peldpūšļus)

CPA: 10.20.24

Kūpinātas zivis, ietverot fileju

10.20.24.25

kg

S

kg

S

Kūpināti Klusā okeāna, Atlantijas un Donavas laši (ieskaitot fileju, izņemot
galvas, astes un peldpūšļus)

kg

S

10.20.24.55

Kūpinātas siļķes (ieskaitot fileju, izņemot galvas, astes un peldpūšļus)

kg

S

10.20.24.85

Kūpinātas zivis (izņemot siļķes, Klusā okeāna, Atlantijas un Donavas lašus),
ieskaitot fileju, izņemot galvas, astes un peldpūšļus

kg

S

CPA: 10.20.25

Citādi sagatavotas vai konservētas zivis, izņemot gatavus zivju ēdienus

10.20.25.10 z

Sagatavots vai konservēts lasis, vesels vai gabalos (izņemot maltu, sagatavotus
produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.20.25.20 z

Sagatavotas vai konservētas siļķes, veselas vai gabalos (izņemot maltas, saga
tavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.20.25.30 z

Sagatavotas vai konservētas sardīnes, sardinellas, brētliņas, šprotes, veselas vai
gabalos (izņemot maltas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.20.25.40 z

Sagatavotas vai konservētas tunzivis, svītrainās vai bonito, veselas vai gabalos
(izņemot maltas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S
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10.20.25.50 z

Sagatavotas vai konservētas skumbrijas (makreles), veselas vai gabalos
(izņemot maltas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.20.25.60 z

Sagatavoti vai konservēti anšovi, veseli vai gabalos (izņemot maltus, sagata
votus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.20.25.70 z

Zivju filejas mīklā vai rīvmaizē, ieskaitot zivju pirkstiņus (izņemot sagata
votus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.20.25.80 z

Citas sagatavotas vai konservētas zivis, veselas vai gabalos (izņemot maltas,
sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

10.20.25.90 z

Sagatavotas vai konservētas zivis, (izņemot veselas vai gabalos, sagatavotus
produktus un gatavos ēdienus)

kg

S

CPA: 10.20.26

Kaviārs un kaviāra aizstājēji

10.20.26.30

Kaviārs (storu ikri)

kg

S

10.20.26.60

Kaviāra aizstājēji

kg

S

CPA: 10.20.31

Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie

10.20.31.00 z

Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie

kg

S

CPA: 10.20.32

Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā mīkstmieši

10.20.32.50 z

Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā mīkstmieši (ķemmīšgliemenes, ēdamglieme
nes, sēpijas, kalmāri un astoņkāji)

kg

S

CPA: 10.20.33

Citi ūdens bezmugurkaulnieki un jūras aļģes, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā

10.20.33.50 z

Citi saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieki (svītrotās
veneras, medūzas utt.); saldētu, kaltētu, sālītu vai sālījumā ūdens bezmugur
kaulnieku, kas nav vēžveidīgie, milti un granulas, kas derīgas lietošanai
pārtikā

kg

S

CPA: 10.20.34

Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši, jūras aļģes un citi ūdens bezmugurkaulnieki

10.20.34.00 z

Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši, jūras aļģes un citi
ūdens bezmugurkaulnieki

CPA: 10.20.41

Pārtikai nederīgi milti, rupja maluma milti un granulas no zivīm, vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens
bezmugurkaulniekiem, vai jūras aļģēm

10.20.41.00

Zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku milti un
granulas, pārtikai nederīgi

CPA: 10.20.42

Citi pārtikai nederīgi zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku, vai jūras aļģu produkti

10.20.42.00

Citi pārtikai nederīgi zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugur
kaulnieku, vai jūras aļģu produkti (ieskaitot zivju atkritumus; izņemot vaļa
bārdu un tās matus, koraļļus vai tamlīdzīgas vielas, gliemežvākus un tintes
zivs bārdu, neapstrādātus vai vienkārši sagatavotus/dabiskus sūkļus)

NACE: 10.31

Kartupeļu pārstrāde

CPA: 10.31.11

Saldēti kartupeļi

10.31.11.10

kg

kg

S

S

kg

S

Saldēti kartupeļi, nevārīti, tvaicēti vai vārīti ūdenī

kg

S

10.31.11.30

Saldēti sagatavoti vai konservēti kartupeļi (ieskaitot ceptus vai eļļā apceptus
un tad sasaldētus kartupeļus) (izņemot sagatavotus ar etiķi vai etiķskābi)

kg

S

CPA: 10.31.12

Kaltēti kartupeļi, gabaliņos vai šķēlēs sagriezti vai nesagriezti, tālāk neapstrādāti

10.31.12.00

Žāvēti (kaltēti) kartupeļi, šķēlēs vai citādi sagriezti vai nesagriezti, bet tālāk
neapstrādāti

kg

S
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kg

S

CPA: 10.31.13

Kaltēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu, pārslu un granulu veidā

10.31.13.00

Žāvēti (kaltēti) kartupeļi miltu, rupja maluma miltu, pārslu, granulu un lodīšu
veidā

CPA: 10.31.14

Sagatavoti vai konservēti kartupeļi

10.31.14.30

Kartupeļi, kas sagatavoti vai konservēti miltu, rupja maluma miltu vai pārslu
veidā (izņemot saldētus, kraukšķīgus, kas sagatavoti ar etiķi vai etiķskābi)

kg

S

10.31.14.60

Sagatavoti vai konservēti kartupeļi (ieskaitot kraukšķīgos) (izņemot saldētus,
žāvētus, sagatavotus ar etiķi vai etiķskābi, miltu, rupja maluma miltu vai
pārslu veidā)

kg

S

NACE: 10.32

Augļu un dārzeņu sulas ražošana

CPA: 10.32.11

Tomātu sula

10.32.11.00

Tomātu sula

l

S

CPA: 10.32.12

Apelsīnu sula

10.32.12.10

Saldēta nekoncentrēta apelsīnu sula

kg

S

10.32.12.20

Nekoncentrēta apelsīnu sula (izņemot saldētu)

l

S

10.32.12.30

Apelsīnu sula, citur neklasificēta

l

S

CPA: 10.32.13

Greipfrūtu sula

10.32.13.00

Greipfrūtu sula

l

S

CPA: 10.32.14

Ananāsu sula

10.32.14.00

Ananasu sula

l

S

CPA: 10.32.15

Vīnogu sula

10.32.15.00

Vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu)

l

S

CPA: 10.32.16

Ābolu sula

10.32.16.00

Ābolu sula

l

S

CPA: 10.32.17

Augļu un dārzeņu sulu maisījumi

10.32.17.00

Augļu un dārzeņu sulu maisījumi

l

S

CPA: 10.32.19

Citu augļu un dārzeņu sulas

10.32.19.10

Nekoncentrēta jebkuru atsevišķu citrusaugļu sula (izņemot apelsīnu un greip
frūtu)

l

S

10.32.19.20

Nekoncentrēta jebkuru atsevišķu augļu/dārzeņu sula, nefermentēta un bez
spirta piedevas (izņemot apelsīnu, greipfrūtu, ananasu, vīnogu un ābolu sulas)

l

S

10.32.19.30

Augļu un dārzeņu sulas, citur neklasificētas

l

S

NACE: 10.39

Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

CPA: 10.39.11

Saldēti dārzeņi

10.39.11.00

Saldēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi; nevārīti vai pagatavoti, tvaicējot vai
vārot ūdenī (izņemot kartupeļus)

kg

S

CPA: 10.39.12

Īslaicīgai glabāšanai konservēti dārzeņi

10.39.12.00

Īslaicīgai glabāšanai ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citos konser
vējošos šķīdumos konservēti dārzeņi, bet kas nav pagatavoti tūlītējai lietoša
nai

kg

S

CPA: 10.39.13

Kaltēti dārzeņi

10.39.13.30

Žāvēti, kaltēti sīpoli, veseli, šķēlēs vai citādi sagriezti, sasmalcināti vai pulver
veidā, bet tālāk neapstrādāti

kg

S
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10.39.13.50

Žāvētas, kaltētas sēnes un trifeles, veselas, šķēlēs vai citādi sagrieztas, sasmal
cinātas vai pulverveidā, bet tālāk neapstrādātas

kg

S

10.39.13.90

Žāvēti, kaltēti dārzeņi (izņemot kartupeļus, sīpolus, sēnes un trifeles) un
dārzeņu maisījumi, veseli, šķēlēs vai citādi sagriezti, sasmalcināti vai pulver
veidā, bet tālāk neapstrādāti

kg

S

CPA: 10.39.15

Konservētas pupas, kas nav sagatavotas etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

10.39.15.00 z

Konservētas pupas (izņemot konservētus pupas, kas sagatavotas etiķī vai
etiķskābē, un gatavus dārzeņu ēdienus)

CPA: 10.39.16

Konservēti zirņi, kas nav sagatavoti etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

10.39.16.00 z

Konservēti zirņi (izņemot konservētus zirņus, kas sagatavoti etiķī vai etiķ
skābē, un gatavus dārzeņu ēdienus)

CPA: 10.39.17

Citi konservēti dārzeņi (izņemot kartupeļus), kas nav sagatavoti etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu
ēdienus

10.39.17.10 z

Konservēti tomāti, veseli vai gabalos (izņemot konservētus tomātus, kas saga
tavoti etiķī vai etiķskābē, un gatavus dārzeņu ēdienus)

kg

S

10.39.17.21

Nekoncentrēts tomātu biezenis un pasta

kg

S

10.39.17.25

Koncentrēts tomātu biezenis un pasta

kg

S

10.39.17.30 z

Sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles (izņemot žāvētas, kaltētas,
saldētas vai konservētas sēnes un trifeles, kas sagatavotas etiķī vai etiķskābē,
un gatavus dārzeņu ēdienus)

kg

S

10.39.17.40 z

Saldēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus,
saldētus dārzeņus un dārzeņu maisījumus, kas ir termiski neapstrādāti vai
apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, vai konservēti etiķī vai etiķskābē)

kg

S

10.39.17.50 z

Skābie kāposti (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus un žāvētus (kaltētus),
saldētus vai etiķī vai etiķskābē konservētus skābos kāpostus)

kg

S

10.39.17.60 z

Konservēti sparģeļi (izņemot žāvētus, saldētus vai etiķī vai etiķskābē konser
vētus sparģeļus un gatavus dārzeņu ēdienus)

kg

S

10.39.17.70 z

Sagatavotas vai konservētas olīvas (izņemot žāvētas, saldētas vai etiķī vai
etiķskābē konservētas olīvas un gatavus dārzeņu ēdienus)

kg

S

10.39.17.80 z

Sagatavota vai konservēta saldā kukurūza (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus
un žāvētu, saldētu vai etiķī vai etiķskābē konservētu saldo kukurūzu)

kg

S

10.39.17.90 z

Dārzeņi un dārzeņu maisījumi, citur neminēti (izņemot gatavus dārzeņu
ēdienus un saldētus dārzeņus un dārzeņu maisījumus)

kg

S

CPA: 10.39.18

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi (izņemot kartupeļus), augļi, rieksti un citas ēdamas augu
daļas

10.39.18.00

Dārzeņi (izņemot kartupeļus), augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, saga
tavotas vai konservētas etiķī vai etiķskābē

CPA: 10.39.21

Saldēti, ēšanai sagatavoti vai nesagatavoti augļi un rieksti

10.39.21.00

Saldēti augļi un rieksti, nevārīti vai sagatavoti, tvaicējot vai vārot ūdenī

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S
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CPA: 10.39.22

Augļu un riekstu biezeņi un pastas, augļu džemi un želejas

10.39.22.30

Citrusaugļu džemi, marmelādes, želejas, biezeņi vai pastas; termiski apstrādāti
izstrādājumi (izņemot homogenizētos izstrādājumus)

kg

S

10.39.22.90

Džemi, marmelādes, augļu želejas, augļu vai riekstu biezeņi un pastas;
termiski apstrādāti izstrādājumi (izņemot citrusaugļus, homogenizētos izstrā
dājumus)

kg

S

CPA: 10.39.23

Rieksti un zemesrieksti, grauzdēti, sālīti vai citādi sagatavoti

10.39.23.30

Sagatavoti vai konservēti zemesrieksti (ieskaitot zemesriekstu sviestu)
(izņemot ar etiķi vai etiķskābi gatavotus, saldētus biezeņus un pastas)

kg

S

10.39.23.90

Sagatavoti vai konservēti rieksti (izņemot zemesriekstus) un citas sēklas un
maisījumi (izņemot ar etiķi vai etiķskābi gatavotus, ar cukuru konservētus
saldētus biezeņus un pastas)

kg

S

CPA: 10.39.24

Īslaicīgai glabāšanai konservēti augļi un rieksti, kas nav paredzēti tūlītējai lietošanai

10.39.24.10

Citrusaugļu vai meloņu miza, svaiga, saldēta, žāvēta vai konservēta īslaicīgai
glabāšanai sālījumā, sērūdenī vai citos konservējošos šķīdumos

kg

S

10.39.24.30

Citi īslaicīgai glabāšanai konservēti augļi un rieksti ar sēra dioksīda gāzi,
sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā, bet nav paredzēti tūlītējam
patēriņam

kg

S

CPA: 10.39.25

Lobīti zemesrieksti un rieksti

10.39.25.00 *

Lobīti zemesrieksti un rieksti un lobītas saulespuķu sēklas

kg

S

CPA: 10.39.29

Citi pārstrādāti, kaltēti vai konservēti augļi un rieksti

10.39.29.10

Rozīnes

kg

S

10.39.29.20

Kaltēti augļi (izņemot dateles, ananasus, avokado, guavas, mango, mangostī
nus, citrusaugļus un vīnogas), kaltētu riekstu un/vai kaltētu augļu maisījumi

kg

S

10.39.29.50

Sagatavoti vai konservēti augļi, citur neklasificēti (izņemot Müsli)

kg

S

CPA: 10.39.30

Augu materiāls un augu atkritumi, augu atliekas un blakusprodukti

10.39.30.00

Dārzeņu blakusprodukti un atkritumi lopbarībai, citur neklasificēti

kg

S

CPA: 10.39.91

Termiska apstrāde un citi pakalpojumi augļu un dārzeņu konservēšanai

10.39.91.00

Termiskā apstrāde un pārējie sagatavošanas pakalpojumi (sabiezināšana u. c.)
dārzeņu konservēšanai

NACE: 10.41

Eļļu un tauku ražošana

CPA: 10.41.11

Cūku tauku stearīns, cūku tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta vai nemaisīta, vai citādi
nesagatavota

10.41.11.00

Cūku tauku stearīns, eļļa; oleostearīns, oleoeļļa un sveču tauku eļļa (izņemot
emuļģētu, sajauktu vai citādi sagatavotu)

I

kg

S
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CPA: 10.41.12

Jūras dzīvnieku un zivju tauki un eļļas, un to frakcijas

10.41.12.00

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas (izņemot ķīmiski pārvei
dotās)

CPA: 10.41.19

Citi dzīvnieku tauki un eļļas, un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.19.00

Citi dzīvnieku tauki un eļļas, un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas,
(izņemot ķīmiski pārveidotās)

CPA: 10.41.21

Neattīrīta zemesriekstu eļļa

10.41.21.10

Neattīrīta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

CPA: 10.41.22

Neattīrīta olīveļļa

10.41.22.10

kg

S

kg

S

Neattīrīta olīveļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

10.41.22.20

Eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, neapstrādāta eļļa (ieskaitot
tās, kas sajauktas ar neapstrādātu olīveļļu, rafinētas) (izņemot neapstrādātu
olīveļļu un eļļas ar ķīmiskā sastāva izmaiņām)

kg

S

CPA: 10.41.23

Neattīrīta saulespuķu eļļa

10.41.23.00

Neattīrīta saulespuķu sēklu eļļa un saflora eļļa un tās frakcijas (izņemot
ķīmiski pārveidotās)

kg

S

CPA: 10.41.24

Neattīrīta rapšu un sinepju eļļa

10.41.24.10

Neattīrīta rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski
pārveidotās)

kg

S

CPA: 10.41.25

Neattīrīta palmu eļļa

10.41.25.10

Neattīrīta palmu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

kg

S

CPA: 10.41.29

Citas neattīrītas augu eļļas

10.41.29.10

Citas neattīrītas augu eļļas (izņemot ķīmiski pārveidotās eļļas)

kg

S

CPA: 10.41.30

Jēlkokvilnas produkti

10.41.30.00

Jēlkokvilnas produkti

kg

S

CPA: 10.41.41

Eļļas rauši un citi augu tauku un eļļu spiešanas cietie atlikumi

10.41.41.30

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot sojas pupiņu eļļu

kg

S

10.41.41.50

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot saulespuķu sēklu taukus
vai eļļas

kg

S

10.41.41.70

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot rapšu vai ripšu sēklu
taukus vai eļļas

kg

S

10.41.41.90

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot augu taukus/eļļas
(ieskaitot kokvilnas sēklu, linsēklu, kokosriekstu, kopras un palmu riekstu
vai kodolu eļļas) (izņemot sojas pupiņu, saulespuķu, rapšu vai ripšu sēklu
eļļas)

kg

S

CPA: 10.41.42

Eļļas augu sēklu un eļļas augu augļu, izņemot sinepju, milti

10.41.42.00

Eļļas sēklu vai eļļas augļu milti un rupja maluma milti (izņemot sinepju)

kg

S

CPA: 10.41.51

Rafinēta sojas pupiņu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.51.00

Rafinēta sojas pupu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S
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CPA: 10.41.52

Rafinēta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.52.00

Rafinēta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

CPA: 10.41.53

Rafinēta olīveļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.53.10

Rafinēta olīveļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

10.41.53.30

Eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām (ieskaitot tās, kas sajauktas ar
neapstrādātu olīveļļu, rafinētas) (izņemot neapstrādātas eļļas, neapstrādātu
olīveļļu un eļļas ar ķīmiskā sastāva izmaiņām)

kg

S

CPA: 10.41.54

Rafinēta saulespuķu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.54.00

Rafinēta saulespuķu sēklu un saflora eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski
pārveidotās)

kg

S

CPA: 10.41.55

Rafinēta kokvilnas eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.55.00

Rafinēta kokvilnas sēklu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

CPA: 10.41.56

Rafinētas rapšu un sinepju eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.56.00

Rafinēta rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārvei
dotās)

kg

S

CPA: 10.41.57

Rafinēta palmu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.57.00

Rafinēta palmu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

CPA: 10.41.58

Rafinēta kokosriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.58.00

Rafinēta kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārvei
dotās)

kg

S

CPA: 10.41.59

Citas rafinētas eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām; negaistošie augu tauki un pārējās citur
neklasificētas augu eļļas (izņemot kukurūzas eļļu) un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.59.00

Citas rafinētas eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām; negaistošie
augu tauki un pārējās citur neklasificētas augu eļļas (izņemot kukurūzas eļļu)
un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

CPA: 10.41.60

Tālāk nesagatavoti hidrogenēti vai esterificēti dzīvnieku un augu tauki vai eļļas un to frakcijas

10.41.60.30

Dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenizētas,
savstarpēji esterificētas, pāresterificētas vai elaidinizētas, bet tālāk neapstrā
dātas (ieskaitot rafinēšanu)

kg

S

10.41.60.50

Augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenizētas, savstar
pēji esterificētas, pāresterificētas vai elaidinizētas, bet tālāk neapstrādātas
(ieskaitot rafinēšanu)

kg

S

CPA: 10.41.71

Augu vaski (izņemot triglicerīdus)

10.41.71.00

Augu vaski (ieskaitot rafinētos) (izņemot triglicerīdus)

kg

S

CPA: 10.41.72

Trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

10.41.72.00

Trāns, taukvielu un augu vai dzīvnieku vasku apstrādes atlikumi

kg

S

kg

S
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NACE: 10.42

Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana

CPA: 10.42.10

Margarīns un līdzīgi pārtikas tauki

10.42.10.30

Margarīns un samazināta un zema tauku satura pārtikas pastas (izņemot
šķidro margarīnu)

kg

S

10.42.10.50

Citi tauku un eļļu pārtikas produkti, ieskaitot šķidro margarīnu

kg

S

NACE: 10.51

Piena pārstrāde un siera ražošana

CPA: 10.51.11

Pārstrādāts šķidrs piens

10.51.11.33

Piens un krējums ar tauku saturu ≤ 1 % no svara, neiebiezināts un bez cukura
vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu ≤ 2 l

kg

S

10.51.11.37

Piens un krējums ar tauku saturu ≤ 1 % no svara, neiebiezināts un bez cukura
vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu > 2 l

kg

S

10.51.11.42

Piens un krējums ar tauku saturu > 1 %, bet ≤ 6 % no svara, neiebiezināts un
bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu
≤2l

kg

S

10.51.11.48

Piens un krējums ar tauku saturu > 1 %, bet ≤ 6 % no svara, neiebiezināts un
bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu
>2l

kg

S

CPA: 10.51.12

Piens un saldais krējums ar tauku saturu > 6 %, neiebiezināts un nesaldināts

10.51.12.10

Piens un krējums ar tauku saturu > 6 %, bet ≤ 21 % no svara, neiebiezināts
un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tilpumu
≤2l

kg

S

10.51.12.20

Piens un krējums ar tauku saturu > 6 %, bet ≤ 21 % no svara, neiebiezināts
un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tilpumu
>2l

kg

S

10.51.12.30

Piens un krējums ar tauku saturu > 21 % no svara, neiebiezināts un bez
cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tilpumu ≤ 2 l

kg

S

10.51.12.40

Piens un krējums ar tauku saturu > 21 % no svara, neiebiezināts un bez
cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tilpumu > 2 l

kg

S

CPA: 10.51.21

Sausais vājpiens un saldā krējuma pulveris

10.51.21.30

Sausā vājpiena pulveris (piens un krējums cietā veidā, ar tauku saturu ≤ 1,5 %
no svara), tiešajā iepakojumā, ar svaru ≤ 2,5 kg

kg

S

10.51.21.60

Sausā vājpiena pulveris (piens un krējums cietā veidā, ar tauku saturu ≤ 1,5 %
no svara), tiešajā iepakojumā, ar svaru > 2,5 kg

kg

S

CPA: 10.51.22

Pilnpiena un saldā krējuma pulveris

10.51.22.30

Pilnpiena pulveris vai nekrejota saldā krējuma pulveris (piens un saldais
krējums cietā veidā, ar tauku saturu > 1,5 % no svara), tiešajā iepakojumā,
ar svaru ≤ 2,5 kg

kg

S

10.51.22.60

Pilnpiena pulveris vai nekrejota saldā krējuma pulveris (piens un saldais
krējums cietā veidā, ar tauku saturu > 1,5 % no svara), tiešajā iepakojumā,
ar svaru > 2,5 kg

kg

S
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CPA: 10.51.30

Sviests un sviesta pastas

10.51.30.30

Sviests ar tauku saturu pēc svara ≤ 85 %

kg

S

10.51.30.50

Sviests ar tauku saturu pēc svara > 85 % un citi piena tauki un pastas
(izņemot sviesta pastas ar tauku saturu pēc svara < 80 %)

kg

S

10.51.30.70

Sviesta pastas ar tauku saturu pēc svara < 80 %

kg

S

CPA: 10.51.40

Siers un biezpiens

10.51.40.30

Nenogatavināts vai negatavs siers (svaigs siers) (ieskaitot sieru no sūkalām un
biezpienu)

kg

S

10.51.40.50

Rīvēts, pulverveida, zilais (zilo dzīslu) un cits nekausētais siers (izņemot
svaigu sieru, sieru no sūkalām un biezpienu)

kg

S

10.51.40.70

Kausētais siers (izņemot rīvētu vai pulverveida sieru)

kg

S

CPA: 10.51.51

Piens un saldais krējums, kas ir iebiezināts vai satur cukuru vai citu saldinātāju, izņemot pienu un saldo krējumu
cietās formās

10.51.51.04

Iebiezināts vai iztvaicēts piens, nesaldināts

kg

S

10.51.51.08

Iebiezināts vai iztvaicēts piens, saldināts

kg

S

CPA: 10.51.52

Jogurts un citi fermentētie paskābināta piena vai krējuma produkti

10.51.52.41

Rūgušpiens, skābais krējums, jogurts un citi fermentētie (raudzētie) produkti

kg

S

10.51.52.45

Aromatizēts šķidrs jogurts vai paskābināts piens (rūgušpiens, skābais krējums,
jogurts un citi fermentētie produkti, aromatizēti vai ar augļu, riekstu vai
kokosriekstu piedevu)

kg

S

10.51.52.63

Paniņu pulveris

kg

S

10.51.52.65

Paniņas

kg

S

CPA: 10.51.53

Kazeīns

10.51.53.00

Kazeīns un kazeināti

kg

S

CPA: 10.51.54

Laktoze un laktozes sīrups

10.51.54.00

Laktoze un laktozes sīrups (ieskaitot ķīmiski tīru laktozi)

kg

S

CPA: 10.51.55

Sūkalas

10.51.55.30

Sūkalas un modificētas sūkalas pulverī, granulās vai citā cietā veidā; iebiezi
nātas vai neiebiezinātas, ar vai bez saldinātājvielām

kg

S

10.51.55.60

Sūkalas un modificētas sūkalas šķidrā vai pastas veidā; iebiezinātas vai neie
biezinātas, ar vai bez saldinātājvielām

kg

S

CPA: 10.51.56

Citur neklasificēti piena produkti

10.51.56.00

Produkti, kas sastāv no dabiska piena sastāvdaļām, citur neklasificēti

kg

S

NACE: 10.52

Saldējuma ražošana

CPA: 10.52.10

Saldējums un cits pārtikas ledus

10.52.10.00

Saldējums un cits pārtikā izmantojamais ledus (ieskaitot šerbetu, augļu saldē
jumus, saldumus uz kociņa) (izņemot maisījumus un izejvielas saldējumam)

l

S

NACE: 10.61

Graudu malšanas produktu ražošana

CPA: 10.61.11

Lobīti rīsi

10.61.11.00

Lobīti (brūnie) rīsi

kg

S
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CPA: 10.61.12

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti, vai drupināti rīsi

10.61.12.30

Daļēji drupināti vai pilnīgi samalti (balinātie) rīsi, arī pulēti vai glazēti

kg

S

10.61.12.50

Drupinātie rīsi

kg

S

CPA: 10.61.21

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti

10.61.21.00

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma (meslin) milti

kg

S

CPA: 10.61.22

Citu graudaugu milti

10.61.22.00

Graudaugu milti (izņemot kviešu vai kviešu un rudzu maisījumu (meslin)
miltus)

kg

S

CPA: 10.61.23

Augu milti un rupja maluma milti

10.61.23.00

Milti un rupja maluma milti no žāvētiem zirņiem, pupām, lēcām, sāgo,
manioka, saknēm, no kurām ražo cieti, salepa, topinambūriem, batātēm vai
tamlīdzīgām saknēm/gumiem; ēdamu augļu, riekstu milti, rupja maluma
milti, pulveris

kg

S

CPA: 10.61.24

Miltu maisījumi maizes izstrādājumu ražošanai

10.61.24.00

Maisījumi un mīklas maizes, kūku, konditorejas izstrādājumu, sausmaizīšu,
biskvītu, vafeļu, vafeļu plātņu, sausiņu, grauzdiņu un tamlīdzīgu apceptu
produktu un citu konditorejas izstrādājumu gatavošanai

kg

S

CPA: 10.61.31

Kviešu putraimi un rupja maluma milti

10.61.31.33

Putraimi un rupja maluma milti no cietajiem kviešiem

kg

S

10.61.31.35

Putraimi un rupja maluma milti no parastajiem un plēkšņu kviešiem

kg

S

CPA: 10.61.32

Citur neklasificēti graudaugu putraimi, rupja maluma milti, pārslas un granulas

10.61.32.30

Putraimi un rupja maluma milti no auzām, kukurūzas, rīsiem, rudziem,
miežiem un citiem graudaugiem (izņemot kviešus)

kg

S

10.61.32.40

Kviešu granulas

kg

S

10.61.32.50

Auzu, kukurūzas, rīsu, rudzu, miežu un pārējo graudaugu granulas (izņemot
kviešus)

kg

S

CPA: 10.61.33

Brokastu pārslas un citi graudaugu pārtikas produkti

10.61.33.33

Graudaugu graudi, sasmalcināti, pārslu veidā, lobīti, slīpēti, sadalīti vai daļēji
sadalīti (izņemot rīsus)

kg

S

10.61.33.35

Graudaugu dīgļi, veseli, sasmalcināti, pārslu veidā vai samalti (izņemot rīsus)

kg

S

10.61.33.51

Müsli veida izstrādājumi uz neapgrauzdēto graudu pārslu bāzes

kg

S

10.61.33.53

Citi gatavie pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudau
gus

kg

S

10.61.33.55

Graudaugi graudu veidā, iepriekš vārīti vai citādi sagatavoti (izņemot kuku
rūzu)

kg

S

CPA: 10.61.40

Klijas, atsijas un citi labības pārstrādes atlikumi

10.61.40.10

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc kukurūzas sijāšanas, malšanas vai citas
apstrādes

kg

S

10.61.40.30

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc rīsu sijāšanas, malšanas vai citas apstrā
des

kg

S

10.61.40.50

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc kviešu sijāšanas, malšanas vai citas
apstrādes

kg

S

Norāde
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10.61.40.90

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc graudaugu sijāšanas, malšanas vai citas
apstrādes (izņemot kukurūzu, rīsus, kviešus)

kg

S

NACE: 10.62

Cietes un cietes produktu ražošana

CPA: 10.62.11

Cietes; inulīns; kviešu lipeklis; dekstrīni un citādi modificēta ciete

10.62.11.11

Kviešu ciete

kg

S

10.62.11.13

Kukurūzas ciete

kg

S

10.62.11.15

Kartupeļu ciete

kg

S

10.62.11.19

Cietes (ieskaitot rīsu, manioka, sakņaugu un sāgo palmas serdes cieti)
(izņemot kviešu, kukurūzas un kartupeļu cieti)

kg

S

10.62.11.30

Inulīns

kg

S

10.62.11.50

Kviešu lipeklis (izņemot kviešu lipekli, kas paredzēts līmēšanai vai pārklāju
miem tekstilrūpniecībā)

kg

S

10.62.11.70

Dekstrīni un citas modificētās cietes (ieskaitot esterus/ēterus, šķīstošo cieti,
uzbriedinātu cieti, atūdeņotu cieti, cieti, kas bagātināta ar formaldehīdu/epih
lorhidrīnu)

kg

S

CPA: 10.62.12

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu u. c. veidā

10.62.12.00

Tapioka un tās aizstājēji – pārslas, graudi, granulas, klijas vai tamlīdzīgi
veidojumi, kas gatavoti no cietes

kg

S

CPA: 10.62.13

Glikoze un glikozes sīrups; fruktoze un fruktozes sīrups; invertcukurs; citur neklasificēti cukuri un cukura sīrupi

10.62.13.10

Glikoze un glikozes sīrups (izņemot ar aromātiskām vai krāsvielu piedevām)

kg

S

10.62.13.20

Ķīmiski tīra fruktoze cietā veidā; fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausā veidā
sastāv no > 50 % fruktozes; izoglikoze, izņemot ar aromatizētāju vai
krāsvielu piedevām

kg

S

10.62.13.30

Maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups (izņemot ar aromātiskām vai
krāsvielu piedevām)

kg

S

10.62.13.90

Citur neminēti cukuri, ieskaitot invertcukuru

kg

S

CPA: 10.62.14

Kukurūzas eļļa

10.62.14.30

Neattīrīta kukurūzas eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

10.62.14.60

Rafinēta kukurūzas eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski pārveidotās)

kg

S

CPA: 10.62.20

Cietes ražošanas atlikumi un līdzīgi atlikumi

10.62.20.00

Cietes ražošanas atlikumi un tamlīdzīgas atliekas

kg

S

NACE: 10.71

Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana

CPA: 10.71.11

Svaiga maize

10.71.11.00

Svaiga maize, kas sausā veidā satur ≤ 5 % cukura un ≤ 5 % tauku (izņemot
medus, olu, siera vai augļu piedevas)

kg

S

CPA: 10.71.12

Svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas

10.71.12.00

Kūkas un mīklas izstrādājumi; citi konditorejas izstrādājumi ar pievienotām
saldinātājvielām

kg

S
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NACE: 10.72

Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana

CPA: 10.72.11

Sausmaizītes, sausiņi, grauzdēta maize un līdzīgi grauzdēti produkti

10.72.11.30

Sausmaizītes

kg

S

10.72.11.50

Sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti produkti

kg

S

CPA: 10.72.12

Piparkūkas un līdzīgi izstrādājumi; saldie cepumi; vafeles un oblātas

10.72.12.30

Piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi

kg

S

10.72.12.53

Saldie cepumi, vafeles un vafeļu plātnes, kas pilnīgi vai daļēji glazētas ar
šokolādi vai ar citiem kakao saturošiem izstrādājumiem

kg

S

10.72.12.55

Saldie cepumi (sviestmaižu cepumus) (izņemot tos, kas pilnīgi vai daļēji
glazēti ar šokolādi vai ar citiem šokolādi un kakao saturošiem izstrādāju
miem)

kg

S

10.72.12.57

Vafeles un vafeļu plātnes ar ūdens saturu > 10 % no gatava produkta
(izņemot saldējuma vafeles, brokastu vafeles, citus tamlīdzīgus izstrādājumus)

kg

S

10.72.12.59

Vafeles un vafeļu plātnes (ieskaitot sāļās) (izņemot tās, kas pilnīgi vai daļēji
glazētas ar šokolādi vai ar citiem šokolādi un kakao saturošiem izstrādāju
miem)

kg

S

CPA: 10.72.19

Citi sausi vai ilgi uzglabājami maizes un konditorejas izstrādājumi

10.72.19.10

Maces

kg

S

10.72.19.20

Dievmaizītes, komūnijas oblātas, tukšas kapsulas farmācijai, zīmogvafeles,
rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi

kg

S

10.72.19.40

Cepumi (izņemot tādus, kas pilnīgi vai daļēji glazēti ar šokolādi vai ar citiem
kakao saturošiem izstrādājumiem, saldos cepumus, vafeles un vafeļu plātnes)

kg

S

10.72.19.50

Pikanti vai sālīti izspiesti vai uzpūsti produkti

kg

S

10.72.19.90

Maizes izstrādājumi bez saldinātājvielām (ieskaitot krepus/vafeles, pankūkas,
pīrāgus, picas) (izņemot sviestmaizes, sausmaizītes, vafeles, vafeļu plātnes,
sausiņus, grauzdētus, pikantus vai sālītus izspiestus/uzpūstus produktus)

kg

S

NACE: 10.73

Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana

CPA: 10.73.11

Makaroni, nūdeles un līdzīgi miltu izstrādājumi

10.73.11.30

Nevārīti makaronu, pastas izstrādājumi ar olu piedevu (izņemot pildītos vai
citādi sagatavotos)

kg

S

10.73.11.50

Nevārīti makaronu, pastas izstrādājumi (izņemot ar olu piedevu, pildītos vai
citādi sagatavotos)

kg

S

CPA: 10.73.12

Kuskuss

10.73.12.00

Kuskuss

kg

S

NACE: 10.81

Cukura ražošana

CPA: 10.81.11

Cukurniedru vai cukurbiešu jēlcukurs cietā formā

10.81.11.00

Cukurniedru un cukurbiešu jēlcukurs cietā veidā, bez aromātiskām vai
krāsvielu piedevām

kg

S

CPA: 10.81.12

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā formā, kas nesatur aromatizējošas vielas
vai krāsvielas

10.81.12.30

Rafinēts balts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs cietā veidā

kg

S

10.81.12.90

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs cietā veidā (izņemot balto cuku
ru)

kg

S
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CPA: 10.81.13

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs ar aromatizējošu vielu vai krāsvielu piedevām; kļavu cukurs un kļavu
sīrups

10.81.13.00

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs ar aromatizējošu vielu vai
krāsvielu piedevām; kļavu cukurs un kļavu sīrups

CPA: 10.81.14

Melase

10.81.14.30

kg

S

Cukurniedru melase

kg

S

10.81.14.50

Melases, kas iegūtas, cukuru ekstrahējot vai rafinējot (izņemot cukurniedru
melasi)

kg

S

CPA: 10.81.20

Cukurbiešu graizījumi, izspaidas un citi cukura ražošanas atlikumi

10.81.20.00

Cukurbiešu pulpa (izspaidas), rauši un citi cukura ražošanas atlikumi
(ieskaitot attīrīšanas sārņus un atliekas preses filtrā)

kg

S

NACE: 10.82

Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana

CPA: 10.82.11

Attaukota vai neattaukota kakao pasta

10.82.11.00

Kakao pasta (izņemot ar cukura vai citu saldinātāju piedevu)

CPA: 10.82.12

Kakao sviests, tauki un eļļa

10.82.12.00

Kakao sviests, tauki un eļļa

CPA: 10.82.13

Kakao pulveris bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

10.82.13.00

Kakao pulveris (izņemot ar cukura vai citu saldinātāju piedevu)

CPA: 10.82.14

Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

10.82.14.00

Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

CPA: 10.82.21

Šokolāde un pārtikas produkti, kas satur kakao (izņemot saldinātu kakao pulveri), neiesaiņoti

10.82.21.30

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu, briketēs, plāksnītēs
vai tāfelītēs ar svaru > 2 kg vai šķidrā pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā
nefasētā veidā konteineros vai tiešā iepakojumā ar ietilpību > 2 kg un kas
satur ≥ 18 % no svara kakao sviesta

kg

S

10.82.21.50

Šokolādes piena skaidiņas, kuru svarā ir ≥ 18 % kakao sviesta, iepakojumos
ar svaru > 2 kg

kg

S

10.82.21.70

Aromatizēta šokolādes glazūra, kuras svarā ir ≥ 18 % kakao sviesta, iepako
jumos ar svaru > 2 kg

kg

S

10.82.21.90

Pārtikas produkti, kas satur < 18 % kakao sviesta, iepakojumos ar svaru
> 2 kg (izņemot aromatizētu šokolādes glazūru, šokolādes piena skaidiņas)

kg

S

CPA: 10.82.22

Šokolāde un pārtikas produkti, kas satur kakao (izņemot saldinātu kakao pulveri), iesaiņoti

10.82.22.33

Pildīti šokolādes bloki, plātnes vai stieņi, kam vidū ir krēms, liķieris vai augļu
pasta (izņemot šokolādes cepumus)

kg

S

10.82.22.35

Šokolādes bloki, plātnes vai stieņi ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu
(izņemot pildītus šokolādes cepumus)

kg

S

10.82.22.39

Šokolādes bloki, plātnes vai stieņi (izņemot pildītus šokolādes cepumus ar
graudaugu, augļu vai riekstu piedevu)

kg

S

10.82.22.43

Šokolādes konfektes, kas satur alkoholu (izņemot blokos, plātnēs, stieņos)

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S
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10.82.22.45

Šokolādes konfektes (izņemot tādas, kas satur alkoholu; blokos, plātnēs vai
stieņos)

kg

S

10.82.22.53

Pildīti šokolādes konditorejas izstrādājumi (izņemot blokos, plātnēs vai stie
ņos, šokolādes cepumus, šokolādes konfektes)

kg

S

10.82.22.55

Šokolādes konditorejas izstrādājumi (izņemot pildītos; blokos, plātnēs vai
stieņos; šokolādes cepumus, šokolādes konfektes)

kg

S

10.82.22.60

Cukura konditorejas izstrādājumi un to aizstājēji, kas izgatavoti no cukura
aizstājējiem, ar kakao piedevu (ieskaitot šokolādes riekstu pastu) (izņemot
balto šokolādi)

kg

S

10.82.22.70

Šokolādes pārtikas pastas

kg

S

10.82.22.80

Izstrādājumi dzērienu ražošanai ar kakao piedevu

kg

S

10.82.22.90

Pārtikas produkti ar kakao piedevu (izņemot kakao pastu, sviestu, pulveri,
klučus, plātnes, stieņus, šķidrās pastas, šķīdināmos pulverus, granulas, citas
apjoma formas > 2 kg iesaiņojumā, kas paredzētas dzērienu, šokolādes ēdienu
gatavošanai)

kg

S

CPA: 10.82.23

Cukura konditorejas izstrādājumi (ietverot balto šokolādi) bez kakao piedevas

10.82.23.10

Košļājamā gumija

kg

S

10.82.23.20

Lakricas gabali, bloki, stieņi un tabletes, kuru svarā ir > 10 % saharozes, bet
nav citu vielu

kg

S

10.82.23.30

Baltā šokolāde

kg

S

10.82.23.53

Cukura konditorejas pastas tiešā iepakojumā ar neto svaru ≥ 1 kg (ieskaitot
marcipānu, karameli, pomādi, riekstu un mandeļu pastas)

kg

S

10.82.23.55

Pastilas pret kakla sāpēm un pretklepus dražejas, kas pamatā sastāv no
cukura un aromātiskām piedevām (izņemot pastilas vai dražejas ar aromā
tiskām piedevām, kam piemīt farmaceitiskas īpašības)

kg

S

10.82.23.63

Apcukurotas (apgrauzdētas) preces (ieskaitot cukurotas mandeles)

kg

S

10.82.23.65

Gumijas, augļu želejas un augļu pastas cukura konditorejas izstrādājumu
veidā (izņemot košļājamo gumiju)

kg

S

10.82.23.73

Vārītas konfektes

kg

S

10.82.23.75

Īrisi, mīkstās karameles un tamlīdzīgas konfektes

kg

S

10.82.23.83

Cukura konditorejas izstrādājumi presētu tablešu veidā (ieskaitot elpas atsvai
dzinātājus)

kg

S

10.82.23.90

Cukura konditorejas izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

S

CPA: 10.82.24

Augļi, rieksti, augļu mizas un citas augu daļas, konservētas cukurā

10.82.24.00

Augļi, rieksti, augļu mizas un citas augu daļas, konservētas cukurā

kg

S

NACE: 10.83

Tējas un kafijas pārstrāde

CPA: 10.83.11

Kafija ar samazinātu kofeīna daudzumu vai grauzdēta

10.83.11.30

Negrauzdēta kafija bez kofeīna

kg

S

10.83.11.50

Grauzdēta kafija ar kofeīnu

kg

S

10.83.11.70

Grauzdēta kafija bez kofeīna

kg

S

CPA: 10.83.12

Kafijas aizstājēji; kafijas vai kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti; kafijas pupiņu čaumalas un
apvalki

10.83.12.10

Kafijas aizstājēji, kas satur kafiju

kg

S

10.83.12.40

Kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu,
esenču un koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes

kg

S

LV

L 325/22

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PRODCOM

8.12.2017.

Norāde
uz
piezī
mēm

Apraksts

Apjoms

P

10.83.12.70

Grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences
un koncentrāti

kg

S

CPA: 10.83.13

Zaļā tēja (nefermentēta), melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja tiešajā iesaiņojumā ar svaru, kas
nepārsniedz 3 kg

10.83.13.00

Iepakota tēja tiešajā iepakojumā ar svaru ≤ 3 kg

CPA: 10.83.14

Tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti

10.83.14.00

Tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti; izstrādājumi uz šo
ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes

CPA: 10.83.15

Augu uzlējumi

10.83.15.00 z

Augu uzlējumi

kg

S

kg

S

kg

S

NACE: 10.84

Garšvielu un piedevu ražošana

CPA: 10.84.11

Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskābes

10.84.11.30

Vīna etiķis

l

S

10.84.11.90

Etiķis un etiķa aizstājēji (izņemot tos, kas iegūti no vīna)

l

S

CPA: 10.84.12

Mērces; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris, maltas sinepes un lietošanai
gatavas sinepes

10.84.12.10

Sojas mērce

kg

S

10.84.12.30

Tomātu kečups un citas tomātu mērces

kg

S

10.84.12.53

Rupja un smalka maluma sinepju pulveris

kg

S

10.84.12.55

Gatavas sinepes

kg

S

10.84.12.70

Mērces un to izstrādājumi, jauktas piedevas un jauktas garšvielas (izņemot
sojas mērci, tomātu kečupu un citas tomātu mērces, rupja un smalka maluma
sinepju pulveri un gatavas sinepes)

kg

S

CPA: 10.84.30

Pārtikas sāls

10.84.30.00

Pārtikas sāls

kg

T

NACE: 10.85

Gatavu ēdienu ražošana
kg

S

kg

S

kg

S

CPA: 10.85.11

Gatavi ēdieni no gaļas, gaļas pārtikas subproduktiem vai asinīm

10.85.11.00 z

Sagatavoti produkti vai gatavi ēdieni uz gaļas, gaļas subproduktu vai asins
bāzes

CPA: 10.85.12

Gatavi ēdieni no zivīm, vēžveidīgajiem un mīkstmiešiem

10.85.12.00 z

Sagatavoti produkti vai gatavi ēdieni uz zivju, ūdens mīkstmiešu un molusku
bāzes

CPA: 10.85.13

Gatavi ēdieni no dārzeņiem

10.85.13.00 z

Sagatavoti produkti vai gatavi ēdieni uz dārzeņu bāzes

CPA: 10.85.14

Gatavi ēdieni no makaroniem

10.85.14.10

Vārīti vai nevārīti makaronu (pastas) izstrādājumi, pildīti ar gaļu, zivīm, sieru
vai citiem produktiem jebkurās proporcijās

kg

S

10.85.14.30

Kaltēti, nekaltēti un saldēti makaroni un makaronu izstrādājumi (ieskaitot
gatavus ēdienus) (izņemot nevārītus makaronu izstrādājumus, pildītus maka
ronu izstrādājumus)

kg

S

CPA: 10.85.19

Citi gatavi ēdieni

10.85.19.10 z

Citi gatavi ēdieni (ieskaitot saldētas picas, izņemot svaigas picas)

kg

S

NACE: 10.86

Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana

CPA: 10.86.10

Homogenizēti pārtikas produkti un diētiskā pārtika

10.86.10.10

Homogenizētie gaļas, gaļas subproduktu vai asins izstrādājumi (izņemot desas
un tamlīdzīgus gaļas izstrādājumus; gatavus ēdienus uz šo produktu bāzes)

kg

S
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10.86.10.30

Homogenizētie dārzeņi (izņemot saldētus, ar etiķi vai etiķskābi konservētus
produktus)

kg

S

10.86.10.50

Homogenizētie džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un
augļu vai riekstu pastas

kg

S

10.86.10.60

Homogenizētie jauktie pārtikas izstrādājumi mazbērnu uzturam vai diabēti
ķiem mazumtirdzniecībai, safasēti iepakojumā ≤ 250 g

kg

S

10.86.10.70

Pārtikas izstrādājumi bērnu uzturam, safasēti mazumtirdzniecībai (izņemot
homogenizētos jauktos pārtikas izstrādājumus)

kg

S

NACE: 10.89

Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana

CPA: 10.89.11

Zupas un buljoni, un izstrādājumi to pagatavošanai

10.89.11.00

Zupas un buljoni, un izstrādājumi to sagatavošanai

kg

S

CPA: 10.89.12

Olas bez čaumalas, svaigi vai konservēti olu dzeltenumi; konservētas vai vārītas olas čaumalās; olu albumīns

10.89.12.30

Olu produkti, svaigi, žāvēti, kaltēti, ūdenī tvaicēti vai vārīti, sakulti, saldēti vai
citādi konservēti (izņemot albumīnu, ar čaumalām)

kg

S

10.89.12.50

Olu albumīns

kg

S

CPA: 10.89.13

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi nedzīvi vienšūnas mikroorganismi; gatavs cepamais pulveris

10.89.13.34

Maizes raugs

kg

S

10.89.13.39

Aktīvais ieraugs (iznemot maizes raugu)

kg

S

10.89.13.50

Neaktīvais raugs un citi neaktīvie, nedzīvie vienšūnas mikroorganismi

kg

S

10.89.13.70

Gatavi cepamie pulveri

kg

S

CPA: 10.89.14

Gaļas, zivju un ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

10.89.14.00

Gaļas, zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku
ekstrakti un sulas

kg

S

CPA: 10.89.16

Gatavi pārtikas produkti tūlītējai lietošanai, piemēram, sviestmaizes un svaigas picas

10.89.16.00 z

Gatavi pārtikas produkti tūlītējai lietošanai, ieskaitot svaigas picas un svies
tmaizes

kg

S

CPA: 10.89.17

Pārtikā lietojami uztura bagātinātāji

10.89.17.00 z

Diētiskie uztura bagātinātāji (pārtikā lietojami produkti uzturvielu nodrošinā
šanai)

kg

S

CPA: 10.89.19

Citur neklasificēti dažādi pārtikas produkti

10.89.19.10

Grauzdēts cukurs

kg

S

10.89.19.25

Iesala ekstrakts

kg

S

10.89.19.30

Miltu, rupja maluma miltu, cietes u. c. pārtikas produkti

kg

S

10.89.19.35

Olbaltumvielu koncentrāti un aromatizēti vai krāsoti cukura sīrupi

kg

S

10.89.19.50 z

Citi pārtikas produkti, citur neklasificēti

kg

S

NACE: 10.91

Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana

CPA: 10.91.10

Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas

10.91.10.10 z

Lopbarības piedevas

kg

S

10.91.10.33 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): cūkām

kg

S

10.91.10.35 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): liellopiem

kg

S
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10.91.10.37 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): mājputniem

kg

S

10.91.10.39 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): citur neklasificēta

kg

S

CPA: 10.91.20

Lucernas rupja maluma milti un granulas

10.91.20.00

Lucernas rupja maluma milti un granulas

kg

S

NACE: 10.92

Mājdzīvnieku barības ražošana

CPA: 10.92.10

Gatavā mājdzīvnieku barība

10.92.10.30

Suņu vai kaķu barība, kas iesaiņota mazumtirdzniecībai

kg

S

10.92.10.60 z

Gatavā barība mājdzīvniekiem (izņemot barību suņiem vai kaķiem, iesaiņotu
mazumtirdzniecībai)

kg

S

NACE: 11.01

Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana

CPA: 11.01.10

Destilēti alkoholiskie dzērieni

11.01.10.20

Stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagu
(ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc.
100 %

S

11.01.10.30

Viskijs (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc.
100 %

S

11.01.10.40

Rums un citi alkoholiskie dzērieni, ko iegūst, destilējot raudzētus cukurniedru
produktus (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc.
100 %

S

11.01.10.50

Džins un kadiķu degvīns (Geneva) (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc.
100 %

S

11.01.10.63

Degvīns ar spirta tilpumkoncentrāciju ≤ 45,4 % (ievērot: izņemot alkohola
nodokli)

l alc.
100 %

S

11.01.10.65

Destilēti augļu spirti (izņemot liķierus, džinu, kadiķu degvīnu, vīnogu vīnu vai
vīnogu čagu uzlējumu) (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc.
100 %

S

11.01.10.70

Tīri spirti (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc.
100 %

S

11.01.10.80

Spirti, liķieri un citi spirtoti dzērieni (izņemot spirtus, kas destilēti no vīnogu
vīna, vīnogu čagām vai augļiem/viskija, ruma, tafijas, džina un kadiķu
degvīna, degvīna ar spirta tilpumkoncentrāciju ≤ 45,4 %, destilētus augļu
spirtus) (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l alc.
100 %

S

NACE: 11.02

Vīnu ražošana no vīnogām

CPA: 11.02.11

Dzirkstošie svaigo vīnogu vīni

11.02.11.30

Šampanietis (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l

S

11.02.11.90

Dzirkstošie svaigu vīnogu vīni (izņemot šampanieti; alkohola nodokli)

l

S

CPA: 11.02.12

Svaigu vīnogu vīns, izņemot dzirkstošos vīnus; nenorūdzis vīnogu vīns

11.02.12.11 z

Baltie vīni ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

l

S

11.02.12.15

Vīni/vīnogu misa ar fermentāciju, kas aizkavēta vai apturēta, pievienojot
alkoholu, kas iepildīts šķīdumā ar ≥ 1, bet < 3 bāru lielu CO2 spiedienu
pie 20 °C (izņemot dzirkstošos vīnus)

l

S

11.02.12.17 z

Augstākā labuma vīni/vīnogu misa ar fermentāciju, kas aizkavēta vai apturēta,
pievienojot alkoholu, ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN); ar
alkohola stiprumu ≤ 15 % (izņemot baltos vīnus un dzirkstošos vīnus)

l

S
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11.02.12.20

Vīni/vīnogu misa ar fermentāciju, kas aizkavēta vai apturēta, pievienojot
alkoholu, ar alkohola stiprumu ≤ 15 %, (izņemot dzirkstošos vīnus un
vīnus ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN))

l

S

11.02.12.31

Portvīns, madeira, heress un citi deserta vīni ar spirta koncentrāciju > 15 %

l

S

11.02.12.50

Vīnogu misa (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

l

S

NACE: 11.03

Sidra un citu augļu vīnu ražošana

CPA: 11.03.10

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru sidrs, medalus); jaukti, alkoholu saturoši dzērieni

11.03.10.00

Raudzētie dzērieni un to maisījumi (ieskaitot bezalkoholiskos dzērienus,
sidru, bumbieru sidru un medalu) (izņemot iesala alu, vīnogu vīnu, kam
pievienoti augi vai aromatizētāji)

NACE: 11.04

Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām

CPA: 11.04.10

Vermuts un citi aromatizēti svaigu vīnogu vīni

11.04.10.00

Vermuts un citi svaigu vīnogu vīni, aromatizēti ar augu vai aromātisko vielu
piedevām (izņemot alkohola nodokli)

NACE: 11.05

Alus ražošana

CPA: 11.05.10

Alus, izņemot drabiņas

11.05.10.00

l

S

l

S

No iesala ražots alus (izņemot bezalkoholisko alu, alu ar alkohola saturu
≤ 0,5 % tilpuma) (izņemot alkohola nodokli)

l

S

11.05.10.10 z

Bezalkoholiskais alus un alus ar alkohola saturu ≤ 0,5 % tilpuma

l

S

CPA: 11.05.20

Drabiņas vai šķiedenis

11.05.20.00

Raudzēšanas vai destilēšanas atlikumi (mieles) un atkritumi (izņemot alkohola
nodokli)

kg

S

NACE: 11.06

Iesala ražošana

CPA: 11.06.10

Iesals

11.06.10.30

Negrauzdēts iesals (izņemot alkohola nodokli)

kg

S

11.06.10.50

Grauzdēts iesals (izņemot alkohola nodokli) (izņemot produktus, kas tālāk
apstrādāti, grauzdētu iesalu kā kafijas aizstājēju)

kg

S

NACE: 11.07

Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana

CPA: 11.07.11

Nesaldināti un nearomatizēti minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi

11.07.11.30

Minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi, nesaldināti

l

S

11.07.11.50

Nesaldināti un nearomatizēti ūdeņi, ledus un sniegs (izņemot minerālūdeņus
un gāzētos ūdeņus)

l

S

CPA: 11.07.19

Citi bezalkoholiskie dzērieni

11.07.19.30

Ūdeņi ar cukura piedevu, ar citu saldinātāju vai aromatizēti, piemēram,
bezalkoholiskie dzērieni (ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus)

l

S

11.07.19.50 z

Bezalkoholiskie dzērieni, kas nesatur piena taukus (izņemot saldinātus vai
nesaldinātus minerālūdeņus, gāzētos ūdeņus vai aromatizētus ūdeņus)

l

S

11.07.19.70

Bezalkoholiskie dzērieni, kas satur piena taukus

l

S

NACE: 12.00

Tabakas izstrādājumu ražošana

CPA: 12.00.11

Cigāri, Manilas cigāri, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

12.00.11.30

Cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku vai tabakas maisījumus un
tabakas aizstājējus (izņemot tabakas nodokli)

p/st

S
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12.00.11.50

Cigaretes, kas satur tabaku vai tabakas maisījumus un tabakas aizstājējus
(izņemot tabakas nodokli)

p/st

S

12.00.11.70

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes, kas satur tikai tabakas aizstājējus
(izņemot tabakas nodokli)

kg

S

CPA: 12.00.12

Kaltētas tabakas lapas ar izgrieztu vidējo dzīslu

12.00.12.00

Kaltētas tabakas lapas ar izgrieztu vidējo dzīslu

kg

S

CPA: 12.00.19

Citādi pārstrādāta tabaka un tabakas aizstājēji; homogenizēta vai atjaunota tabaka; tabakas ekstrakti un esences

12.00.19.30

Smēķējamā tabaka (izņemot tabakas nodokli)

kg

S

12.00.19.90

Rūpnieciski apstrādāta tabaka, ekstrakti un esences, citāda homogenizētā vai
atjaunotā tabaka, citur neklasificēta

kg

S

NACE: 13.10

Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana

CPA: 13.10.10

Vilnas tauki (ietverot lanolīnu)

13.10.10.00

Vilnas tauki un no tiem iegūtas taukvielas, ieskaitot lanolīnu

kg

T

CPA: 13.10.21

Jēlzīds (nešķeterēts)

13.10.21.00

Jēlzīds (nešķeterēts)

kg

T

CPA: 13.10.22

Attaukota vai attīrīta, nekārsta un neķemmēta vilna

13.10.22.00

Attaukota vai karbonizēta, nekārsta vai neķemmēta vilna

kg

T

CPA: 13.10.23

Vilnas vai dzīvnieku smalko spalvu izsukas

13.10.23.00

Vilnas vai smalkvilnas izsukas

kg

T

CPA: 13.10.24

Vilna un smalka vai rupja dzīvnieku spalva, kārsta vai ķemmēta

13.10.24.00

Kārsta vai ķemmēta vilna vai smalkvilna (ieskaitot vilnas atgriezumus)

kg

T

CPA: 13.10.25

Kārsta vai ķemmēta kokvilna

13.10.25.00

Kārsta vai ķemmēta kokvilna

kg

T

CPA: 13.10.26

Džuta un citas tekstilšķiedras (izņemot linšķiedru, kaņepājus un rāmiju), apstrādātas, bet nevērptas

13.10.26.00

Džuta un citas tekstilšķiedras (izņemot lina, šķiedru kaņepju, rāmijas), apstrā
dātas, bet nevērptas

CPA: 13.10.29

Citas augu tekstilšķiedras, apstrādātas, bet nevērptas

13.10.29.00

Citas augu tekstilšķiedras, apstrādātas, bet nevērptas

CPA: 13.10.31

Sintētiskās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

13.10.31.00

Kārstas, ķemmētas vai citādi vērpšanai sagatavotas sintētiskās štāpeļšķiedras

CPA: 13.10.32

Mākslīgās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

13.10.32.00

Kārstas, ķemmētas vai citādi vērpšanai sagatavotas mākslīgās štāpeļšķiedras

CPA: 13.10.40

Zīda dzija un dzija no zīda atkritumiem

13.10.40.10

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

Zīda dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai (izņemot no zīda atlikām vērptu
dziju)

kg

T

13.10.40.30

No zīda atlikām vērpta dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

13.10.40.50

Zīda un zīda atliku dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai; zīdtārpiņu pave
dieni

kg

T
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CPA: 13.10.50

Vilnas dzija, sagatavota vai nesagatavota mazumtirdzniecībai; dzija no rupjas dzīvnieku spalvas vai astriem

13.10.50.10

Kārstas vilnas vai smalkvilnas dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

13.10.50.30

Ķemmētas vilnas vai smalkvilnas dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

13.10.50.50

Vilnas vai smalkvilnas dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

CPA: 13.10.61

Kokvilnas dzija (izņemot diegus šūšanai)

13.10.61.32 z

Neķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai,
austiem audumiem (izņemot dziju paklājiem un grīdu segumiem)

kg

T

13.10.61.33 z

Neķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai,
adītiem audumiem un trikotāžas izstrādājumiem

kg

T

13.10.61.35 z

Neķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, citām
vajadzībām (ieskaitot paklājiem un grīdu segumiem)

kg

T

13.10.61.52 z

Ķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, austiem
audumiem (izņemot dziju paklājiem un grīdu segumiem)

kg

T

13.10.61.53 z

Ķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, adītiem
audumiem un trikotāžas izstrādājumiem

kg

T

13.10.61.55 z

Ķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, citām
vajadzībām (ieskaitot paklājiem un grīdu segumiem)

kg

T

13.10.61.60

Kokvilnas dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai (izņemot šujamos diegus)

kg

T

CPA: 13.10.62

Kokvilnas diegi šūšanai

13.10.62.00

Kokvilnas šujamie diegi

kg

T

CPA: 13.10.71

Linšķiedras dzija

13.10.71.10

Linšķiedras dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

13.10.71.20

Linšķiedras dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

CPA: 13.10.72

Džutas vai citas lūksnes tekstilšķiedras; dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni

13.10.72.00

Augu vai lūksnes šķiedru dzija (izņemot lina); papīra dzija

CPA: 13.10.81

Mazumtirdzniecībai nesagatavota daudzkārtu vai šķeterēta ķīmisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot diegus, augstas
stiprības poliestera pavedienus no poliamīdiem vai no viskozes dzijas); mazumtirdzniecībai sagatavota ķīmisko
pavedienu dzija (izņemot diegus)

13.10.81.10

Daudzkārtu vai otrreizēji šķeterētu sintētisko pavedienu dzija, nesagatavota
mazumtirdzniecībai

kg

T

13.10.81.30

Daudzkārtu vai otrreizēji šķeterētu mākslīgo pavedienu dzija, nesagatavota
mazumtirdzniecībai (izņemot šujamos diegus)

kg

T

13.10.81.50

Sintētisko un mākslīgo pavedienu dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai
(izņemot šujamos diegus)

kg

T

CPA: 13.10.82

Dzija ar sintētisko štāpeļšķiedru, izņemot diegus šūšanai, kas pēc masas satur ≥ 85 % šādas šķiedras

13.10.82.10

Dzija (izņemot šujamos diegus) ar sintētisko štāpeļšķiedru saturu ≥ 85 % no
svara, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

13.10.82.50

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur ≥ 85 % no svara sintētisko štāpeļ
šķiedru, sagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

CPA: 13.10.83

Dzija ar sintētisko štāpeļšķiedru, izņemot diegus šūšanai, kas pēc masas satur < 85 % šādas šķiedras

13.10.83.20

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur < 85 % no svara poliestera štāpeļ
šķiedru vai kam piejauktas mākslīgās šķiedras, nesagatavota mazumtirdznie
cībai

kg

T

13.10.83.33 z

Dzija (izņemot šujamos diegus) ar sintētisko štāpeļšķiedru saturu < 85 % no
svara, ar kārstas vilnas vai smalkvilnas piejaukumu, nesagatavota mazum
tirdzniecībai

kg

T

13.10.83.36 z

Dzija ar sintētisko štāpeļšķiedru saturu < 85 % no svara, ar ķemmētas vilnas
vai smalkvilnas piejaukumu, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

kg

T
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13.10.83.40

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur < 85 % no svara sintētisko štāpeļ
šķiedru, ar kokvilnas piejaukumu, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

13.10.83.80

Citas dzijas (izņemot šujamos diegus), kas satur < 85 % no svara sintētisko
štāpeļšķiedru, nav citur minēta un nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

13.10.83.90

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur < 85 % no svara sintētisko štāpeļ
šķiedru, sagatavota mazumtirdzniecībai

kg

T

CPA: 13.10.84

Dzija ar mākslīgo štāpeļšķiedru, izņemot diegus šūšanai

13.10.84.10

Mākslīgo štāpeļšiedru dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazum
tirdzniecībai

kg

T

13.10.84.30

Mākslīgo štāpeļšiedru dzija (izņemot šujamos diegus), sagatavota mazum
tirdzniecībai

kg

T

CPA: 13.10.85

Diegi un pavedieni šūšanai no mākslīgajām un sintētiskajām šķiedrām

13.10.85.10

Sintētisko vai mākslīgo pavedienu šujamie diegi

kg

T

13.10.85.50

Sintētisko vai mākslīgo štāpeļšķiedru šujamie diegi

kg

T

NACE: 13.20

Tekstilmateriālu aušana
m2

S

CPA: 13.20.11

Audumi no zīda vai zīda atlikām

13.20.11.00

Austie zīda vai zīda atliku audumi

CPA: 13.20.12

Audumi no kārstas vai ķemmētas vilnas, vai no smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas, vai no astriem

13.20.12.30

Austie kārstas vilnas vai smalkvilnas audumi

m2

T

2

T

m

13.20.12.60

Austie audumi no vilnas vai smalkvilnas ķemdzijas; austi audumi no rupjas
dzīvnieku vilnas

CPA: 13.20.13

Linu audumi

13.20.13.30

Austie lina audumi, kur linu saturs ir ≥ 85 % no svara

m2

T

13.20.13.60

Austie lina audumi, kur linu saturs ir < 85 % no svara

2

T

CPA: 13.20.14

Audumi no džutas un citām lūksnes tekstilšķiedrām (izņemot linus, kaņepājus un rāmiju)

13.20.14.00

Austie džutas vai citu tekstila lūksnes šķiedru audumi (izņemot linus, šķiedru
kaņepājus, rāmiju)

m2

T

CPA: 13.20.19

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra pavedieniem

13.20.19.00

Austie audumi no šķiedru kaņepāju, rāmijas, citām augu valsts šķiedrām
(izņemot linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedras); audumi no papīra dzijas

m2

T

CPA: 13.20.20

Austie kokvilnas audumi

13.20.20.14 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu
≤ 200 g/m2, apģērbiem

m2

T

13.20.20.17 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu
≤ 200 g/m2, mājsaimniecībā izmantojamai veļai vai mēbeļu apdares tekstil
materiāliem

m2

T

13.20.20.19 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu
≤ 200 g/m2, tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām (izņemot marli, medi
cīnas marli)

m2

T

13.20.20.20

Austie kokvilnas audumi ar virsmas blīvumu ≤ 100 g/m2, medicīnas marlēm,
bandāžām un pārsienamajiem materiāliem

m2

S

13.20.20.31 z

Austie kokvilnas audumi no dažādu krāsu dzijām, ar virsmas blīvumu
≤ 200 g/m2, virskrekliem un blūzēm

m2

T

13.20.20.42 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu
> 200 g/m2, apģērbiem

m2

T

13.20.20.44 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu
> 200 g/m2, mājsaimniecībā izmantojamai veļai vai mēbeļu apdares tekstil
materiāliem

m2

T

m
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13.20.20.49 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar virsmas blīvumu
> 200 g/m2, tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām

m2

T

13.20.20.60

Austie kokvilnas džinsa audumi (Denim) ar virsmas blīvumu > 200 g/m2
(ieskaitot džinsa audumu citā, nevis zilā krāsā)

m2

S

13.20.20.72 z

Austie kokvilnas audumi no dažādu krāsu dzijām, citiem apģērbiem

m2

T

13.20.20.74 z

Austie kokvilnas audumi no dažādu krāsu dzijām, mājsaimniecībā izmanto
jamai veļai vai mēbeļu apdares tekstilmateriāliem

m2

T

13.20.20.79 z

Austie kokvilnas audumi no dažādu krāsu dzijām, tehniskām un rūpnie
ciskām vajadzībām

m2

T

CPA: 13.20.31

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas un mākslīgo šķiedru dzijas

13.20.31.30

Austie audumi no sintētisko un mākslīgo pavedienu dzijām, kas gatavoti no
augstas stiprības dzijām, lentēm vai līdzīgiem materiāliem (ieskaitot neilonu,
citus poliamīdus, poliesterus, mākslīgo viskozes zīdu)

m2

S

13.20.31.50

Austie sintētisko pavedienu dziju audumi (izņemot no augstas stiprības
dzijas, lentes un līdzīgiem materiāliem)

m2

T

13.20.31.70

Austie mākslīgo pavedienu dzijas audumi (izņemot no augstas stiprības
dzijas)

m2

T

CPA: 13.20.32

Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām

13.20.32.10

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi, kuru masā ir ≥ 85 % sintētiskās
štāpeļšķiedras

m2

T

13.20.32.20

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi, kuru masā ir ≤ 85 % sintētiskās
štāpeļšķiedras, kam ir galvenokārt vai vienīgi vienkrāsainas kokvilnas dzijas
piejaukums (izņemot dažādu krāsu dziju audumi)

m2

T

13.20.32.30

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi, kuru masā ir ≤ 85 % sintētiskās
štāpeļšķiedras, kam ir galvenokārt vai vienīgi dažādu krāsu kokvilnas dziju
piejaukums

m2

T

13.20.32.40

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi sajaukumā galvenokārt vai vienīgi ar
kārstu vilnu vai smalkvilnu

m2

T

13.20.32.50

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi sajaukumā galvenokārt vai vienīgi ar
vilnas vai smalkvilnas ķemdziju

m2

T

13.20.32.90

Austie audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām ar citu šķiedru piejaukumu,
izņemot vilnas, smalkvilnas vai kokvilnas

m2

T

CPA: 13.20.33

Audumi no mākslīgajām štāpeļšķiedrām

13.20.33.30

Austie mākslīgo štāpeļšķiedru audumi no vienkrāsainas dzijas

m2

T

13.20.33.50

Austie mākslīgo štāpeļšķiedru audumi no dažādu krāsu dzijām

m2

S

CPA: 13.20.41

Austie plūksnotie audumi un šenila audumi (izņemot dvieļu frotē audumus un šaurus audumus)

13.20.41.00

Plūksnotie un uzkārstie audumi, šenila audumi (izņemot frotē dvieļu audumu
un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus ar šūtām plūksnām, šauros audu
mus)

CPA: 13.20.42

Dvieļu frotē audumi un līdzīgi austie frotē audumi no kokvilnas (izņemot šauros audumus)

13.20.42.00

Frotē dvieļu audumi un tamlīdzīgi austie frotē audumi no kokvilnas

CPA: 13.20.43

Citi dvieļu frotē audumi un līdzīgi austie frotē audumi (izņemot šauros audumus)

13.20.43.00

Frotē dvieļu audumi un tamlīdzīgi frotē audumi (izņemot kokvilnas audu
mus)

m2

S

m2

T

m2

T
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m2

S

m2

S

kg

S

CPA: 13.20.44

Marle (izņemot šauros audumus)

13.20.44.00

Marle (izņemot medicīnas marli, šauros audumus)

CPA: 13.20.45

Audumi ar šūtām plūksnām, izņemot paklājus

13.20.45.00

Audumi ar šūtām plūksnām (izņemot plūksnainus paklājus un citus tekstil
materiālu grīdas segumus)

CPA: 13.20.46

Stiklšķiedras audumi (ietverot šauros audumus)

13.20.46.00

Austie stikla šķiedras audumi (ieskaitot šauros audumus, stikla vati)

NACE: 13.30

Tekstilmateriālu apdare

CPA: 13.30.11

Tekstilšķiedru un dziju balināšana un krāsošana

13.30.11.10

Šķiedru krāsošana

I

13.30.11.21

Zīda dzijas krāsošana

I

13.30.11.22

Vilnas dzijas, dzīvnieku vilnas vai smalkvilnas un zirgu astru krāsošana

I

13.30.11.23

Kokvilnas dzijas krāsošana (izņemot šujamos diegus)

I

13.30.11.24

Lina, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts tekstilšķiedru un papīra
dzijas krāsošana

I

13.30.11.25

Sintētisko pavedienu diegu krāsošana (izņemot šujamos diegus)

I

13.30.11.26

Mākslīgo pavedienu diegu krāsošana (izņemot šujamos diegus)

I

13.30.11.27

Sintētisko štāpeļšķiedru dzijas krāsošana (izņemot šujamos diegus)

I

13.30.11.28

Mākslīgo štāpeļšķiedru dzijas krāsošana (izņemot šujamos diegus)

I

CPA: 13.30.12

Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) balināšana

13.30.12.10

Austo zīda audumu balināšana

I

13.30.12.20

Austo vilnas audumu, vilnas vai smalkvilnas un zirga astru balināšana

I

13.30.12.30

Austo kokvilnas audumu balināšana

I

13.30.12.40

Austo linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts tekstilšķiedru un
papīra dzijas audumu balināšana

I

13.30.12.50

Austo sintētisko pavedienu dzijas vai sintētisko šķiedru audumu balināšana

I

13.30.12.60

Austo mākslīgo pavedienu dzijas vai mākslīgo šķiedru audumu balināšana

I

13.30.12.70

Austo uzkārsto audumu un šenila audumu balināšana (izņemot frotē dvieļu
audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus; šauros audumus)

I

13.30.12.80

Frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgu frotē audumu balināšana (izņemot
audumus ar šūtām plūksnām)

I

13.30.12.90

Trikotāžas (adīto vai tamborēto) audumu balināšana

I

CPA: 13.30.13

Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) krāsošana

13.30.13.10

Austo zīda audumu vai zīda atliku krāsošana

I

13.30.13.20

Austo vilnas audumu, vilnas vai smalkvilnas vai zirgu astru krāsošana

I

13.30.13.30

Austo kokvilnas audumu krāsošana

I

13.30.13.40

Austo linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts tekstilšķiedru un
papīra dzijas audumu krāsošana

I

13.30.13.50

Austo sintētisko pavedienu dzijas vai sintētisko šķiedru audumu krāsošana

I
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13.30.13.60

Austo mākslīgo pavedienu dzijas vai mākslīgo šķiedru audumu krāsošana

I

13.30.13.70

Austo uzkārsto audumu un šenila audumu krāsošana (izņemot frotē dvieļu
audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus; šauros audumus)

I

13.30.13.80

Frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgu frotē audumu krāsošana (izņemot
audumus ar šūtām plūksnām)

I

13.30.13.90

Trikotāžas audumu (adītu vai tamborētu) un neausto audumu krāsošana

I

CPA: 13.30.19

Citi tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) apdares pakalpojumi

13.30.19.10

Austo zīda audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukā
šanu)

I

13.30.19.20

Austo vilnas audumu, vilnas, smalkvilnas vai zirgu astru beigu apdare
(izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

13.30.19.30

Austo kokvilnas audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu,
apdrukāšanu)

I

13.30.19.40

Austo linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts tekstilšķiedru un
papīra dzijas audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdru
kāšanu)

I

13.30.19.50

Austo sintētisko pavedienu dzijas vai sintētisko šķiedru audumu beigu apdare
(izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

13.30.19.60

Austo mākslīgo pavedienu dzijas vai mākslīgo šķiedru audumu beigu apdare
(izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

13.30.19.70

Austo uzkārsto audumu un šenila audumu beigu apdare (izņemot balināšanu,
krāsošanu, apdrukāšanu; frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē
audumus; šauros audumus)

I

13.30.19.80

Frotē dvieļu auduma un tamlīdzīgu frotē audumu (izņemot audumus ar
šūtām plūksnām) beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

13.30.19.90

Trikotāžas (adītu vai tamborētu) audumu un neausto drānu beigu apdare
(izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

13.30.19.95

Apģērba beigu apdare

I

NACE: 13.91

Adīto un tamborēto audumu ražošana

CPA: 13.91.11

Adītie vai tamborētie plūksnotie audumi un frotē audumi

13.91.11.00

Trikotāžas (adīti vai tamborēti) samta, plūksnotie un frotē audumi

CPA: 13.91.19

Citi adītie vai tamborētie audumi, ietverot adītos audumus, kas imitē kažokādu

13.91.19.10

Trikotāžas (adīti vai tamborēti) audumi (izņemot samta un plūksnotos audu
mus)

13.91.19.20

Mākslīgās kažokādas un to izstrādājumi

NACE: 13.92

Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

CPA: 13.92.11

Segas un pledi, izņemot elektrosildītājsegas

13.92.11.30

Vilnas vai smalkvilnas segas un ceļotāju pledi (izņemot elektrosildītājsegas)

p/st

S

13.92.11.50

Sintētiskās šķiedras segas un ceļotāju pledi (izņemot elektrosildītājsegas)

p/st

S

13.92.11.90

Segas (izņemot elektrosildītājsegas) un ceļotāju pledi no tekstilmateriāliem
(izņemot vilnas vai smalkvilnas, sintētiskās šķiedras)

p/st

S

CPA: 13.92.12

Gultasveļa

13.92.12.30

Trikotāžas (adīta vai tamborēta) gultas veļa

kg

S

13.92.12.53

Kokvilnas gultas veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

kg

S

13.92.12.55

Lina vai rāmijas gultas veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

kg

S

kg

T

kg

T
S

Norāde
uz
piezī
mēm
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13.92.12.59

Austa tekstila gultas veļa (izņemot kokvilnas, lina vai rāmijas veļu)

kg

S

13.92.12.70

Neausto mākslīgo šķiedru gultas veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tambo
rētu)

kg

S

CPA: 13.92.13

Galdauti un salvetes

13.92.13.30

Trikotāžas (adīta vai tamborēta) galda veļa

kg

S

13.92.13.53

Kokvilnas galda veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

kg

S

13.92.13.55

Lina galda veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

kg

S

13.92.13.59

Austu mākslīgo vai sintētisko šķiedru un citu austa vai neausta tekstila galda
veļa (izņemot kokvilnas, lina veļu)

kg

S

13.92.13.70

Neausta mākslīgo vai sintētisko šķiedru galda veļa

kg

S

CPA: 13.92.14

Tualetes un virtuves dvieļi

13.92.14.30

Tualetes un virtuves veļa no frotē dvieļu auduma vai tamlīdzīga kokvilnas
frotē auduma

kg

S

13.92.14.50

Austā tekstila tualetes veļa un virtuves veļa (izņemot frotē dvieļu audumu vai
tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus)

kg

S

13.92.14.70

Tualetes un virtuves veļa no neaustām mākslīgām vai sintētiskajām šķiedrām

kg

S

CPA: 13.92.15

Aizkari (ietverot drapērijas) un ritināmās žalūzijas; gultas aizkari vai baldahīni

13.92.15.30

Aizkari un iekštelpu žalūzijas, portjeras, priekškari vai gultu baldahīni no
trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

m2

S

13.92.15.50

Aizkari un iekštelpu žalūzijas, portjeras, priekškari vai gultu baldahīni no
austiem materiāliem

m2

S

13.92.15.70

Aizkari un iekštelpu žalūzijas, portjeras, priekškari vai gultu baldahīni no
neaustiem materiāliem

m2

S

CPA: 13.92.16

Citur neklasificēts mājas aprīkojums; audumu un dzijas komplekti grīdsegu, gobelēnu u. c. tekstilizstrādājumu
izgatavošanai

13.92.16.20

Ar rokām darināti gobelēnveida audumi (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beau
vais) un izšūti gobelēni, apdarināti vai neapdarināti (ieskaitot sīkdūrienā,
krustdūrienā)

13.92.16.40

Gultu pārklāji (izņemot dūnu segas)

13.92.16.60

Apdares izstrādājumi, ieskaitot furnitūru un polsterētus pārklājus, kā arī
izstrādājumus auto sēdekļiem (izņemot segas, ceļojuma pledus, gultas veļu,
galda veļu, virtuves veļu, aizkarus, žalūzijas, portjeras, priekškarus un gultas
pārklājus)

S

13.92.16.80

Austo audumu un dziju komplekti pārsegu, gobelēnu, izšūtu galdautu,
salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, sagatavoti mazum
tirdzniecībai

S

CPA: 13.92.21

Maisi un somas (tašas) preču iesaiņošanai

S

p/st

S

13.92.21.30

Kokvilnas maisi un somas preču iesaiņošanai

kg

S

13.92.21.50

Trikotāžas (adīti vai tamborēti) polietilēna vai polipropilēna slokšņu maisi un
somas preču iesaiņošanai

kg

S

13.92.21.70

Polietilēna vai polipropilēna slokšņu maisi un somas preču iesaiņošanai
(izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

kg

S

13.92.21.90

Maisi un somas preču iesaiņošanai (izņemot kokvilnas, polietilēna vai poli
propilēna slokšņu maisus un somas)

kg

S

CPA: 13.92.22

Nojumes, markīzes un sauljumi; buras laivām, jahtām vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; teltis un tūrisma
piederumi (ietverot piepūšamos matračus)

13.92.22.10

Brezenta pārsegi, markīzes un sauljumi (izņemot tentus piekabēm)

kg

S

13.92.22.30

Teltis (ieskaitot tentus piekabēm)

kg

S

13.92.22.50

Buras

kg

S
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13.92.22.70

Piepūšamie matrači un citi kempinga piederumi (izņemot tentus piekabēm,
teltis, guļammaisus)

kg

S

CPA: 13.92.23

Izpletņi (ietverot vadāmus izpletņus) un rotējošie izpletņi; to daļas

13.92.23.00

Izpletņi un rotošūti, daļas un piederumi (ieskaitot vadāmos izpletņus)

kg

S

CPA: 13.92.24

Segas, vatētas segas, dīvāna spilveni, grīdas spilveni, gultas spilveni, guļammaisi un līdzīgi izstrādājumi, ar
atsperēm vai polsterēti, vai piebāzti ar kādu materiālu, vai izgatavoti no porainās gumijas vai plastmasas

13.92.24.30

Guļammaisi

p/st

S

13.92.24.93

Gultas piederumi no spalvām vai dūnām (ieskaitot vatētas segas un dūnu
segas, dīvānspilvenus, pufus, spilvenus) (izņemot matračus, guļammaisus)

p/st

S

13.92.24.99

Gultas piederumi, kas nav pildīti ar spalvām un dūnām (ieskaitot segas,
dīvānspilvenus, pufus, spilvenus) (izņemot matračus un guļammaisus)

p/st

S

CPA: 13.92.29

Citi gatavi tekstilizstrādājumi (ietverot grīdlupatas, trauklupatas, putekļlupatas un tamlīdzīgus izstrādājumus
tīrīšanai, glābšanas vestes un glābšanas jostas)

13.92.29.53

Grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas tīrāmās lupatas
no neausta tekstila

kg

S

13.92.29.57

Grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas tīrāmās lupatas
(izņemot trikotāžas (adītas vai tamborētas) un neausta tekstila)

kg

S

13.92.29.93

Higiēnas dvieļi, tamponi un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem
(izņemot vati)

kg

S

13.92.29.97

Salvetes un autiņi zīdaiņiem un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem
(izņemot vati)

kg

S

13.92.29.99

Grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas trikotāžas
(adītas vai tamborētas) tīrāmās lupatas; vestes, jostas un citi izstrādājumi
(izņemot higiēnas dvieļus, salvetes un tamlīdzīgus izstrādājumus)

kg

S

NACE: 13.93

Paklāju un grīdsegu ražošana

CPA: 13.93.11

Paklāji un citas mezglojuma tehnikā darinātas tekstilmateriālu grīdsegas

13.93.11.00

Mezgloti paklāji un citi mezgloti tekstila grīdas segumi

m2

S

CPA: 13.93.12

Austi paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas segumi, bez plūksnām un bārkstīm

13.93.12.00

Austi paklāji un citi tekstila grīdas segumi (izņemot bārkšainos un plūksno
tos)

m2

S

CPA: 13.93.13

Paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas segumi ar šūtām plūksnām

13.93.13.00

Bārkšu paklāji un citi bārkšu tekstilmateriālu grīdas segumi

m2

S

CPA: 13.93.19

Citi paklāji un tekstilmateriālu grīdas segumi (ietverot filca)

13.93.19.30

Šūtie filca paklāji un citi šūtie veltā tekstila grīdas segumi (izņemot bārkšainos
vai plūksnotos)

m2

S

13.93.19.90

Paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas pārklāji (izņemot mezglotos, austos,
bārkšainos, šūtos filca)

m2

S

NACE: 13.94

Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana

CPA: 13.94.11

Auklas, tauvas, virves un troses no džutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām

13.94.11.30

Auklas, tauvas, virves, troses no sizala vai citām agaves, džutas vai citām
lūksnes tekstilšķiedrām un cietlapu šķiedrām (izņemot kūlīšu vai ķīpu
siešanas auklas)

kg

S

13.94.11.53

Sizala auklas kūlīšu vai ķīpu siešanai (lauksaimniecībā)

kg

S

13.94.11.55

Polietilēna vai polipropilēna auklas kūlīšu vai ķīpu siešanai (lauksaimniecībā)

kg

S

LV

L 325/34

PRODCOM

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

8.12.2017.

Norāde
uz
piezī
mēm

Apraksts

Apjoms

P

13.94.11.60

Tauvas, virves, troses no polietilēna, polipropilēna, neilona vai citiem polia
mīdiem vai poliesteriem ar lineāro blīvuma rādītāju > 50 000 deciteksu, no
citām sintētiskajām šķiedrām (izņemot kūlīšu vai ķīpu siešanas auklas)

kg

S

13.94.11.70

Polietilēna vai polipropilēna, neilona vai citu poliamīdu vai poliesteru auklas
ar lineāro blīvuma rādītāju ≤ 50 000 deciteksu (5 g/m) (izņemot kūlīšu vai
ķīpu siešanas auklas)

kg

S

13.94.11.90

Auklas, tauvas, virves un troses no tekstilmateriāliem (izņemot džutas un
citas lūksnes tekstilšķiedras, sizala, abakas vai citu cietlapu šķiedras, sintē
tiskās šķiedras)

kg

S

CPA: 13.94.12

Tīkli, kas pīti no auklas, tauvas, virves, gatavi tīkli no tekstilmateriāliem; citur neklasificēti izstrādājumi no dzijas
un sloksnēm

13.94.12.33

Gatavi zvejnieku tīkli no mākslīgo vai sintētisko šķiedru auklām, tauvām vai
virvēm (izņemot zivju ķeseles)

kg

S

13.94.12.35

Gatavi zvejnieku tīkli no mākslīgo un sintētisko šķiedru dzijas (izņemot zivju
ķeseles)

kg

S

13.94.12.53

Gatavi tīkli no neilona vai citu poliamīdu auklām, trosēm vai tauvām
(izņemot tamborētus tīkla gabalus, matu tīkliņus, sporta un zvejnieku tīklus)

kg

S

13.94.12.55

Gatavi tīkli no neilona vai citiem poliamīdiem (izņemot tamborētus tīkla
gabalus, matu tīkliņus, sporta un zvejnieku tīklus; tos, kas izgatavoti no
auklām, trosēm vai tauvām)

kg

S

13.94.12.59

Mezgloti tīkla izstrādājumi no tekstilmateriāliem (izņemot gatavus zvejnieku
tīklus no mākslīgiem tekstiliem, citus gatavos tīklus no neilona vai citiem
poliamīdiem)

kg

S

13.94.12.80

Auklu, tauvu, virvju vai trošu izstrādājumi

kg

S

NACE: 13.95

Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

CPA: 13.95.10

Neaustie materiāli un šādu materiālu izstrādājumi, izņemot apģērbu

13.95.10.10

Neaustie materiāli ar virsmas blīvumu ≤ 25 g/m2 (ieskaitot neausto materiālu
izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

kg

S

13.95.10.20

Neaustie materiāli ar virsmas blīvumu > 25 g/m2, bet ≤ 70 g/m2 (ieskaitot
neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

kg

S

13.95.10.30

Neaustie materiāli ar virsmas blīvumu > 70 g/m2, bet ≤ 150 g/m2 (ieskaitot
neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

kg

S

13.95.10.50

Neaustie materiāli ar virsmas blīvumu > 150 g/m2 (ieskaitot neausto mate
riālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

kg

S

13.95.10.70

Neaustie materiāli ar pārklājumu vai segumu (ieskaitot neausto materiālu
izstrādājumus) (izņemot apģērbus)

kg

S

NACE: 13.96

Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana

CPA: 13.96.11

Metalizēti pavedieni vai metalizēta pozamenta dzija

13.96.11.00

Metalizēta dzija vai metalizēta pozamenta dzija

kg

S

CPA: 13.96.12

Citur neklasificēti austie audumi ar metāla pavedienu un austie audumi ar metalizētu dziju

13.96.12.00

Austi metāla diega vai metalizētas dzijas materiāli izmantošanai apģērbos,
auduma apdarei vai tamlīdzīgiem mērķiem

kg

S
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CPA: 13.96.13

Gumijas pavedieni un kordi ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstildzija un sloksnes, impregnētas vai pārklātas ar
gumiju vai plastikātu

13.96.13.00

Gumijas diegi un kords ar tekstilmateriāla pārklājumu; tekstila dzija un slok
snes, piesūcinātas, apklātas, pārklātas vai apšūtas ar gumiju vai plastmasu

CPA: 13.96.14

Citur neklasificēti tekstilmateriāli, impregnēti, ar pārklājumu vai uzklājumu

13.96.14.00

Tekstilmateriāli ar pārklājumu, piesūcināti, citur neklasificēti

CPA: 13.96.15

Riepu korda audumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes mākslīgā zīda dzijas

13.96.15.00

Augstizturīgu neilona, citu poliamīdu, poliesteru vai mākslīgā viskozes zīda
pavedienu korda audums riepām

CPA: 13.96.16

Tekstilizstrādājumi un preces tehniskām vajadzībām (ietverot daktis, gāzes degļu apvalkus, cauruļu oderējumu,
transmisijas siksnas vai transportiera lentes, sietaudumus un filtraudumus)

13.96.16.20

Tekstilmateriāla šļūtenes un tamlīdzīgas tekstilmateriāla caurules, piesūcinātas
vai nepiesūcinātas, ar oderējumu vai bez tā, ar stiegrojumu vai bez tā vai citu
materiālu piederumiem vai bez tiem

kg

S

13.96.16.50

Tekstilmateriāla daktis, konveijeru lentes, tekstilmateriāla caurules (ieskaitot
pastiprinātas ar metālu vai citiem materiāliem)

kg

S

13.96.16.80

Tekstilmateriāli un filcs papīrmašīnām vai tamlīdzīgām mašīnām (ieskaitot
celulozes vai azbestcementa vajadzībām)

kg

S

CPA: 13.96.17

Šaurie austie audumi; šaurie audumi no līmētiem pavedieniem bez šķiedrām; apdares materiāli un tiem līdzīgi

13.96.17.30

Šaurie austie audumi, izņemot etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgus izstrādāju
mus

S

13.96.17.50

No tekstilmateriāliem ražotas etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi
(izņemot izšūtos)

S

13.96.17.70

Pīnes, treses gabalos; pušķi un bumbuļi, dekoratīvi rotājumi (izņemot triko
tāžas – adītos vai tamborētos)

S

NACE: 13.99

Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana

CPA: 13.99.11

Tills un citi tīklveida audumi, izņemot austus, adītus un tamborētus audumus; mežģīnes gabalos, lentēs vai
atsevišķu izstrādājumu veidā

13.99.11.30

Tills un citi tīkla audumi (izņemot austos, trikotāžas – adītos vai tamborētos)

S

13.99.11.50

Rūpnieciski ražotas mežģīnes gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrā
dājumu veidā)

S

13.99.11.70

Rokām darinātas mežģīnes gabalos, lentēs, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu
izstrādājumu veidā)

S

CPA: 13.99.12

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā

13.99.12.30

Izšuvumi (bez redzamas pamatnes) gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu
izstrādājumu veidā)

S

13.99.12.50

Kokvilnas izšuvumi gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādājumu
veidā) (izņemot izšuvumus bez redzamas pamatnes)

S

13.99.12.70

Tekstilmateriālu izšuvumi gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādā
jumu veidā) (izņemot izšuvumus bez redzamas pamatnes, kokvilnas)

S

CPA: 13.99.13

Filcs un tūba, apretēta, impregnēta vai laminēta

13.99.13.00

Filcs, piesūcināts vai nepiesūcināts, apklāts, pārklāts vai laminēts, citur nekla
sificēts

kg

S

m2

S

m2

kg

S

S
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CPA: 13.99.14

Tekstilšķiedras, kuru garums ir ≤ 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un mezgliņi

13.99.14.00

Tekstila izsukas, atkritumi un saveltie mezgliņi

CPA: 13.99.15

Pozamenta dzija un lente; šenilpavedieni; cilpainie pavedieni

13.99.15.00

Zeltīta vai sudrabota (pozamenta) dzija un zeltīta vai sudrabota (pozamenta)
lente, un tamlīdzīgi izstrādājumi no mākslīgiem vai sintētiskiem tekstilmate
riāliem ar platumu ≤ 5 mm, šenildzija, buklē rievdzija

CPA: 13.99.16

Vatēti tekstilizstrādājumi gabalos

13.99.16.00

Vatēti tekstilizstrādājumi gabalos (izņemot izšuvumus)

CPA: 13.99.19

Pārējās citur neklasificētas tekstilpreces un tekstilizstrādājumi

13.99.19.00

Pūderslotiņas un spilventiņi kosmētikas vai personiskās higiēnas līdzekļu
lietošanai

NACE: 14.11

Ādas apģērbu ražošana

CPA: 14.11.10

Apģērbi no ādas vai kompozītādas

14.11.10.00

Ādas vai mākslīgās ādas apģērbi (ieskaitot ādas žaketes un mēteļus) (izņemot
apģērba piederumus, galvassegas, apavus)

NACE: 14.12

Darba apģērbu ražošana

CPA: 14.12.11

Vīriešu apģērba komplekti, žaketes un vējjakas, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.11.20

Vīriešu vai zēnu komplekti no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām
šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

14.12.11.30

Vīriešu vai zēnu žaketes un bleizeri no kokvilnas vai sintētiskām, vai
mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

CPA: 14.12.12

Vīriešu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.12.40

Vīriešu vai zēnu garās bikses un pusgarās bikses no kokvilnas vai sintētiskām,
vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

14.12.12.50

Vīriešu vai zēnu kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) no kokvilnas vai
sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

CPA: 14.12.21

Sieviešu apģērba komplekti, žaketes un vējjakas, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.21.20

Sieviešu un meiteņu komplekti no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām
šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

14.12.21.30

Sieviešu un meiteņu žaketes un bleizeri no kokvilnas vai sintētiskām, vai
mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

CPA: 14.12.22

Sieviešu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses, darba apģērbiem un aizsargtērpiem

14.12.22.40

Sieviešu un meiteņu garās bikses un pusgarās bikses no kokvilnas vai sintē
tiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

14.12.22.50

Sieviešu un meiteņu kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) no kokvilnas vai
sintētiskām, vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

CPA: 14.12.30

Citi darba apģērbi

14.12.30.13

Citi vīriešu vai zēnu apģērbi no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām
šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

14.12.30.23

Citi sieviešu vai meiteņu apģērbi no kokvilnas vai sintētiskām, vai mākslīgām
šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

p/st

S

NACE: 14.13

Pārējo virsdrēbju ražošana

CPA: 14.13.11

Vīriešu vai zēnu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no adīta vai tamborēta
trikotāžas auduma

14.13.11.10

Vīriešu un zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, mantijas un tamlīdzīgi trikotāžas
tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus, siltās vējjakas ar kapuci;
dažāda veida vējjakas)

p/st

S
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14.13.11.20

Vīriešu un zēnu siltās vējjakas ar kapuci, slēpotāju virsjakas, dažāda veida
vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un blei
zerus)

p/st

S

CPA: 14.13.12

Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās
bikses un šorti no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.12.30

Vīriešu un zēnu žaketes un bleizeri no trikotāžas

p/st

S

14.13.12.60

Vīriešu vai zēnu uzvalki un kostīmi no trikotāžas

p/st

S

14.13.12.70

Vīriešu vai zēnu bikses, pusgarās bikses, īsās bikses – šorti, kombinezonbikses
ar lencēm (dungriņi) no trikotāžas

p/st

S

CPA: 14.13.13

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no adīta vai tamborēta
trikotāžas auduma

14.13.13.10

Sieviešu un meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, mantijas un tamlīdzīgi triko
tāžas tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus)

p/st

S

14.13.13.20

Sieviešu un meiteņu siltās vējjakas ar kapuci; slēpotāju jakas; dažāda veida
vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un blei
zerus)

p/st

S

CPA: 14.13.14

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, komplekti, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar
krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.14.30

Sieviešu un meiteņu žaketes vai bleizeri no trikotāžas

p/st

S

14.13.14.60

Sieviešu vai meiteņu kostīmi un komplekti no trikotāžas

p/st

S

14.13.14.70

Sieviešu vai meiteņu kleitas no trikotāžas

p/st

S

14.13.14.80

Sieviešu vai meiteņu svārki un bikšusvārki no trikotāžas

p/st

S

14.13.14.90

Sieviešu vai meiteņu bikses, pusgarās bikses, īsās bikses – šorti, kombinezon
bikses ar lencēm (dungriņi) no trikotāžas

p/st

S

CPA: 14.13.21

Vīriešu vai zēnu mēteļi, lietusmēteļi, virsjakas, apmetņi, siltās virsjakas, vējjakas un līdzīgi apģērbi no auduma,
kas nav adīts vai tamborēts

14.13.21.15

Vīriešu un zēnu lietusmēteļi, mēteļi, pusmēteļi, apmetņi utt.

p/st

S

14.13.21.30

Vīriešu vai zēnu siltās virsjakas, slēpotāju jakas, vējjakas un tamlīdzīgi izstrā
dājumi (izņemot žaketes un bleizerus, adītus vai tamborētus, impregnētus, ar
pārklājumu, pārklātus, laminētus vai gumijotus)

p/st

S

CPA: 14.13.22

Vīriešu vai zēnu uzvalki un komplekti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.22.00

Vīriešu un zēnu uzvalki un komplekti (izņemot trikotāžas – adītus vai
tamborētus)

p/st

S

CPA: 14.13.23

Vīriešu vai zēnu jakas un bleizeri no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.23.00

Vīriešu un zēnu žaketes un bleizeri (izņemot trikotāžas – adītus vai tambo
rētus)

p/st

S

CPA: 14.13.24

Vīriešu vai zēnu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no auduma, kas nav
adīts vai tamborēts

14.13.24.42

Vīriešu vai zēnu džinsa bikses un pusgarās bikses (izņemot darba un ražo
šanas apģērbus)

p/st

S

14.13.24.44

Vīriešu un zēnu vilnas vai smalkvilnas bikses, pusgarās bikses un īsās bikses –
šorti (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas; darba un ražošanas apģēr
bus)

p/st

S

14.13.24.45

Vīriešu un zēnu sintētisko vai mākslīgo šķiedru bikses, pusgarās bikses un
īsās bikses – šorti (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas; darba un
ražošanas apģērbus)

p/st

S
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14.13.24.48

Vīriešu un zēnu kokvilnas garās un pusgarās bikses (izņemot džinsa, triko
tāžas – adītas vai tamborētas)

p/st

S

14.13.24.49

Vīriešu vai zēnu bikses, pusgarās bikses, īsās bikses – šorti, kombinezonbikses
ar lencēm (dungriņi) (izņemot vilnas, kokvilnas, sintētisko vai mākslīgo
šķiedru, trikotāžas – adītas vai tamborētas)

p/st

S

14.13.24.55

Vīriešu vai zēnu kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) (izņemot trikotāžas
– adītas vai tamborētas; darba vai ražošanas apģērbus)

p/st

S

14.13.24.60

Vīriešu vai zēnu īsās bikses – šorti no kokvilnas, sintētiskām vai mākslīgām
šķiedrām (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas)

p/st

S

CPA: 14.13.31

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no auduma, kas nav adīts
vai tamborēts

14.13.31.15

Sieviešu un meiteņu lietusmēteļi un mēteļi utt.

p/st

S

14.13.31.30

Sieviešu un meiteņu siltās vējjakas ar kapuci (anoraki), slēpošanas jakas,
vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus,
adītus vai tamborētus, impregnētus, ar pārklājumu, pārklātus, laminētus vai
gumijotus)

p/st

S

CPA: 14.13.32

Sieviešu vai meiteņu kostīmi un komplekti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.32.00

Sieviešu un meiteņu kostīmi un komplekti (izņemot trikotāžas – adītus vai
tamborētus)

p/st

S

CPA: 14.13.33

Sieviešu vai meiteņu jakas un bleizeri no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.33.30

Sieviešu un meiteņu žaketes un bleizeri (izņemot trikotāžas – adītus vai
tamborētus)

p/st

S

CPA: 14.13.34

Sieviešu vai meiteņu kleitas, svārki un bikšusvārki no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.34.70

Sieviešu un meiteņu kleitas (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas)

p/st

S

14.13.34.80

Sieviešu un meiteņu svārki un bikšusvārki (izņemot trikotāžas – adītus vai
tamborētus)

p/st

S

CPA: 14.13.35

Sieviešu vai meiteņu bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no auduma, kas nav
adīts vai tamborēts

14.13.35.42

Sieviešu vai meiteņu bikses un pusgarās bikses no džinsa (Denim) auduma
(izņemot darba un ražošanas apģērbus)

p/st

S

14.13.35.48

Sieviešu un meiteņu garās bikses un pusgarās bikses no kokvilnas (izņemot
džinsa (Denim); darba un ražošanas apģērbus)

p/st

S

14.13.35.49

Sieviešu un meiteņu garās bikses un pusgarās bikses no vilnas, smalkvilnas,
sintētiskajām vai mākslīgajām šķiedrām (izņemot trikotāžas – adītas vai
tamborētas; darba un ražošanas apģērbus)

p/st

S

14.13.35.51

Sieviešu vai meiteņu kokvilnas kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi)
(izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas; darba un ražošanas apģērbus)

p/st

S

14.13.35.61

Sieviešu vai meiteņu kokvilnas īsās bikses – šorti (izņemot trikotāžas – adītas
un tamborētas)

p/st

S

14.13.35.63

Sieviešu un meiteņu kombinezonbikses ar lencēm no vilnas vai smalkvilnas
un sintētiskajām vai mākslīgajām šķiedrām (izņemot kokvilnas, adītas vai
tamborētas; darba un ražošanas apģērbus) un sieviešu un meiteņu īsās bikses
– šorti no vilnas vai smalkvilnas (izņemot adītas vai tamborētas)

p/st

S

14.13.35.65

Sieviešu vai meiteņu sintētisko un mākslīgo šķiedru īsās bikses – šorti
(izņemot trikotāžas – adītas un tamborētas)

p/st

S
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14.13.35.69

Sieviešu vai meiteņu bikses, pusgarās bikses, kombinzonbikses ar lencēm
(izņemot kokvilnas, vilnas vai smalkvilnas, sintētisko un mākslīgo šķiedru,
trikotāžas – adītas vai tamborētas)

p/st

S

NACE: 14.14

Apakšveļas ražošana

CPA: 14.14.11

Vīriešu vai zēnu trikotāžas virskrekli

14.14.11.00

Vīriešu vai zēnu trikotāžas virskrekli

p/st

S

CPA: 14.14.12

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi
no trikotāžas

14.14.12.20

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses no trikotāžas (ieskaitot pusgarās
sporta bikses – bokseršortus)

p/st

S

14.14.12.30

Vīriešu vai zēnu naktskrekli un pidžamas no trikotāžas drānas

p/st

S

14.14.12.40

Vīriešu vai zēnu mājas halāti, peldmēteļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no triko
tāžas drānas

p/st

S

CPA: 14.14.13

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas

14.14.13.10

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas drānas

p/st

S

CPA: 14.14.14

Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki, apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, rītasvārki, peņuāri, peldmēteļi un
līdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

14.14.14.20

Sieviešu vai meiteņu biksītes un stilbbikses no trikotāžas drānas (ieskaitot
pusgarās sporta bikses – bokseršortus)

p/st

S

14.14.14.30

Sieviešu vai meiteņu naktskrekli un pidžamas no trikotāžas drānas

p/st

S

14.14.14.40

Sieviešu vai meiteņu peldmēteļi, peņuāri, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi
no trikotāžas drānas

p/st

S

14.14.14.50

Sieviešu vai meiteņu kombinē un apakšsvārki no trikotāžas drānas

p/st

S

CPA: 14.14.21

Vīriešu vai zēnu krekli no austajiem audumiem

14.14.21.00

Vīriešu un zēnu krekli (izņemot adītus vai tamborētus)

p/st

S

CPA: 14.14.22

Vīriešu vai zēnu sporta krekliņi un citi apakškrekli, garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi,
rītasvārki no austajiem audumiem

14.14.22.20

Vīriešu un zēnu garās un īsās apakšbikses (ieskaitot bokseršortus) (izņemot
trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

14.14.22.30

Vīriešu un zēnu naktskrekli un pidžamas (izņemot trikotāžas – adītus vai
tamborētus)

p/st

S

14.14.22.40

Vīriešu un zēnu sporta krekli bez piedurknēm – U krekliņi, apakškrekli,
peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot trikotāžas – adītus
vai tamborētus)

p/st

S

CPA: 14.14.23

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no austa auduma

14.14.23.00

Sieviešu un meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes (izņemot trikotāžas – adītus
vai tamborētus)

p/st

S

CPA: 14.14.24

Sieviešu vai meiteņu krekliņi un līdzīgi izstrādājumi, kombinē, apakšsvārki, apakšbikses, naktskrekli, pidžamas,
peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi no austajiem audumiem

14.14.24.30

Sieviešu un meiteņu naktskrekli un pidžamas (izņemot trikotāžas – adītus vai
tamborētus)

p/st

S

14.14.24.50

Sieviešu un meiteņu kombinē un apakšsvārki (izņemot trikotāžas – adītus vai
tamborētus)

p/st

S
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14.14.24.60

Sieviešu un meiteņu kokvilnas sporta krekliņi bez piedurknēm – U krekliņi
un citi apakškrekli, biksītes, stilbbikses, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un
tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

14.14.24.80

Sieviešu vai meiteņu peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas, sporta krekli, apakškrekli,
biksītes un stilbbikses (ieskaitot pusgarās sporta bikses – bokseršortus) no
sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām (izņemot trikotāžas – adītus vai tambo
rētus)

p/st

S

14.14.24.89

Sieviešu vai meiteņu sporta krekli bez piedurknēm, apakškrekli, biksītes,
stilbbikses, peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi no
tekstilmateriāliem (izņemot kokvilnas, sintētisko vai mākslīgo šķiedru, triko
tāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

CPA: 14.14.25

Krūšturi, zeķturi, grācijas, bikšturi, zeķu prievītes un līdzīgi izstrādājumi un to daļas no auduma vai trikotāžas

14.14.25.30

Krūšturi

p/st

S

14.14.25.50

Zeķturi, zeķturbiksītes un korsetes (ieskaitot torsatriko tipa (body) ar regulē
jamām lencēm)

p/st

S

14.14.25.70

Bikšturi, vīriešu zeķturi, zeķu prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas

CPA: 14.14.30

T-krekli, sporta krekli un citi apakškrekli no trikotāžas

14.14.30.00

T krekliņi, sporta krekli bez piedurknēm – U krekliņi un citi apakškrekli, no
trikotāžas – adīti vai tamborēti

NACE: 14.19

Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana

CPA: 14.19.11

Mazu bērnu apģērbi un apģērbu piederumi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.11.00

Zīdaiņu apģērbi un to aksesuāri no trikotāžas, ieskaitot apakškreklus, kombi
nezonus, apakšbikses, elastīgos lācīšus, autiņus, cimdus, pirkstaiņus vai dūrai
ņus, virsdrēbes (bērniem augumā ≤ 86 cm)

CPA: 14.19.12

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi, peldkostīmi, peldbikses un citi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.12.10

Siltie treniņtērpi no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

p/st

S

14.19.12.30

Slēpošanas apģērbi (kostīmi) no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) mate
riāliem

p/st

S

14.19.12.40

Vīriešu vai zēnu peldbikses no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiā
liem

p/st

S

14.19.12.50

Sieviešu vai meiteņu peldkostīmi no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem)
materiāliem

p/st

S

14.19.12.90

Citi trikotāžas (adīti vai tamborēti) apģērbi, (ieskaitot torsatriko tipa (body) ar
atbilstošām piedurknēm)

kg

S

CPA: 14.19.13

Trikotāžas cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

14.19.13.00

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) mate
riāliem

pa

S

CPA: 14.19.19

Citi gatavi apģērba piederumi un apģērba daļas vai piederumi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.19.30

Šalles, lakatiņi, silti kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi no
trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

14.19.19.60

Apģērba piederumi un to daļas no trikotāžas drānas (izņemot cimdus, dūrai
ņus, šalles, kaklautus un siltos kaklautus un mantiļas)

CPA: 14.19.21

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi no austa auduma

14.19.21.50

Zīdaiņu apģērbi un to aksesuāri no auduma, bet ne trikotāžas, ieskaitot
apakškreklus, kombinezonus, apakšbikses, elastīgos lācīšus, autiņus, cimdus,
pirkstaiņus vai dūraiņus, virsdrēbes (izņemot higiēnas dvieļus, salvetes un
tamlīdzīgus izstrādājumus) (bērniem augumā ≤ 86 cm)

S
p/st

S

S

p/st

S
S

S
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CPA: 14.19.22

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi, peldkostīmi un peldbikses; citi apģērbi no austa auduma

14.19.22.10

Citi citur neklasificēti vīriešu vai zēnu apģērba gabali, ieskaitot vestes, treniņ
tērpus (izņemot slēpotāju tērpus, adītus vai tamborētus)

p/st

S

14.19.22.20

Citi citur neklasificēti sieviešu vai meiteņu apģērba gabali, ieskaitot vestes,
treniņtērpus (izņemot slēpotāju tērpus, adītus vai tamborētus)

p/st

S

14.19.22.30

Slēpošanas kostīmi (izņemot trikotāžas – no adītiem vai tamborētiem mate
riāliem)

p/st

S

14.19.22.40

Vīriešu vai zēnu peldbikses (izņemot trikotāžas – no adītiem vai tamborētiem
materiāliem)

p/st

S

14.19.22.50

Sieviešu vai meiteņu peldkostīmi (izņemot trikotāžas – no adītiem vai tambo
rētiem materiāliem)

p/st

S

CPA: 14.19.23

Kabatlakatiņi, šalles, lakati, plīvuri, kaklasaites, kravates, cimdi un citi gatavi apģērba piederumi; citur nekla
sificētas apģērbu vai to piederumu daļas no austajiem audumiem

14.19.23.10

Kabatas lakatiņi, mutautiņi (kabatlakatiņi)

p/st

S

14.19.23.33

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot
izstrādājumus no zīda un zīda atlikumiem, adītus vai tamborētus)

p/st

S

14.19.23.38

Zīda vai zīda atlikuma šalles, lakatiņi, silti kaklauti, mantiļas, plīvuri un
tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

p/st

S

14.19.23.53

Kaklasaites, tauriņi un kravates (izņemot izstrādājumus no zīda un zīda
atlikumiem, adītus vai tamborētus)

p/st

S

14.19.23.58

Zīda vai zīda atlikuma kaklasaites, tauriņi un kravates (izņemot trikotāžas –
adītus vai tamborētus)

p/st

S

14.19.23.70

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

pa

S

14.19.23.96

Citur neklasificēti apģērbu piederumi, apģērbu vai to piederumu daļas no
tekstilmateriāliem un to daļas (izņemot trikotāžas – adītas, tamborētas šalles,
lakatiņus un siltos kaklautus, mantiļas un plīvurus, kaklasaites, tauriņus un
kravates, cimdus, pirkstaiņus un dūraiņus, un to daļas; adītus vai tamborētus
krūšturus, korsetes, bikšturus, zeķturus un prievītes)

CPA: 14.19.31

Citi apģērba piederumi, kas izgatavoti no ādas vai mākslīgās ādas, izņemot sporta cimdus

14.19.31.75

Ādas vai mākslīgās ādas cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi (izņemot sportam pare
dzētos, aizsargcimdus dažādiem darbiem)

pa

S

14.19.31.80

Ādas vai mākslīgās ādas jostas, siksnas un jostas somas (patronsomas)

p/st

S

14.19.31.90

Ādas vai mākslīgās ādas apģērbu aksesuāri (izņemot cimdus, pirkstaiņus un
dūraiņus, jostas, siksnas un jostas somas (patronsomas))

S

S
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CPA: 14.19.32

Apģērbs, kas izgatavots no filca vai neaustajiem tekstilmateriāliem, vai impregnētiem tekstilaudumiem vai
audumiem ar pārklājumu

14.19.32.00

Apģērbs, kas izgatavots no filca vai neaustajiem tekstilmateriāliem, vai
impregnētiem tekstilaudumiem, vai audumiem ar segumu

CPA: 14.19.41

Cepuru pusfabrikāti, veidņi un kapuces no filca; plakanas un cilindriskas sagataves no filca; cepuru pusfabrikāti,
pīti vai izgatavoti, savienojot dažādu materiālu sloksnes

14.19.41.30

Filca sagataves, cepuru korpusi un kapuces, plakanas un cilindriskas filca
sagataves (ieskaitot sagrieztas sagataves) (izņemot cepuru pusfabrikātus ar
ieveidotām malām)

p/st

S

14.19.41.50

Cepuru pusfabrikāti; pīti vai veidoti no dažādu materiālu sloksnēm (izņemot
no cepuru veidņiem izgatavotos, ar ieveidotām malām, ar oderi vai apdari)

p/st

S

CPA: 14.19.42

Cepures un citas galvassegas no filca, pītas vai izgatavotas, savienojot dažādu materiālu sloksnes, vai adītas vai
tamborētas, vai izgatavotas no mežģīnēm vai cita tekstilauduma vienā gabalā; tīkliņi matiem

14.19.42.30

Filca cepures un citas filca galvassegas, izgatavotas no filca cepuru korpusiem,
sagatavēm, kapucēm

p/st

S

14.19.42.50

Cepures un citas galvassegas; pītas vai veidotas no dažādu materiālu slok
snēm

p/st

S

14.19.42.70

Cepures un citas galvassegas, trikotāžas vai izgatavotas no mežģīnēm, filca
vai citiem tekstilmateriāliem, no viena gabala (bet ne no sloksnēm); jebkura
materiāla matu tīkliņi

p/st

S

CPA: 14.19.43

Citas galvassegas, izņemot galvassegas no gumijas vai plastmasas, aizsargājošās galvassegas un galvassegas no
azbesta; galvassegu starplikas, oderes, pārvalki, cepuru pamatnes, karkasi, nagi un zoda siksnas

14.19.43.00

Citas galvassegas (izņemot galvassegas no gumijas vai plastmasas, aizsargā
jošās galvassegas un galvassegas no azbesta); galvassegu starplikas, oderes,
pārvalki, cepuru pamatnes, karkasi, cepuru nagi un zoda siksnas

NACE: 14.20

Kažokādu izstrādājumu ražošana

CPA: 14.20.10

Apģērbi, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām, izņemot galvassegas

14.20.10.30

Apģērbu kažokādu izstrādājumi un piederumi (izņemot cepures un galvasse
gas)

S

14.20.10.90

Kažokādu izstrādājumi (izņemot apģērbu, apģērba piederumus, cepures un
galvassegas)

S

NACE: 14.31

Trikotāžas zeķu ražošana

CPA: 14.31.10

Trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, pusgarās zeķes, īsās zeķes un citi zeķu izstrādājumi

14.31.10.33

Zeķbikses un vingrbikses, trikotāžas, no sintētiskajām šķiedrām, ar lineāro
blīvumu vienam pavedienam < 67 deciteksi

p/st

S

14.31.10.35

Zeķbikses un vingrbikses, trikotāžas, no sintētiskajām šķiedrām, ar lineāro
blīvumu vienam pavedienam ≥ 67 deciteksi vai vairāk

p/st

S

14.31.10.37

Zeķbikses un vingrbikses no tekstilmateriāliem, trikotāžas (izņemot elastīgās
zeķes, zeķes no sintētiskajām šķiedrām un bērnu zeķu izstrādājumus)

p/st

S

14.31.10.50

Garās vai pusgarās sieviešu zeķes no trikotāžas ar lineāro blīvumu vienam
pavedienam < 67 deciteksi

pa

S

14.31.10.90

Trikotāžas – adītas vai tamborētas – zeķes un apavi (ieskaitot zeķes, izņemot
sieviešu garās/pusgarās zeķes ar lineāro blīvumu < 67 deciteksi, zeķbikses un
vingrbikses, apavus ar pieliktām pazolēm)

pa

S

p/st

S

S
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NACE: 14.39

Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana

CPA: 14.39.10

Svīteri, džemperi, vilnas jakas, vestes un līdzīgi trikotāžas izstrādājumi

14.39.10.31

Vilnas vai smalkvilnas vīriešu un zēnu svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes,
jakas (izņemot svīterus un puloverus, kuru masā ir ≥ 50 % vilnas un masa ir
≥ 600 g)

p/st

S

14.39.10.32

Vilnas vai smalkvilnas sieviešu vai meiteņu svīteri, puloveri, sporta krekli,
vestes, jakas (izņemot svīterus un puloverus, kuru masā ir ≥ 50 % vilnas
un masa ir ≥ 600 g)

p/st

S

14.39.10.33

Svīteri un puloveri, kuru masā ≥ 50 % vilnas un viena gabala masa ir ≥ 600 g

p/st

S

14.39.10.53

Viegli smalkadījuma kokvilnas džemperi un puloveri ar ruļļveida, polo vai
augstu atlokāmu apkakli

p/st

S

14.39.10.55

Viegli smalkadījuma sintētisko vai mākslīgo šķiedru džemperi un puloveri ar
ar ruļļveida, polo vai augstu atlokāmu apkakli

p/st

S

14.39.10.61

Vīriešu un zēnu kokvilnas svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas
(izņemot vieglus smalkadījuma džemperus un puloverus ar ruļļveida, polo
vai augstu atlokāmu apkakli )

p/st

S

14.39.10.62

Sieviešu un meiteņu kokvilnas svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas
(izņemot vieglus smalkadījuma džemperus un puloverus ar ruļļveida, polo vai
augstu atlokāmu apkakli )

p/st

S

14.39.10.71

Vīriešu un zēnu sintētisko un mākslīgo šķiedru svīteri, puloveri, sporta krekli,
vestes un jakas (izņemot vieglus smalkadījuma džemperus un puloverus ar
ruļļveida, polo vai augstu atlokāmu apkakli)

p/st

S

14.39.10.72

Sieviešu vai meiteņu sintētisko un mākslīgo šķiedru svīteri, puloveri, sporta
krekli, vestes un jakas (izņemot vieglus smalkadījuma džemperus un pulo
verus ar ruļļveida, polo vai augstu atlokāmu apkakli )

p/st

S

14.39.10.90

Svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas no tekstilmateriāliem (izņemot
vilnas vai smalkvilnas, kokvilnas, sintētisko un mākslīgo šķiedru izstrādāju
mus)

p/st

S

NACE: 15.11

Ādu miecēšana un apstrāde; kažokādu apstrāde un krāsošana

CPA: 15.11.10

Miecētas vai apdarinātas zvērādas

15.11.10.30

Miecētas vai ģērētas veselas trušādas, zaķādas vai jērādas, kopā nesavienotas

p/st

S

15.11.10.50

Miecētas vai ģērētas kažokādas vai ādas (izņemot trušādas, zaķādas vai jērā
das)

CPA: 15.11.21

Zamšāda

15.11.21.00

Zamšāda un mākslīgā zamšāda

CPA: 15.11.22

Lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

15.11.22.00

Lakāda; lakādas imitācija un metalizēta āda

CPA: 15.11.31

Veselas liellopu ādas bez apmatojuma

15.11.31.00

Veselas liellopu (ragu lopu) ādas bez apmatojuma

CPA: 15.11.32

Liellopu ādas bez apmatojuma (izņemot veselas)

15.11.32.00

Liellopu (ragu lopu) ādas bez apmatojuma, izņemot veselas

CPA: 15.11.33

Zirgu dzimtas lopu ādas bez apmatojuma

15.11.33.00

Zirgu dzimtas dzīvnieku ādas bez apmatojuma

CPA: 15.11.41

Aitu vai jēru ādas bez vilnas

15.11.41.30

Aitāda vai jērāda bez apmatojuma, kas miecēta, bet nav tālāk apstrādāta
(izņemot zamšādu)

S

m2

S

m2

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T
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15.11.41.50

Aitāda vai jērāda bez apmatojuma; pergamentēta vai pēc miecēšanas tālāk
apstrādāta (izņemot zamšādu, lakādu, lakādas pārklājumu un metalizētu ādu)

m2

T

CPA: 15.11.42

Kazu un kazlēnu ādas bez apmatojuma

15.11.42.30

Kazu vai kazlēnu ādas bez apmatojuma; miecētas vai izmiecētas, bet tālāk
neapstrādātas (izņemot zamšādu)

kg

T

15.11.42.50

Kazu vai kazlēnu ādas bez apmatojuma; pergamentētas vai pēc miecēšanas
tālāk apstrādātas (izņemot zamšādu, lakādu, lakādas pārklājumu vai metali
zētu ādu)

m2

T

CPA: 15.11.43

Cūkādas

15.11.43.30

Cūkāda bez apmatojuma, miecēta, bet tālāk neapstrādāta

kg

T

2

T

kg

T

m2

T

m

Norāde
uz
piezī
mēm

15.11.43.50

Cūkāda bez apmatojuma; pergamentēta vai pēc miecēšanas tālāk apstrādāta
(izņemot zamšādu, lakādu, lakādas pārklājumu un metalizētu ādu)

CPA: 15.11.51

Citu dzīvnieku ādas bez apmatojuma

15.11.51.00

Citu dzīvnieku āda bez apmatojuma

CPA: 15.11.52

Mākslīgā āda ar dabiskās ādas vai ādas šķiedru pamatni

15.11.52.00

Mākslīgā āda ar dabiskās ādas vai ādas šķiedru pamatni gabalos, loksnēs vai
sloksnēs

NACE: 15.12

Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana

CPA: 15.12.11

Zirglietas un iejūga piederumi dažādiem dzīvniekiem no dažādiem materiāliem

15.12.11.10 z

Jebkura materiāla iejūga un seglu piederumi jebkuram dzīvniekam (ieskaitot
jātnieku pātagas, pletnes un to daļas, atsaites, pavadas, ceļsargus, uzpurņus,
seglu segas, suņu segas)

CPA: 15.12.12

Ceļojuma somas, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi no ādas, mākslīgās ādas, plastmasas plēves, tekstilmate
riāliem, vulkanizētas šķiedras vai kartona; ceļojuma komplekti ķermeņa kopšanas piederumiem, šūšanai, apģērba
vai apavu tīrīšanai

15.12.12.10

Ceļasomas, koferi, rokassomiņas, mapes, skolassomas un tamlīdzīgi izstrādā
jumi no ādas, ādas gabaliņiem, lakādas, plastmasas, tekstila, alumīnija vai
citiem materiāliem

p/st

S

15.12.12.20

Rokassomas no ādas, ādas gabaliņiem, lakādas, plastmasas aizsargpārklājuma,
drānas vai citiem materiāliem (ieskaitot tādas, kam nav roktura)

p/st

S

15.12.12.30

Izstrādājumi, ko parasti nēsā kabatā vai rokassomā

S

15.12.12.50

Somas un apvalki vai futrāļi, citur neklasificēti

S

15.12.12.70

Ceļojumu komplekti personiskās higiēnas vajadzībām, šūšanai, apavu vai
apģērbu tīrīšanai (izņemot manikīra piederumu komplektus)

CPA: 15.12.13

Pulksteņu siksniņas (izņemot metāla), aproces, rokassprādzes un to detaļas

15.12.13.00

Pulksteņu siksniņas, ķēdes, sprādzes un to detaļas gabaliņiem (ieskaitot no
ādas, mākslīgās ādas vai plastmasas; izņemot no dārgmetāla, metāla vai
parasta metāla, kas apstrādāts/klāts ar dārgmetālu)

CPA: 15.12.19

Pārējie citur neklasificēti izstrādājumi no ādas vai mākslīgās ādas (ietverot iekārtās vai mehāniskajās ierīcēs, vai
citiem tehniskiem nolūkiem izmantojamos izstrādājumus)

15.12.19.30

Izstrādājumi no dabiskās ādas vai mākslīgās ādas, ko izmanto tehniskās
iekārtās un mehāniskās ierīcēs vai citām tehniskām vajadzībām

15.12.19.60

Ādas vai mākslīgās ādas izstrādājumi, citur neklasificēti

S

p/st

S

p/st

S

kg

S
S
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NACE: 15.20

Apavu ražošana

CPA: 15.20.11

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, izņemot apavus ar metāla aizsarg
plāksnīti purngalā

15.20.11.00

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas augšdaļu (izņemot apavus
ar metāla aizsargplāksnīti purngalā)

CPA: 15.20.12

Apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, izņemot ūdensnecaurlaidīgus apavus vai sporta apavus

15.20.12.10

Sandales ar gumijas vai plastmasas ārējām zolēm un virsu (ieskaitot sandales
ar siksniņām, vaļējās gumijas sandales ar siksniņu pirkststarpā)

pa

S

15.20.12.31

Ielas apavi ar gumijas vai plastmasas virsu

pa

S

15.20.12.37

Čības un pārējie istabas apavi ar gumijas vai plastmasas ārējām zolēm un
plastmasas virsu (ieskaitot guļamistabas un baleta čības, rītakurpes)

pa

S

CPA: 15.20.13

Apavi ar ādas virsu, izņemot sporta apavus, apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā un dažādus speciālos
apavus

15.20.13.30

Apavi ar koka pamatni un ar ādas virsu (ieskaitot koka tupeles) (izņemot
apavus ar iekšējo zoli vai ar metāla aizsargplāksnīti purngalā)

pa

S

15.20.13.51

Vīriešu ielas apavi ar ādas virsu (ieskaitot zābakus un kurpes) (izņemot
ūdensizturīgus apavus, apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā)

pa

S

15.20.13.52

Sieviešu ielas apavi ar ādas virsu (ieskaitot zābakus un kurpes) (izņemot
ūdensizturīgus apavus, apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā)

pa

S

15.20.13.53

Bērnu ielas apavi ar ādas virsu (ieskaitot zābakus un kurpes) (izņemot ūden
sizturīgus apavus, apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā)

pa

S

15.20.13.61

Vīriešu sandales ar ādas virsu (ieskaitot sandales ar siksniņām, vaļējas sandales
ar siksniņu pirkststarpā)

pa

S

15.20.13.62

Sieviešu sandales ar ādas virsu (ieskaitot sandales ar siksniņām, vaļējas
sandales ar siksniņu pirkststarpā)

pa

S

15.20.13.63

Bērnu sandales ar ādas virsu (ieskaitot sandales ar siksniņām, vaļējas sandales
ar siksniņu pirkststarpā)

pa

S

15.20.13.70

Čības un pārējie istabas apavi ar gumijas, plastmasas vai ādas ārējām zolēm
un ādas virsu (ieskaitot baleta un guļamistabas čības, rītakurpes)

pa

S

15.20.13.80

Apavi ar koka, korķa vai cita materiāla ārējo zoli un ar ādas virsu (izņemot
gumijas, plastmasas vai ādas ārējās zoles)

pa

S

CPA: 15.20.14

Apavi ar tekstilmateriālu virsu, izņemot sporta apavus

15.20.14.44

Čības un pārējie istabas apavi (ieskaitot baleta un guļamistabas čības, rītakur
pes) ar tekstilmateriālu virsu

pa

S

15.20.14.45

Apavi ar gumijas, plastmasas vai ādas ārējām zolēm un auduma virsu
(izņemot čības un pārējos istabas apavus, sporta apavus)

pa

S

15.20.14.46

Apavi ar tekstilmateriāla virsu (izņemot čības un citus telpās valkājamos
apavus, kā arī apavus ar gumijas, plastmasas, ādas vai mākslīgās ādas ārējo
zoli)

pa

S

CPA: 15.20.21

Tenisa, basketbola, vingrošanas apavi, treniņapavi un līdzīgi apavi

15.20.21.00

Sporta apavi ar gumijas vai plastmasas ārējām zolēm un auduma virsu
(ieskaitot tenisa kurpes, basketbola kedas, vingrošanas čības, treniņkurpes
un tamlīdzīgus apavus)

pa

S

pa

S
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CPA: 15.20.29

Citi sporta apavi, izņemot distanču slēpju, slaloma, sniegadēļa zābakus un slidzābakus

15.20.29.00

Citi sporta apavi (izņemot distanču slēpjzābakus, slaloma zābakus, sniegadēļa
zābakus un slidzābakus)

CPA: 15.20.31

Apavi ar iestrādātu metāla aizsargplāksnīti purngalā

15.20.31.20

Apavi (ieskaitot ūdensnecaurlaidīgus apavus) ar metāla aizsargplāksnīti
purngalā un plastmasas vai gumijas ārējo zoli un virsu

pa

S

15.20.31.50

Apavi ar gumijas, plastmasas vai ādas ārējām zolēm un ādas virsu un ar
metāla aizsargplāksnīti purngalā

pa

S

CPA: 15.20.32

Citur neklasificēti apavi no koka, dažādi speciālie apavi un citi apavi

15.20.32.00

Citur neklasificēti apavi no koka, dažādi speciālie apavi un citi apavi

pa

S

CPA: 15.20.40

Apavu daļas no ādas; izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un līdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un līdzīgi
izstrādājumi, kā arī to daļas

15.20.40.20

Ādas apavu virsdaļas un to daļas (izņemot cietās daļas)

S

15.20.40.50

Apavu virsas un daļas (izņemot ādas cietās daļas)

S

15.20.40.80

Cita materiāla apavu daļas (izņemot virsdaļas)

S

NACE: 16.10

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

CPA: 16.10.11

Koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm, skujkoku

16.10.11.34 *

Egles koksne (Picea abies Karst.), baltegles koksne (Abies alba Mill.), zāģēta vai
plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm

m3

S

16.10.11.36 *

Priedes koksne (Pinus silvestris L.), zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai
lobīta, kuras biezums > 6 mm

m3

S

16.10.11.38 *

Skujkoku koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras
biezums > 6 mm (izņemot egles koksni "Picea abies Karst.", baltegles koksni
"Abies alba Mill." un priedes koksni "Pinus Sylvestris L.")

m3

S

CPA: 16.10.12

Koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm, lapu koku

16.10.12.50

Koksne, sazāģēta vai cirsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, biezums > 6 mm;
izņemot skujkoku un tropisko koku koksni un ozola bluķus, sloksnes un
frīzes (lapkoku, izņemot ozolu)

m3

S

16.10.12.71

Tropisko koku sugu koksne, sazāģēta vai cirsta garenvirzienā, šķelta vai
lobīta, galos savienota vai ēvelēta/slīpēta; biezums > 6 mm

m3

S

16.10.12.77

Ozola koksnes sagataves, līstes un apmales parketam vai grīdas blokiem;
slīpētas, bet nesamontētas (izņemot nepārtraukta profila)

m2

S

CPA: 16.10.13

Neimpregnēti dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

16.10.13.00

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi (šķērskoki); nepiesūcināti

m3

S

CPA: 16.10.21

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm (ietverot nesamontētus dēlīšus un joslas
parketam vai koka grīdas segumam, un seglīstes), skujkoku

16.10.21.10

Skujkoku koksne ar nepārtrauktu profilu (ieskaitot nesamontētus parketa
dēlīšus un frīzes – joslas)

kg

S
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CPA: 16.10.22

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm (ietverot nesamontētus dēlīšus un joslas
parketam vai koka grīdas segumam, un seglīstes), no bambusa

16.10.22.10

Bambusa kokmateriāli, ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un joslas, ar
nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm,
noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai
neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā

CPA: 16.10.23

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm (ietverot nesamontētus dēlīšus un joslas
parketam vai koka grīdas segumam, un seglīstes), no cita koka

16.10.23.00

Kokmateriāli, ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un joslas, ar nepār
trauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļo
jumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti,
saaudzēti vai nesaaudzēti garumā (izņemot skujkoku un bambusa kokmate
riālus)

CPA: 16.10.24

Koksnes vilna; koksnes milti

16.10.24.00

Koksnes vilna, koksnes milti

CPA: 16.10.25

Koksnes šķelda vai skaidas

16.10.25.03

kg

S

kg

S

kg

S

Skujkoku šķeldas vai skaidas

kg

S

16.10.25.05

Lapkoku šķeldas vai skaidas

kg

S

CPA: 16.10.31

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

16.10.31.16

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem
konservantiem

m3

S

CPA: 16.10.32

Impregnēti dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

16.10.32.00

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi no piesūcinātas koksnes

m3

S

CPA: 16.10.39

Citi neapstrādāti kokmateriāli, ietverot šķeltus stabus, kārtis un mietus

16.10.39.00

Citi rupji apstrādāti kokmateriāli, ieskaitot šķeltus stabus, kārtis un mietus

m3

S

CPA: 16.10.91

Koksnes žāvēšana, piesūcināšana vai ķīmiskā apstrāde

16.10.91.00

Apstrāde; koksnes piesūcināšana un aizsardzība (ieskaitot izturēšanu un kaltē
šanu)

NACE: 16.21

Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana

CPA: 16.21.11

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no bambusa

16.21.11.00

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīga līmēta slāņainā koksne no
bambusa

CPA: 16.21.12

Skaidu plātnes

16.21.12.00

Kokskaidu plātnes

CPA: 16.21.13

Orientētās kokskaidu plātnes (OSB)

16.21.13.16

Orientētas kokskaidu plātnes (OSB)

CPA: 16.21.14

Citas koka vai citu koksnveida materiālu plātnes

16.21.14.19
16.21.14.50

I

m3

S

m3

S

m3

S

Vafeļplātnes un tamlīdzīgas plātnes no koksnes (izņemot skaidu plātni un
orientētu skaidu plātni (OSB))

m3

S

Skaidu plātnes un tamlīdzīgas plātnes no koksnveida materiāliem (izņemot
koksni)

m3

S
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CPA: 16.21.15

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes

16.21.15.23

Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF) no koksnes vai citiem koksnveida
materiāliem, kas saistītas vai arī nav saistītas ar sveķiem vai citām organiskām
vielām, ne biezākas par 5 mm

m2

S

16.21.15.26

Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF) no koka vai citiem koksnveida
materiāliem, kas saistītas vai arī nav saistītas ar sveķiem vai citām organiskām
vielām, biezākas par 5 mm, bet ne biezākas par 9 mm

m2

S

16.21.15.29

Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF) no koka vai citiem koksnveida
materiāliem, kas saistītas vai arī nav saistītas ar sveķiem vai citām organiskām
vielām, biezākas par 9 mm

m2

S

16.21.15.43

Kokšķiedru plātnes no koka vai citiem koksnveida materiāliem (izņemot
vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF)), kas saistītas vai nav saistītas
sveķiem vai citām organiskām vielām, ar blīvumu vairāk nekā 0,8 g/cm3

m2

S

16.21.15.46

Kokšķiedru plātnes no koka vai citiem koksnveida materiāliem (izņemot
vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF)), kas saistītas vai nav saistītas
sveķiem vai citām organiskām vielām, ar blīvumu vairāk nekā 0,5 g/cm3,
bet ne vairāk kā 0,8 g/cm3

m2

S

16.21.15.49

Kokšķiedru plātnes no koka vai citiem koksnveida materiāliem (izņemot
vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF)), kas saistītas vai nav saistītas
sveķiem vai citām organiskām vielām, ar blīvumu ne vairāk kā 0,5 g/cm3

m2

S

CPA: 16.21.16

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no skujkoka

16.21.16.00 *

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no
skujkoka

m3

S

CPA: 16.21.17

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli vismaz ar ārējo kārtu no tropu koku
koksnes

16.21.17.11

Saplāksnis vienīgi no koksnes loksnēm (izņemot bambusu), katras kārtas
biezums ne vairāk kā 6 mm, vismaz ar vienu ārējo kārtu no tropu koku
koksnes

CPA: 16.21.18

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no cita koka

16.21.18.00 *

Cits saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no
cita koka

CPA: 16.21.21

Blīvināti kokmateriāli kluču, plātņu, līstu vai profilētu izstrādājumu veidā

16.21.21.00

Blīvēta koksne blokos, plātnēs, brusās vai profilētu izstrādājumu veidā

CPA: 16.21.22

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no
skujkoka

16.21.22.10

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli,
griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no skujkoka

CPA: 16.21.23

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no tropu
koku koksnes

16.21.23.00

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli,
griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no tropu koku koksnes

m3

S

m3

S

m3

S

m3

m3

S

S
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CPA: 16.21.24

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no cita
koka

16.21.24.00

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli,
griezti vai lobīti, ≤ 6 mm, no cita koka, izņemot skujkoku vai tropu koku
koksni

NACE: 16.22

Parketa paneļu ražošana

CPA: 16.22.10

Saliktas parketa plātnes

16.22.10.30

Koka parketa paneļi mozaīkas grīdai

m3

S

m2

S

2

S

16.22.10.60

Koka parketa paneļi (izņemot mozaīku grīdām)

m

NACE: 16.23

Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana

CPA: 16.23.11

Logi, divviru balkona durvis un to rāmji, durvis un to rāmji un sliekšņi, no koka

16.23.11.10

Logi, franču logi (divviru logi līdz grīdai), stiklotas balkonu durvis un to koka
rāmji

p/st

S

16.23.11.50

Koka durvis, to rāmji un sliekšņi

p/st

S

CPA: 16.23.12

Koka veidņi būvdarbiem, izmantojot betonu, koka jumstiņi un jumta skaidas

16.23.12.00

Koka veidņi betonēšanas būvdarbiem, koka lubiņas, jumstiņi un jumta skai
das

kg

S

CPA: 16.23.19

Citur neklasificēti namdaru un galdnieku būvizstrādājumi no koka

16.23.19.00

Ar būvniecību saistīti namdaru un galdniecības izstrādājumi no koka
(izņemot logus, divviru logus un durvis, to rāmjus/sliekšņus, parketa plātnes,
koka veidņus betonēšanas būvdarbiem, lubiņas, jumstiņus, jumta skaidas)

kg

S

CPA: 16.23.20

Saliekamas būvkonstrukcijas

16.23.20.00

Rūpnieciski izgatavotas saliekamās koka būvkonstrukcijas

NACE: 16.24

Koka taras ražošana

CPA: 16.24.11

Paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi no koka

16.24.11.33

Koka plakanie paliktņi un paliktņu apmales

p/st

S

16.24.11.35

Koka paliktņi kastēm un kravas stiprināšanas plates (izņemot plakanos palik
tņus)

p/st

S

CPA: 16.24.12

Koka mucas un mucinieku darinājumi

16.24.12.00

Koka mucas, muciņas, kubli, toveri, mucinieku izstrādājumi un to detaļas
(ieskaitot mucu dēlīšus)

kg

S

CPA: 16.24.13

Citi koka konteineri un to daļas

16.24.13.20

Koka lādes, kastes, redeļu kastes, koka spoles un tamlīdzīgi iesaiņošanas
materiāli (izņemot kabeļu spoles)

kg

S

16.24.13.50

Koka kabeļu spoles

kg

S

NACE: 16.29

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

CPA: 16.29.11

Koka instrumenti, to korpusi un rokturi, slotu un suku koka daļas, koka pirmsagataves pīpju izgatavošanai, koka
kurpju liestes un apavu izstiepēji

16.29.11.30

Instrumenti, instrumentu korpusi un rokturi no koka; slotas vai sukas un to
rokturi no koka; zābaku vai kurpju liestes un izstiepēji no koka

kg

S

16.29.11.80

Rupja koka vai koka saknes sagataves pīpju izgatavošanai

kg

S

CPA: 16.29.12

Galda un virtuves piederumi no koka

16.29.12.00

Galda un virtuves piederumi no koka

kg

S

S
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CPA: 16.29.13

Koka izstrādājumi ar mozaīku vai inkrustāciju, lādītes un kārbiņas juvelierizstrādājumiem vai griešanas rīkiem un
līdzīgi koka izstrādājumi, koka statuetes un citi dekoratīvie izstrādājumi no koka

16.29.13.00

Koka intarsijas, inkrustācijas; šķirstiņi/futrāļi dārglietām, galda piederumiem
un tamlīdzīgiem izstrādājumiem, statuetes un citi rotājumi, mēteļu/cepuru
statīvi, biroju vēstuļu paplātes, pelnu trauki, spalvu ieliktņi, tintnīcas

CPA: 16.29.14

Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un līdzīgiem priekšmetiem un citi izstrādājumi no koka

16.29.14.20

Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem

16.29.14.91

Citi koka izstrādājumi (izņemot paliktņu sastāvdaļas un koka zārkus)

CPA: 16.29.15

Granulas un briketes no presētas un aglomerētas koksnes un augu atkritumiem un atgriezumiem

16.29.15.00

Granulas un briketes no presētas un aglomerētas koksnes un augu atkritu
miem un atgriezumiem

CPA: 16.29.21

Dabiskais korķis, mizots vai sadalīts kvadrātveida vai taisnstūra blokos, plātnēs, loksnēs vai sloksnēs; sasmal
cināts, granulēts vai malts korķis; korķa atkritumi

16.29.21.30

Korķa atlikumi; sasmalcināts, granulēts vai malts korķis (izņemot dabisko
korķi neapstrādātā vai vienkārši apstrādātā veidā)

kg

S

16.29.21.50

Dabiskais korķis, mizots vai rupji apstrādāts; taisnstūra vai kvadrātveida
blokos, plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

kg

S

CPA: 16.29.22

Dabiskā korķa izstrādājumi

16.29.22.50

Korķi un dabiskā korķa aizbāžņi

kg

S

16.29.22.90

Citi dabiskā korķa izstrādājumi

kg

S

CPA: 16.29.23

Bloki, plātnes, loksnes un sloksnes, dažādu formu flīzes un viengabala cilindri no aglomerēta korķa

16.29.23.20

Korķi un aizbāžņi, cilindriski, dzirkstošajiem vīniem, no aglomerēta korķa
(ieskaitot korķus ar dabiskām korķa ripiņām)

kg

S

16.29.23.50

Korķi un aizbāžņi, cilindriski, no aglomerēta korķa (izņemot dzirkstošajiem
vīniem)

kg

S

16.29.23.80

Aglomerēta korķa izstrādājumi – kluči, plātes, loksnes, sloksnes, dažādas
formas plāksnītes, cieti cilindri vai ripas, ieskaitot aglomerētu valcētu korķi
vai zīmogotu korķi, izņemot korķus un tapas

kg

S

CPA: 16.29.24

Aglomerēts korķis; citur neklasificēti izstrādājumi no aglomerēta korķa

16.29.24.00

Aglomerētais korķis; pārējie aglomerētā korķa izstrādājumi, kas nav klasificēti
citur

kg

S

CPA: 16.29.25

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; grozi un pinumi

16.29.25.00

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; grozi un
pinumi

kg

S

NACE: 17.11

Celulozes (papīrmasas) ražošana

CPA: 17.11.11

Ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes

17.11.11.00

Ķīmiskā koksnes masa, šķīstošās šķirnes

kg 90 %
sdt

T

CPA: 17.11.12

Ķīmiskā koksnes celuloze, natronceluloze vai sulfātceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes

17.11.12.00

Ķīmiskā koksnes masa, sodas vai sulfātu, izņemot šķīstošās šķirnes

kg 90 %
sdt

T

S

m

S
S

kg

S
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CPA: 17.11.13

Ķīmiskā sulfītceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes

17.11.13.00

Ķīmiskā koksnes masa, sulfīta, izņemot šķīstošās šķirnes

CPA: 17.11.14

Mehāniskā koksnes celuloze; pusķīmiskā koksnes celuloze; papīra masa no citiem celulozi saturošiem šķiedrma
teriāliem, izņemot koksni

17.11.14.00

Mehāniskā koksnes masa; pusķīmiskā koksnes masa; koksnes masa no citiem
šķiedru celulozi saturošiem materiāliem, izņemot koksni

NACE: 17.12

Papīra un kartona ražošana

CPA: 17.12.11

Avīžpapīrs ruļļos vai loksnēs

17.12.11.00

Avīžpapīrs ruļļos vai loksnēs

CPA: 17.12.12

Rokas lējuma papīrs un kartons

17.12.12.00

Roklējuma papīrs un kartons

CPA: 17.12.13

Papīrs un kartons, kas izmantojams kā fotojutīga, termojutīga vai elektrojutīga papīra pamats; kopēšanas papīra
pamats; tapešu pamats

17.12.13.00

Papīrs un kartons, kas izmantojams kā fotojutīga, termojutīga vai elektroju
tīga papīra pamats; kopējamā papīra pamats; tapešu pamats

CPA: 17.12.14

Cita veida papīrs un kartons grafiskiem nolūkiem

17.12.14.10

kg 90 %
sdt

T

kg

S

kg

S

kg

S

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, masa
< 40 g/m2

kg

S

17.12.14.35

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, svars ≥
40 g/m2 bet ≤ 150 g/m2, ruļļos

kg

S

17.12.14.39

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, svars ≥
40 g/m2 bet ≤ 150 g/m2, loksnēs

kg

S

17.12.14.50

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, masa
> 150 g/m2

kg

S

17.12.14.70

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras > 10 %

kg

S

CPA: 17.12.20

Tualetes papīra, sejas salvešu, dvieļu un mutautiņu sagataves, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām

17.12.20.30

Celulozes vate mājsaimniecības vai sanitārās higiēnas vajadzībām ruļļos ar
platumu > 36 cm vai taisnstūra loksnēs (ieskaitot kvadrātu), kur vismaz
viena nesalocītā mala > 36 cm

kg

S

17.12.20.55

Celulozes šķiedras kreppapīrs un plēvpapīrs mājsaimniecības / sanitārās
higiēnas vajadzībām ruļļos ar platumu > 36 cm, taisnstūra loksnēs, kur
vismaz viena nesalocītā mala > 36 cm, svars ≤ 25 g/m2 slānim

kg

S

17.12.20.57

Celulozes šķiedras kreppapīrs un plēvpapīrs mājsaimniecības / sanitārās
higiēnas vajadzībām ruļļos ar platumu > 36 cm, taisnstūra loksnēs, kur
vismaz viena nesalocītā mala > 36 cm, svars > 25 g/m2 slānim

kg

S

17.12.20.90

Citi papīra veidi, kas izgatavoti mājsaimniecības vajadzībām

kg

S
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CPA: 17.12.31

Nebalināts kraftpapīrs bez pārklājuma

17.12.31.00

Nekrītots, nebalināts saiņpapīrs ruļļos vai loksnēs (izņemot rakstīšanai, iespie
šanai vai citiem grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perfo
rētām papīra lentēm)

CPA: 17.12.32

Balināts kraftpapīrs ar pārklājumu

17.12.32.00

Nekrītots saiņpapīrs ruļļos vai loksnēs (izņemot nebalinātu, rakstīšanai, iespie
šanai vai citiem grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perfo
rētām papīra lentēm)

CPA: 17.12.33

Pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs

17.12.33.00

Pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs

CPA: 17.12.34

Pārstrādāts gofrētais papīrs un cits gofrētais papīrs

17.12.34.00

Pārstrādāts gofrētais papīrs un cits gofrētais papīrs

CPA: 17.12.35

Testlainers (pārstrādāts papīrs gofrētā kartona virsmām)

17.12.35.20

Nekrītots testlainers (makulatūras kartons), masa ≤ 150 g/m2, ruļļos vai
loksnēs

kg

S

17.12.35.40

Nekrītots testlainers (makulatūras kartons), masa > 150 g/m2, ruļļos vai
loksnēs

kg

S

CPA: 17.12.41

Kraftpapīrs bez pārklājuma; maisu kraftpapīrs, krepēts vai krokots

17.12.41.20

Nekrītots, nebalināts maispapīrs (izņemot rakstīšanai, iespiešanai vai citiem
grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perforētām papīra
lentēm)

kg

S

17.12.41.40

Nekrītots maispapīrs (izņemot nebalinātu, rakstīšanai, iespiešanai vai citiem
grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perforētām papīra
lentēm)

kg

S

17.12.41.60

Nekrītots saiņpapīrs un kartons, masa ≤ 150 g/m2 (izņemot saiņpapīru, mais
papīru, papīru un kartonu rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem
darbiem u. c.)

kg

S

17.12.41.80 z

Krepēts vai burzīts maispapīrs ruļļos vai loksnēs

kg

S

CPA: 17.12.42

Sulfītcelulozes ietinamais papīrs un cits papīrs bez pārklājuma (kas nav lietojams rakstīšanai, iespiešanai vai
citiem grafiskiem darbiem)

17.12.42.20

Ietinamais sulfītcelulozes papīrs ruļļos vai loksnēs

kg

S

17.12.42.40

Cits nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, masa ≤ 150 g/m2
(izņemot HS 4802 pozīcijā minētos ražojumus, gofrētu papīru, ietinamo
sulfītcelulozes papīru, filtra vai filca papīru un kartonu)

kg

S

17.12.42.60

Cits nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, masa > 150 g/m2 un
< 225 g/m2 (izņemot HS 4802 pozīcijā minētos ražojumus, gofrētu papīru,
ietinamo sulfītcelulozes papīru, filtra vai filca papīru un kartonu)

kg

S

17.12.42.80

Cits nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, masa ≥ 225 g/m2
(izņemot HS 4802 pozīcijā minētos ražojumus, gofrētu papīru, ietinamo
sulfītcelulozes papīru, filtra vai filca papīru un kartonu)

kg

S

CPA: 17.12.43

Filtrpapīrs un filtrēšanas kartons; pape

17.12.43.30

Nekrītots filtrpapīrs un kartons ruļļos vai loksnēs

kg

S

17.12.43.60

Nekrītots filca papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs

kg

S
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CPA: 17.12.44

Cigarešu papīrs, kas nav sagriezts grāmatiņās vai čaulītēs

17.12.44.00

Cigarešu čaulīšu papīrs (izņemot grāmatiņu veidā vai stobriņos) ruļļos ar
platumu > 5 cm

CPA: 17.12.51

Iekšēji pelēks kartons bez pārklājuma

17.12.51.10

Nekrītots, nepārklāts pelēkais kartons

CPA: 17.12.59

Cits kartons bez pārklājuma

17.12.59.10

Cits nepārklāts kartons

CPA: 17.12.60

Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs un pergamīns, un citi glazēti caurspīdīgi vai
puscaurspīdīgi papīri

17.12.60.00

Augu pergaments, tauknecaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs, pergamīns un citi
glazētie caurspīdīgie papīri

CPA: 17.12.71

Daudzslāņains papīrs un kartons, bez virsmas pārklājuma vai neimpregnēts

17.12.71.00

Mākslīgais papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs (ieskaitot salmu papīru un
kartonu) (izņemot ar pārklātu vai impregnētu virsmu)

CPA: 17.12.72

Krokots, ciļņots, gofrēts vai perforēts papīrs un kartons

17.12.72.00 z

Krepēts, krokots vai burzīts, gofrēts vai perforēts papīrs un kartons

CPA: 17.12.73

Papīrs un kartons, kas izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, krītots ar kaolīnu vai
citām neorganiskām vielām

17.12.73.36

Krītots papīrs un kartons, kas izmantojams kā fotojutīga, termojutīga vai
elektrojutīga papīra pamats un kas satur 10 % vai mazāk mehāniskā vai
ķīmiski mehāniskā procesā iegūtas šķiedras, papīrs un kartons, kas izmanto
jams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, ar masu, kas
mazāka par vai vienāda ar 150 g/m2

kg

S

17.12.73.60

Viegli krītots papīrs rakstīšanai, iespiešanai, grafiskiem darbiem, mehāniskās
šķiedras > 10 %

kg

S

17.12.73.75

Cits krītots mehāniskais grafiskais papīrs rakstīšanai, iespiešanai, grafiskiem
darbiem, mehāniskās šķiedras > 10 %, ruļļos

kg

S

17.12.73.79

Cits krītots mehāniskais grafiskais papīrs rakstīšanai, iespiešanai, grafiskiem
darbiem, mehāniskās šķiedras > 10 %, loksnēs

kg

S

CPA: 17.12.74

Kraftpapīrs (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai
citām neorganiskām vielām

17.12.74.00

Saiņpapīrs, pārklāts ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām (izņemot
rakstīšanai, iespiešanai un citiem grafiskiem darbiem)

CPA: 17.12.75

Kraftkartons (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai
citām neorganiskām vielām

17.12.75.00

Saiņošanas kartons, pārklāts ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām
(izņemot rakstīšanai, iespiešanai un citiem grafiskiem darbiem)

CPA: 17.12.76

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un cits kopējamais vai novelkamais papīrs ruļļos un loksnēs

17.12.76.00

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un cits kopējamais vai novelkamais papīrs
ruļļos un loksnēs

kg

S

kg

S

kg

S

kg

kg

kg

S

S

S
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CPA: 17.12.77

Papīrs, kartons, celulozes vate un celulozes šķiedru audums, ar pārklājumu, impregnēti, ar apdari, krāsotu vai
iespiestu virsmu, ruļļos vai loksnēs

17.12.77.10

Ar darvu, bitumenu vai asfaltu pārklāts vai piesūcināts papīrs un kartons
ruļļos vai loksnēs

kg

S

17.12.77.33

Gumijots vai pašlīmējošs papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs

kg

S

17.12.77.35

Gumijots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs (izņemot pašlīmējošo)

kg

S

17.12.77.55

Balināts papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, krītots, piesūcināts vai laminēts
ar plastmasām, masa > 150 g/m2 (izņemot līmējošo)

kg

S

17.12.77.59

Papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, krītots, piesūcināts vai laminēts ar plas
tmasām (izņemot līmējošos, balinātos un ar masu > 150 g/m2)

kg

S

17.12.77.70

Papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, krītots, piesūcināts vai pārklāts ar vasku,
parafīna vasku, stearīnu, eļļu vai glicerīnu

kg

S

17.12.77.80

Cits papīrs, kartons, krītots .., citur neklasificēts

kg

S

CPA: 17.12.78

Iekšēji pelēks kartons (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar
kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.78.20

Saiņpapīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm pārklāts ar kaolīnu vai
citām neorganiskām vielām, jebkura lieluma ruļļos vai taisnstūrveida vai
kvadrātveida loksnēs (izņemot papīru un kartonu rakstīšanai, iespiešanai vai
citiem grafiskiem darbiem; papīrs un kartons vienmērīgi balināts visā masā
un kurā vairāk nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas
koksnes šķiedras)

kg

S

17.12.78.50

Daudzslāņu papīrs un kartons, pārklāts; pārējais

kg

S

CPA: 17.12.79

Cita veida kartons (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar
kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.79.53

Daudzslāņu papīrs un kartons, pārklāts, kur katrs slānis balināts

kg

S

17.12.79.55

Daudzslāņu papīrs un kartons, pārklāts, ar vienu balinātu ārējo slāni

kg

S

17.12.79.70

Papīrs/kartons ruļļos vai loksnēs, pārklāts no vienas/abām pusēm ar kaolīnu
vai citām neorganiskām vielām, izņemot tādu, kas tiek lietots jebkuriem
grafiskiem mērķiem, daudzslāņu papīrs/kartons

kg

S

NACE: 17.21

Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana

CPA: 17.21.11

Gofrēts kartons ruļļos vai loksnēs

17.21.11.00

Gofrēts papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs

kg

S

CPA: 17.21.12

Papīra maisiņi un somas

17.21.12.30

Papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida auduma maisi
un somas ar pamatnes platumu ≥ 40 cm

kg

S

17.21.12.50

Papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida auduma maisi
un somas (izņemot ar pamatnes platumu ≥ 40 cm un skaņuplašu apvalkus)

kg

S

CPA: 17.21.13

Kastes un kārbas no gofrēta papīra vai kartona

17.21.13.00

Gofrēta papīra vai kartona kārbas, kastes un ietvari

kg

S

8.12.2017.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PRODCOM

Apraksts

L 325/55

Apjoms

P

kg

S

Norāde
uz
piezī
mēm

CPA: 17.21.14

Salokāmas kastes un kārbas no negofrēta papīra vai kartona

17.21.14.00

Salokāmas negofrēta papīra vai kartona kārbas un ietvari

CPA: 17.21.15

Mapes, vēstuļu saturētāji, dokumentu glabāšanas kastes un līdzīgi papīra izstrādājumi izmantošanai iestādēs,
veikalos utt.

17.21.15.30

Citi iesaiņojuma izstrādājumi, ieskaitot skaņuplašu apvalkus, citur neklasificēti

kg

S

17.21.15.50

Kastveida mapes, vēstuļu turētāji, glabāšanas kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi
no papīra vai kartona izmantošanai birojos, veikalos vai tamlīdzīgās iestādēs

kg

S

NACE: 17.22

Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana

CPA: 17.22.11

Tualetes papīrs, mutautiņi, sejas salvetes un dvieļi, galdauti un salvetes no papīra masas, celulozes vates vai
celulozes šķiedru auduma

17.22.11.20

Tualetes papīrs

kg

S

17.22.11.40

Papīra, papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida
auduma kabatas lakatiņi un kosmētikas vai sejas tīrīšanas salvetes

kg

S

17.22.11.60

Papīra, papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida
auduma roku dvieļi

kg

S

17.22.11.80

Papīra, papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida
auduma galdauti un galda salvetes

kg

S

CPA: 17.22.12

Higiēnas dvieļi un tamponi, bērnu autiņi un līdzīgi higiēnas piederumi, apģērba gabali un apģērba piederumi no
papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma

17.22.12.10

Higiēnas dvieļi un tamponi, salvetes un autiņi zīdaiņiem un tamlīdzīgi
higiēnas izstrādājumi no vates

kg

S

17.22.12.20

Papīra, papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida
auduma higiēniskie dvieļi, tamponi un tamlīdzīgi izstrādājumi

kg

S

17.22.12.30

Zīdaiņu papīra autiņi, autiņu oderējumi un tamlīdzīgi higiēnas izstrādājumi
no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida
auduma (izņemot tualetes papīru, higiēniskos dvieļus, tamponus un tamlī
dzīgus izstrādājumus)

kg

S

17.22.12.40

Vate; pārējie vates izstrādājumi

kg

S

17.22.12.50

Papīra, papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida
auduma apģērba rotājumi un aksesuāri (izņemot kabatas lakatiņus un galvas
segas)

kg

S

17.22.12.90

Papīra izstrādājumi mājsaimniecības, higiēnas vai slimnīcu vajadzībām u. c.,
citur neklasificēti

kg

S

CPA: 17.22.13

Paplātes, šķīvji, bļodas, tases un līdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona

17.22.13.00

Papīra vai kartona paplātes, trauki, šķīvji, tases un tamlīdzīgi izstrādājumi

kg

S

NACE: 17.23

Rakstāmpapīra ražošana

CPA: 17.23.11

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citu veidu kopējamais vai novelkamais papīrs; trafaretspiedes papīrs un ofseta
plates no papīra

17.23.11.00

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citu veidu kopējamais vai novelkamais
papīrs; trafaretspiedes papīrs un ofseta plates no papīra; gumijots vai lipīgs
papīrs

kg

S

LV

L 325/56

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PRODCOM

Apraksts

8.12.2017.

Apjoms

P

Norāde
uz
piezī
mēm

CPA: 17.23.12

Papīra vai kartona aploksnes, atklātnes, pastkartes bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi,
kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti

17.23.12.30

Papīra vai kartona aploksnes

kg

S

17.23.12.50

Papīra vai kartona atklātnes, pastkartes bez zīmējuma un sarakstes kartītes

kg

S

17.23.12.70

Papīra vai kartona kārbas, mapes, kabatas grāmatiņas un rakstāmpiederumu
komplekti ar papīra kancelejas piederumu sortimentu

kg

S

CPA: 17.23.13

Reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības uzskaites žurnāli, apvākojumi, veidlapas un citas kancelejas preces no papīra
vai kartona

17.23.13.13

Papīra/kartona reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības grāmatas, orderu grāmatas
un kvīšu grāmatas

kg

S

17.23.13.15

Papīra/kartona klades, vēstuļu bloki, piemiņas bloki

kg

S

17.23.13.17

Papīra/kartona piezīmju grāmatiņas, blociņi un dienasgrāmatas (ar kalendāru)

kg

S

17.23.13.19

Papīra/kartona tikšanos grāmatiņas, adrešu grāmatiņas, tālruņu grāmatiņas un
burtnīcas (izņemot dienasgrāmatas)

17.23.13.30

Papīra/kartona burtnīcas

kg

S

17.23.13.50

Papīra/kartona vāki, lietu vāki un ātršuvēji (izņemot grāmatu vākus)

kg

S

17.23.13.70

Papīra vai kartona paškopējošas lietvedības veidlapas un nepārtrauktas formas
paškopējošu lapu komplekti

kg

S

17.23.13.80

Papīra/kartona paraugu vai kolekciju albumi (pastmarkām vai fotogrāfijām)

kg

S

17.23.13.90

Papīra/kartona dzēšpapīra bloki un grāmatu vāki

CPA: 17.23.14

Cits papīrs un kartons rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, iespiests, gofrēts vai perforēts

17.23.14.00

Papīrs vai kartons rakstīšanai, iespieddarbiem vai citiem grafiskiem nolūkiem

NACE: 17.24

Tapešu ražošana

CPA: 17.24.11

Tapetes un līdzīgi sienu pārklājumi; caurspīdīgi papīra pārklājumi logiem

17.24.11.00

Tapetes un līdzīgi sienu pārklājumi; caurspīdīgi papīra pārklājumi logiem

CPA: 17.24.12

Sienu pārklājumi no tekstilmateriāla

17.24.12.00

Tekstilmateriālu sienu pārklājumi

NACE: 17.29

Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana

CPA: 17.29.11

Etiķetes no papīra vai kartona

17.29.11.20

S

S

kg

S

kg

S

kg

S

Pašlīmējošas iespiestas papīra vai kartona etiķetes

kg

S

17.29.11.40

Iespiestas papīra vai kartona etiķetes (izņemot pašlīmējošās)

kg

S

17.29.11.60

Pašlīmējošas papīra vai kartona etiķetes (izņemot iespiestās)

kg

S

17.29.11.80

Papīra vai kartona etiķetes (izņemot iespiestās, pašlīmējošās)

kg

S

CPA: 17.29.12

Papīra masas filtru bloki, plātnes un plāksnes

17.29.12.00

Papīra masas filtru bloki, plātnes un plāksnes

kg

S
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CPA: 17.29.19

Cigarešu papīrs; spoles, saivas, rullīši un līdzīgi izstrādājumi; filtrpapīrs un kartons; pārējie citur neklasificēti
papīra un kartona izstrādājumi

17.29.19.10

Cigarešu čaulīšu papīrs ruļļos ar platumu ≤ 5 cm vai grāmatiņu vai stobriņu
veidā

kg

S

17.29.19.20

Spoles, rullīši, saivas un tamlīdzīgi turētāji no papīra masas, papīra vai
kartona, tekstildzijas uztīšanai

kg

S

17.29.19.30

Spoles, rullīši, saivas un tamlīdzīgi turētāji no papīra masas, papīra vai
kartona (izņemot tādus, kas lietojami tekstildzijas uztīšanai)

kg

S

17.29.19.51

Filtrpapīrs un filtrēšanas kartons, piegriezts pēc formas

kg

S

17.29.19.55

Papīra vai kartona ruļļi, loksnes un ripas, kas paredzētas pašreģistrējošo
aparātu vajadzībām

kg

S

17.29.19.57

Veidoti vai presēti papīra masas izstrādājumi

kg

S

17.29.19.85

Citi papīra un kartona izstrādājumi, citur neminēti

kg

S

NACE: 18.11

Laikrakstu iespiešana

CPA: 18.11.10

Laikrakstu iespiešanas pakalpojumi

18.11.10.00

Iespiestas avīzes, žurnāli un periodiskie izdevumi, kas iznāk vismaz četrreiz
nedēļā

NACE: 18.12

Cita veida izdevumu iespiešana

CPA: 18.12.11

Pastmarku, zīmogmarku, ģerboņpapīra, viedkaršu, čeku un citu pret viltojumiem drošu un līdzīgu papīru
iespiešanas pakalpojumi

18.12.11.00

Iespiestas jaunas (nedzēstas) pastmarkas, ģerboņpapīrs, čeku veidlapas,
banknotes utt.

CPA: 18.12.12

Reklāmas katalogu, prospektu, plakātu un citu drukātu reklāmas materiālu iespiešanas pakalpojumi

18.12.12.30

Iespiesti preču katalogi

I

18.12.12.50

Iespiesti tirdzniecības reklāmas materiāli un tamlīdzīgi iespieddarbi (izņemot
preču katalogus)

I

CPA: 18.12.13

Retāk nekā četras reizes nedēļā iznākošu žurnālu un citu periodisko izdevumu iespiešanas pakalpojumi

18.12.13.00

Iespiestas avīzes, žurnāli un periodiskie izdevumi, kas iznāk retāk nekā
četrreiz nedēļā

CPA: 18.12.14

Grāmatu, karšu, hidrogrāfisko vai visu veidu līdzīgu karšu, attēlu, plānu, fotogrāfiju un pastkaršu iespiešanas
pakalpojumi

18.12.14.07

Iespiestas grāmatas, brošūras, vienlapes un līdzīgi iespiesti izdevumi atsevišķu
lapu veidā

I

18.12.14.14

Iespiestas grāmatas, brošūras, informācijas lapas (bukleti) un līdzīgi iespiesti
izdevumi (izņemot vienlapes)

I

18.12.14.21

Iespiestas bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas vai krāsošanas grāmatas

I

18.12.14.28

Iespiestas vārdnīcas, enciklopēdijas un to sērijizdevumu laidieni

I

18.12.14.35

Drukātas kartes, hidrogrāfiskās un tamlīdzīgas kartes grāmatu formātā

I

18.12.14.42

Drukātas kartes, hidrogrāfiskās un tamlīdzīgas kartes (izņemot grāmatu
formātā)

I

18.12.14.49

Iespiestas ilustrētas vai neilustrētas pastkartes

I

I

I

I
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18.12.14.56

Iespiestas kartiņas ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņoju
miem, ilustrētas vai neilustrētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar rotājumiem
vai bez tiem

I

18.12.14.63

Iespiestas reprodukcijas, gravīras un fotogrāfijas

I

CPA: 18.12.16

Iespiešanas pakalpojumi tieši uz citiem materiāliem, izņemot papīru

18.12.16.10

Iespiešana uz tekstilmateriāliem

I

18.12.16.20

Iespiešana uz citiem materiāliem, izņemot audumus un papīru

I

CPA: 18.12.19

Pārējie citur neklasificēti iespiešanas pakalpojumi

18.12.19.10

Jebkura veida kalendāri, iespiesti, ieskaitot kalendāru blokus

I

18.12.19.20

Iespiestas notis (ieskaitot Braila rakstā)

I

18.12.19.30

Iespiestas novelkamās bildītes (ieskaitot ar caurspīdīgu virskārtu)

I

18.12.19.90

Citi iespieddarbi, citur neklasificēti

I

NACE: 18.13

Salikšana un iespiedformu izgatavošana

CPA: 18.13.10

Salikšanas un iespiedformu izgatavošanas pakalpojumi

18.13.10.00

Salikšanas, iespiedformu izgatavošanas pakalpojumi, salikums un fotosali
kums

CPA: 18.13.20

Iespiedplates vai cilindri un citi iespieddarbu izgatavošanai domāti materiāli

18.13.20.00

Tipogrāfijas elementi

CPA: 18.13.30

Citi ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi

18.13.30.00

Pārējie grafisko darbu pakalpojumi

NACE: 18.14

Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības

CPA: 18.14.10

Iesiešana un saistītie pakalpojumi

18.14.10.10

Grāmatu un tamlīdzīgu izstrādājumu iesiešana un apdare (salocīšana, sakom
plektēšana, iešūšana, sabrošēšana, līmēšana, apgriešana, apvākošana)

I

18.14.10.30

Brošūru, žurnālu, katalogu, paraugu un reklāmas materiālu iesiešana/apdare,
ieskaitot salocīšanu, sakomplektēšanu, iešūšanu, sabrošēšanu, līmēšanu,
apgriešanu, apvākošanu

I

18.14.10.50

Iesiešana/apdare, ieskaitot apdrukāta papīra/kartona apdari, izņemot grāmatu,
brošūru, žurnālu, katalogu, šablonu, reklāmas materiālu apdari

I

NACE: 18.20

Ierakstu reproducēšana

CPA: 18.20.10

Skaņu ierakstu reproducēšanas pakalpojumi

18.20.10.10

Skaņuplašu ierakstu reproducēšana (pavairošana)

I

18.20.10.30

Ierakstu reproducēšana (pavairošana) uz magnētiskām lentēm ar platumu
≤ 4 mm

I

18.20.10.50

Ierakstu reproducēšana (pavairošana) uz magnētiskām lentēm ar platumu
> 4 mm, bet ≤ 6,5 mm

I

18.20.10.70

Ierakstu reproducēšana (pavairošana) kompaktdiskos

I

CPA: 18.20.20

Videoierakstu reproducēšanas pakalpojumi

18.20.20.50

Skaņas un attēlu videoierakstu reproducēšana (pavairošana) uz magnētiskām
lentēm ar platumu > 6,5 mm

I

18.20.20.70

Skaņu un attēlu reproducēšana (pavairošana) videodiskos un pārējos infor
mācijas nesējos (izņemot magnētiskās lentes)

I

I

S
I
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CPA: 18.20.30

Programmatūras reproducēšanas pakalpojumi

18.20.30.30

Automatizētās datu apstrādes iekārtās lietojamo magnētisko lenšu datu vai
instrukciju ierakstu reproducēšana (pavairošana), lenšu platums ≤ 4 mm
(izņemot skaņu vai attēlu ierakstus)

I

18.20.30.50

Automatizētās datu apstrādes iekārtās lietojamo magnētisko lenšu datu vai
instrukciju ierakstu reproducēšana (pavairošana), lenšu platums > 4 mm
(izņemot skaņu vai attēlu ierakstus)

I

18.20.30.70

Automatizētās datu apstrādes iekārtās lietojamo datoru informācijas nesēju
datu vai instrukciju ierakstu reproducēšana (pavairošana) (izņemot magnē
tiskās lentes, skaņu vai attēlu ierakstus)

I

NACE: 19.10

Koksēšanas produktu ražošana

CPA: 19.10.30

Piķis un piķa kokss

19.10.30.00

Piķis un piķa kokss, kas iegūts no akmeņogļu darvas vai citām minerāldar
vām

NACE: 20.11

Rūpniecisko gāzu ražošana

CPA: 20.11.11

Ūdeņradis, argons, inertās gāzes, slāpeklis un skābeklis

20.11.11.20
20.11.11.30

kg

T

Argons

m3

T

Inertās gāzes (izņemot argonu)

m3

T

3

T

20.11.11.50

Ūdeņradis

m

20.11.11.60

Slāpeklis

m3

T

20.11.11.70

Skābeklis

3

T

CPA: 20.11.12

Oglekļa dioksīds un citi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli

20.11.12.30

Oglekļa dioksīds

kg

T

20.11.12.50

Sēra trioksīds (sēra anhidrīds), diarsēna trioksīds

kg

T

20.11.12.70

Slāpekļa oksīdi

kg

T

20.11.12.90

Neorganiskie skābekļa savienojumi ar nemetāliem (izņemot sēra trioksīdu
(sēra anhidrīdu), diarsēna trioksīdu, slāpekļa oksīdus, silīcija dioksīdu, sēra
dioksīdu, oglekļa dioksīdu)

kg

T

CPA: 20.11.13

Sašķidrināts gaiss un saspiests gaiss

20.11.13.00

Šķidrs gaiss; saspiests gaiss

kg

T

NACE: 20.12

Krāsvielu un pigmentu ražošana

CPA: 20.12.11

Cinka oksīds un peroksīds; titāna oksīds

20.12.11.30

Cinka oksīds; cinka peroksīds

kg

T

20.12.11.50

Titāna oksīdi

kg TiO2

T

CPA: 20.12.12

Hroma, mangāna, svina, vara oksīdi un peroksīdi

20.12.12.00

Hroma, mangāna, svina, vara oksīdi un hidroksīdi

kg

T

CPA: 20.12.19

Citi oksīdi, peroksīdi un hidroksīdi

20.12.19.10

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas satur 70 % no kopējās masas vai
vairāk saistītās dzelzs, kas izteikta kā Fe2O3

kg

T

20.12.19.30

Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi

kg

T

20.12.19.50

Litija oksīds un hidroksīds; vanādija oksīdi un hidroksīdi; niķeļa oksīdi un
hidroksīdi; germānija oksīdi un cirkonija dioksīds

kg

T

m
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20.12.19.73

Molibdēna oksīdi un hidroksīdi

kg

T

20.12.19.75

Antimona oksīdi

kg

T

20.12.19.90

Citas neorganiskās bāzes; citi metāla oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi, citur
neklasificēti

kg

T

CPA: 20.12.21

Sintētiskās organiskās krāsvielas un preparāti uz to bāzes; sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto par
fluorescējošiem balinātājiem vai kā luminoforus; lakas un preparāti uz to bāzes

20.12.21.10

Dispersijas krāsvielas un līdzekļi uz to bāzes

kg

T

20.12.21.20

Skābās krāsvielas un kodināmās krāsvielas, un līdzekļi uz to bāzes

kg

T

20.12.21.30

Bāziskās krāsvielas un līdzekļi uz to bāzes

kg

T

20.12.21.40

Tiešās krāsvielas un līdzekļi uz to bāzes

kg

T

20.12.21.50

Citas sintētiskās organiskās krāsvielas

kg

T

20.12.21.60

Sintētiskie organiskie produkti, kurus izmanto kā fluorescējoši spīdošus reak
tīvus

kg

T

20.12.21.70

Krāsu lakas un līdzekļi uz to bāzes

kg

T

CPA: 20.12.22

Augu izcelsmes miecvielu ekstrakti; tanīni un to sāļi, ēteri un esteri, un citādi atvasinājumi; augu vai dzīvnieku
valsts izcelsmes krāsvielas

20.12.22.50

Augu izcelsmes miecvielu ekstrakti; tanīni un to sāļi, ēteri un esteri un citi
atvasinājumi

kg

T

20.12.22.70

Augu vai dzīvnieku krāsvielas un līdzekļi uz to bāzes (ieskaitot krāsvielu
ekstraktus) (izņemot dzīvnieku ogli)

kg

T

CPA: 20.12.23

Sintētiskās organiskās miecvielas; neorganiskās miecvielas; miecēšanas preparāti; fermentu preparāti sākotnējai
miecēšanai

20.12.23.30

Sintētiskās organiskās miecvielas

kg

T

20.12.23.50

Neorganiskās miecvielas, miecēšanas preparāti, fermentu preparāti (enzīmi)
sākotnējai miecēšanai

kg

T

CPA: 20.12.24

Citur neklasificētas krāsvielas; neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus

20.12.24.15

Pigmenti un līdzekļi uz titāna dioksīda pamata, kuru saturā ir 80 % vai vairāk
titāna dioksīda

kg TiO2

T

20.12.24.19

Pigmenti un līdzekļi uz titāna dioksīda pamata (izņemot tos, kuru saturā ir
80 % vai vairāk titāna dioksīda)

kg TiO2

T

20.12.24.50

Citas krāsvielas; pigmenti un līdzekļi uz neorganiskas vai minerālkrāsvielu
bāzes; neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus

kg

T

NACE: 20.13

Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana

CPA: 20.13.21

Metaloīdi

20.13.21.11

Hlors

kg

T

20.13.21.16

Jods; fluors; broms

kg

T

20.13.21.20

Sublimēts vai nogulšņu sērs; koloidālais sērs

kg

T

20.13.21.30

Ogleklis (sodrēji un citas oglekļa formas, citur neklasificētas)

kg

T

20.13.21.40

Bors; telūrs

kg

T

20.13.21.50

Silīcijs

kg

T

20.13.21.80

Fosfors; arsēns; selēns

kg

T
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P

CPA: 20.13.22

Nemetālu savienojumi ar halogēniem vai sēru

20.13.22.35

Fosfora hlorīdi un oksihlorīdi (hloroksīdi)

kg

T

20.13.22.37

Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi (izņemot fosfora hlorīdus un oksih
lorīdus – hloriksīdus)

kg

T

20.13.22.60

Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfora trisulfīds

kg

T

CPA: 20.13.23

Sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli, skandijs un itrijs; dzīvsudrabs

20.13.23.00

Sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli; skandijs un itrijs; dzīvsudrabs

kg

T

CPA: 20.13.24

Hlorūdeņradis; oleums; fosfora pentoksīds; citas neorganiskās skābes; silīcija dioksīds un sēra dioksīds

20.13.24.13

Hlorūdeņradis (sālsskābe)

20.13.24.15

Hlorsulfoskābe (sērhlorīdskābe)

20.13.24.34

Sērskābe; oleums

kg H2SO4 T

20.13.24.53

Fosfora (V) oksīds

kg P2O5

T

20.13.24.55

Fosforskābe un polifosforskābe

kg P2O5

T

20.13.24.60

Bora oksīdi; borskābes; neorganiskās skābes (izņemot fluorūdeņražskābi)

kg

T

20.13.24.73

Fluorūdeņradis (fluorūdeņražskābe)

kg HF

T

20.13.24.75

Silīcija dioksīds

kg SiO2

T

20.13.24.77

Sēra dioksīds

kg SO2

T

CPA: 20.13.25

Oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi; hidrazīns, hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi

20.13.25.25

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda) cietā formā

20.13.25.27

Nātrija hidroksīda ūdens šķīdums (nātrija sārms vai šķidra kaustiskā soda) kg NaOH T

20.13.25.30

Kālija hidroksīds (kaustiskais kālijs)

20.13.25.50

kg HCl

T

kg

T

kg NaOH T

kg KOH

T

Nātrija vai kālija peroksīdi

kg

T

20.13.25.60

Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija un bārija oksīdi, hidroksīdi un
peroksīdi

kg

T

20.13.25.70

Alumīnija hidroksīds

20.13.25.80

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi

CPA: 20.13.31

Metālu halogenāti

20.13.31.10

Fluorīdi, fluorsilikāti, fluoralumināti un citi saliktie fluora sāļi

20.13.31.30

kg Al2O3 T
kg

T

kg F

T

Hlorīdi (izņemot amonija hlorīdu)

kg

T

20.13.31.50

Vara un citu metālu oksihlorīdi (hloroksīdi) un hidroksihlorīdi

kg

T

20.13.31.70

Bromīdi un oksibromīdi, jodīdi un oksijodīdi

kg

T

CPA: 20.13.32

Hipohlorīti, hlorāti un perhlorāti

20.13.32.30

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobromīti

kg Cl

T

20.13.32.50

Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un perjodāti

kg

T

Norāde
uz
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mēm
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P

CPA: 20.13.41

Sulfīdi, sulfīti un sulfāti

20.13.41.10

Sulfīdi; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polisulfīdi; ditionīti un sulfok
silāti

kg

T

20.13.41.33

Sulfīti

kg

T

20.13.41.35

Tiosulfāti

kg

T

20.13.41.51

Bārija vai alumīnija sulfāti

kg

T

20.13.41.57

Sulfāti (izņemot alumīnija un bārija sulfātus)

kg

T

20.13.41.73

Alauns

kg

T

20.13.41.75

Peroksisulfāti (persulfāti)

kg

T

CPA: 20.13.42

Fosfināti, fosfonāti, fosfāti, polifosfāti un nitrīti (izņemot kāliju)

20.13.42.10

Nitrāti (izņemot kālija nitrātus)

kg N

T

20.13.42.20

Fosfināti (hipofosfīti) un fosfonāti (fosfīti)

kg

T

20.13.42.30

Mono- vai dinātrija fosfāti

kg P2O5

T

20.13.42.40

Kalcija hidrogēnortofosfāts (dikalcija fosfāts)

kg P2O5

T

20.13.42.70

Nātrija trifosfāts (nātrija tripolifosfāts)

kg P2O5

T

20.13.42.80

Fosfāti (izņemot kalcija hidrogēnortofosfātu un mononātrija vai dinātrija
fosfātu); polifosfāti (izņemot nātrija trifosfātu)

kg

T

CPA: 20.13.43

Karbonāti

20.13.43.10

Nātrija karbonāts

kg
Na2CO3

T

20.13.43.20

Nātrija hidrogēnkarbonāts (nātrija bikarbonāts)

kg

T

20.13.43.40

Kalcija karbonāts

kg

T

20.13.43.90

Citi karbonāti

kg

T

CPA: 20.13.51

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi, dārgmetāli koloidālā stāvoklī

20.13.51.10

Manganīti, manganāti un permanganāti; molibdāti; volframāti

kg

S

20.13.51.25

Hromāti un dihromāti; peroksihromāti

kg

T

20.13.51.75

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi (izņemot hromātus, dihromā
tus, peroksihromātus, manganītus, manganātus, permanganātus, molibdātus,
volframātus)

kg

S

20.13.51.83

Sudraba nitrāts

kg

S

20.13.51.85

Koloidālie dārgmetāli, dārgmetālu savienojumi un amalgamas (izņemot
sudraba nitrātu)

kg

S

CPA: 20.13.52

Citur neklasificēti neorganiskie savienojumi, ietverot destilētu ūdeni; amalgamas, izņemot dārgmetālu amalgamas

20.13.52.50

Destilēts ūdens un līdzīgas tīrības pakāpes ūdens

kg

S

20.13.52.70

Neorganiskie vai organiskie dzīvsudraba savienojumi, ķīmiski definēti kā
dzīvsudrabs (izņemot amalgamas)

kg

T

20.13.52.75 *

Neorganiskie vai organiskie dzīvsudraba savienojumi, ķīmiski nedefinēti
(izņemot amalgamas)

kg

T

20.13.52.90 z

Citur neklasificēti neorganiskie savienojumi, amalgamas (izņemot destilētu
ūdeni un līdzīgas tīrības pakāpes ūdeni, šķidru gaisu, saspiestu gaisu, dārgme
tālu savienojumus)

kg

S
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CPA: 20.13.61

Citur neklasificēti izotopi un to savienojumi (ietverot smago ūdeni)

20.13.61.00

Smagais ūdens (deitērija oksīds), izotopi un to savienojumi (izņemot radioak
tīvos un skaldāmos vai bagātinātos ķīmiskos izotopus (augsnei))

CPA: 20.13.62

Cianīdi, cianīdu oksīdi un kompleksie cianīdi; fulmināti, cianāti un tiocianāti; silikāti; borāti; perborāti; citu
neorganisko skābju vai peroksiskābju sāļi

20.13.62.20

Cianīdi, cianīdu oksīdi un kompleksie cianīdi

20.13.62.30

kg

T

Borāti; peroksiborāti (perborāti}

kg B2O3

T

20.13.62.40

Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti

kg SiO2

T

20.13.62.70

Dubultie vai kompleksie silikāti

kg

T

20.13.62.80

Neorganisko skābju vai peroksiskābju sāļi (izņemot azīdus un dubultos vai
kompleksos silikātus)

kg

T

CPA: 20.13.63

Ūdeņraža peroksīds

20.13.63.00

Ūdeņraža peroksīds

kg H2O2

T

CPA: 20.13.64

Fosfīdi; karbīdi; hidrīdi; nitrīdi; azīdi; silicīdi un borīdi

20.13.64.50

Ķīmiski definēti un nedefinēti karbīdi

kg

T

20.13.64.80 z

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fosfīdi, izņemot dzelzs fosforus;
noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva hidrīdi, nitrīdi, azīdi, silicīdi un borīdi,
izņemot savienojumus, kas ir arī pozīcijā 20 13 64 50 minētie karbīdi

kg

T

CPA: 20.13.65

Retzemju metālu savienojumi, itrija vai skandija savienojumi

20.13.65.00

Retzemju metālu savienojumi ar itriju vai skandiju vai šo metālu savienojumu
maisījumi

kg

S

CPA: 20.13.66

Sērs, izņemot sublimēto sēru, nogulsnēto sēru un koloidālo sēru

20.13.66.00

Sērs (izņemot neattīrītu, sublimētu, izgulsnētu un koloīdu sēru)

kg

S

CPA: 20.13.67

Apdedzināti dzelzs pirīti

20.13.67.00

Dedzinātie dzelzs pirīti

kg

S

CPA: 20.13.68

Pjezoelektriskais kvarcs; citi neapstrādāti sintētiskie vai reģenerētie dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi

20.13.68.00

Sintētiskie vai reģenerētie (atjaunotie) dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, neap
strādāti vai tikai sazāģēti vai rupji apstrādāti

NACE: 20.14

Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana

CPA: 20.14.11

Acikliskie ogļūdeņraži

20.14.11.20

g

S

Piesātinātie acikliskie ogļūdeņraži

kg

T

20.14.11.30

Etilēns

kg

T

20.14.11.40

Propēns (propilēns)

kg

T

20.14.11.50

Butēns (butilēns) un tā izomēri

kg

T

20.14.11.60

Buta-1,3-diēns un izoprēns

kg

T

20.14.11.90

Nepiesātinātie acikliskie ogļūdeņraži (izņemot etilēnu, propēnu, butēnu, buta1,3-diēnu un izoprēnu)

kg

T

CPA: 20.14.12

Cikliskie ogļūdeņraži

20.14.12.13

Cikloheksāns

kg

T

20.14.12.15

Ciklāni, ciklēni un cikloterpēni (izņemot cikloheksānu)

kg

T

20.14.12.23

Benzols

kg

T

20.14.12.25

Toluols

kg

T

20.14.12.43

o-ksilols

kg

T
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20.14.12.45

p-ksilols

kg

T

20.14.12.47

m-ksilols un ksilola izomēru maisījums

kg

T

20.14.12.50

Stirols

kg

T

20.14.12.60

Etilbenzols

kg

T

20.14.12.70

Kumols

kg

T

20.14.12.90

Pārējie cikliskie ogļūdeņraži

kg

T

CPA: 20.14.13

Aciklisko ogļūdeņražu hlora atvasinājumi

20.14.13.13

Hlormetāns (metilhlorīds) un hloretāns (etilhlorīds)

kg

T

20.14.13.15

Dihlormetāns (metilēnhlorīds)

kg

T

20.14.13.23

Hloroforms (trihlormetāns)

kg

T

20.14.13.25

Tetrahlorogleklis

kg

T

20.14.13.53

1,2-dihloretāns (etilēndihlorīds)

kg

T

20.14.13.57

Aciklisko ogļūdeņražu piesātinātie hloratvasinājumi, citur neklasificēti

kg

T

20.14.13.71

Vinilhlorīds (hloretilēns)

kg

T

20.14.13.74

Trihloretilēns; tetrahloretilēns (perhloretilēns)

kg

T

20.14.13.79

Aciklisko ogļūdeņražu nepiesātināti hloratvasinājumi (izņemot vinilhlorīdu,
trihloretilēnu, tetrahloretilēnu)

kg

T

CPA: 20.14.14

Sulfurēti, nitrēti vai nitrozēti ogļūdeņražu atvasinājumi, halogenēti vai nehalogenēti

20.14.14.50

Ogļūdeņražu atvasinājumi, kas satur tikai sulfogrupas, to sāļi un etilesteri

kg

T

20.14.14.70

Ogļūdeņražu atvasinājumi, kas satur tikai nitro vai tikai nitrozās grupas

kg

T

20.14.14.90

Ogļūdeņražu atvasinājumi (izņemot tos, kas satur tikai sulfogrupas, to sāļus
un etilesterus, tos, kas satur tikai nitro vai tikai nitrozās grupas)

kg

T

CPA: 20.14.19

Citi ogļūdeņražu atvasinājumi

20.14.19.10

Aciklisko ogļūdeņražu atvasinājumi, fluorēti, bromēti vai jodēti

kg

S

20.14.19.30

Aciklisko ogļūdeņražu halogenētie atvasinājumi, kas satur divus vai vairāk
dažādus halogēnus

kg

S

20.14.19.50

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

kg

S

20.14.19.70

Aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

kg

S

CPA: 20.14.21

Rūpnieciskie alifātiskie spirti

20.14.21.00

Rūpnieciskie alifātiskie (taukainie) spirti

kg

T

CPA: 20.14.22

Vienvērtīgie spirti

20.14.22.10

Metanols (metilspirts)

kg

T

20.14.22.20

Propān-1-ols (propilspirts) un propān-2-ols (izopropilspirts)

kg

T

20.14.22.30

Butān-1-ols (n-butilspirts)

kg

T

20.14.22.40

Butanoli (izņemot butān-1-olu (n-butilspirtu))

kg

T

20.14.22.63

Oktanols (oktilspirts) un tā izomēri

kg

T

20.14.22.65

Laurilspirts, cetilspirts, stearīnspirts un pārējie piesātinātie vienvērtīgie spirti
(izņemot metil-, propil- un izopropilspirtu, n-butilu, citus butanolus, oktilu)

kg

T

20.14.22.70

Nepiesātinātie vienvērtīgie spirti

kg

T

Norāde
uz
piezī
mēm
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CPA: 20.14.23

Dioli, daudzvērtīgie spirti, cikliskie spirti un to atvasinājumi

20.14.23.10

Etilēnglikols (etāndiols)

kg

T

20.14.23.20

Propilēnglikols (propān-1,2-diols)

kg

T

20.14.23.33

D-glicīts (sorbīts)

kg

T

20.14.23.37

Dioli un citi daudzvērtīgie spirti (izņemot etilēnglikolu un propilēnglikolu, Dglicītu un tetrametilēnglikolu ar bioloģisku oglekļa saturu 100 masas %)

kg

T

20.14.23.38

Butān-1,4-diols vai tetrametilēnglikols (1,4-butāndiols) ar bioloģisku oglekļa
saturu 100 masas %

kg

T

20.14.23.50

Aciklisko spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

kg

T

20.14.23.60

Glicerīns (ieskaitot sintētisku) (izņemot neattīrītu ūdeni un sārmus)

kg

T

20.14.23.73

Ciklān-, ciklēn- un cikloterpēnu spirti un to halogenētie; sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi

kg

T

20.14.23.75

Aromātiskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasi
nājumi

kg

T

CPA: 20.14.24

Fenoli; fenolu spirti un fenolu atvasinājumi

20.14.24.10

Monofenoli

kg

T

20.14.24.33

4,4-izopropilidendifenols (bifenols A, difenilpropāns) un tā sāļi

kg

T

20.14.24.39

Polifenoli (vairākvērtīgie fenoli) un to sāļi (izņemot 4,4-izopropilidēndifeno
lu); fenolspirti

kg

T

20.14.24.50

Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasi
nājumi

kg

T

CPA: 20.14.31

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas

20.14.31.20

Rūpnieciskā stearīnskābe

kg

T

20.14.31.30

Rūpnieciskā oleīnskābe

kg

T

20.14.31.50

Rūpnieciskās tallija eļļas taukskābes

kg

T

20.14.31.95

Destilētas rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes (izņemot stearīna, oleīna,
tallija eļļu)

kg

T

20.14.31.97

Rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes (izņemot destilētu stearīna, oleīna,
tallija eļļu)

kg

T

CPA: 20.14.32

Piesātinātās acikliskās monokarbonskābes un to atvasinājumi

20.14.32.15

Etilacetāts

kg

T

20.14.32.19

Etiķskābes esteri (izņemot etilacetātu)

kg

T

20.14.32.20

Mono-, di- vai trihloretiķskābes, propionskābe, sviestskābe, baldriānskābe, to
sāļi un esteri

kg

T

20.14.32.35

Palmitīnskābe, stearīnskābe, to sāļi un esteri

kg

T

20.14.32.50

Skudrskābe, tās sāļi un esteri

kg

T

20.14.32.71

Etiķskābe

kg

T

20.14.32.77

Etiķskābes anhidrīds

kg

T

20.14.32.78

Etiķskābes sāļi

kg

T

20.14.32.80

Laurīnskābe un citas, sāļi un esteri

kg

T

CPA: 20.14.33

Nepiesātinātās monokarbonskābes, ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu acikliskās polikarbonskābes un to atvasinā
jumi

20.14.33.10

Akrilskābe un tās sāļi un citas monokarbonskābes

kg

T

20.14.33.20

Akrilskābes esteri

kg

T
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20.14.33.30

Metakrilskābe un tās sāļi

kg

T

20.14.33.40

Metakrilskābes esteri

kg

T

20.14.33.50

Oleīnskābe, linolskābe un linolēnskābe, to sāļi un esteri

kg

T

20.14.33.63

Benzoskābe, tās sāļi un esteri

kg

T

20.14.33.65

Benzoilperoksīds un benzoilhlorīds

kg

T

20.14.33.67

Feniletiķskābe, tās sāļi un esteri

kg

T

20.14.33.70

Aromātiskās vienvērtīgās karbonskābes, (anhidrīdi), halogenīdi, peroksīdi,
peroksiskābes, atvasinājumi, izņemot benzoskābi, feniletiķskābes, to sāļus/es
terus, benzoilperoksīdu, benzoilhlorīdu

kg

T

20.14.33.81

Skābeņskābe, azelaīnskābe, malonskābe, ciklāniskās, ciklēniskās vai cikloter
pēniskās polikarbonkābes, sāļi (izņemot butāndiskābi ar bioloģisku oglekļa
saturu 100 masas %)

kg

T

20.14.33.82

Etān-1,2-dikarboksilskābe vai butāndiskābe (dzintarskābe) ar bioloģisku
oglekļa saturu 100 masas %

kg

T

20.14.33.85

Adipīnskābe, tās sāļi un esteri

kg

T

20.14.33.87

Maleīnanhidrīts

kg

T

CPA: 20.14.34

Aromātiskās polikarbonskābes un karbonskābes ar papildu skābekļa funkcionālajām grupām; to atvasinājumi,
izņemot salicilskābi un tās sāļus

20.14.34.10 z

Dibutilortoftalāti un dioktilortoftalāti

kg

T

20.14.34.20 z

Citi ortoftalskābes esteri

kg

T

20.14.34.30

Ftālskābes anhidrīds; tereftālskābe un tās sāļi

kg

T

20.14.34.40

Aromātiskās polikarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksis
kābes un šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atva
sinājumi (izņemot ortoftalskābes esterus, ftalskābes anhidrīdu, tereftalskābi un
tās sāļus)

kg

T

20.14.34.73

Citronskābe, tās sāļi un esteri

kg

T

20.14.34.75

Karbonskābes ar spirta, fenola, aldehīda vai ketonu funkcijām

kg

T

CPA: 20.14.41

Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām

20.14.41.13

Metilamīns, di- vai trimetilamīns un to sāļi

kg

T

20.14.41.19

Citi acikliskie monoamīni un to atvasinājumi; to sāļi

kg

T

20.14.41.23

Heksametilēndiamīns un tā sāļi; etilēndiamīns un tā sāļi

kg

T

20.14.41.29

Citi acikliskie poliamīni un to atvasinājumi; to sāļi

kg

T

20.14.41.30

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu mono- vai poliamīni un to atvasinājumi; to
sāļi

kg

T

20.14.41.51

Anilīns un tā sāļi (izņemot atvasinājumus)

kg

T

20.14.41.53

Anilīna atvasinājumi un to sāļi

kg

T

20.14.41.59

Citi aromātiskie monoamīni un to atvasinājumi; to sāļi

kg

T

20.14.41.70

Aromātiskie poliamīni un to atvasinājumi; to sāļi

kg

T
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P

CPA: 20.14.42

Aminosavienojumi ar skābekļa funkcionālo grupu, izņemot lizīnu un glutamīnskābi

20.14.42.33

Monoetanolamīns un tā sāļi

kg

T

20.14.42.35

Dietanolamīns un tā sāļi

kg

T

20.14.42.38 *

Aminospirti, to ēteri un esteri ar tikai viena veida skābekļa funkcionālo grupu
un to sāļi (izņemot monoetanolamīnu un tā sāļus, dietanolamīnu un tā sāļus)

kg

T

20.14.42.90

Aminosavienojumi, kas satur funkcionālo grupu ar skābekli (izņemot
aminospirtus, to esterus, ēterus un sāļus, lizīnu, tā sāļus un esterus, glutamīn
skābi, tās sāļus un esterus)

kg

T

CPA: 20.14.43

Ureīdi; savienojumi, kas satur karboksiamīda vai nitrila funkcionālās grupas; to atvasinājumi

20.14.43.10

Ureīdi un to atvasinājumi; to sāļi

kg

T

20.14.43.20

Saharīns un tā sāļi

kg

T

20.14.43.30

Imīdi, to atvasinājumi un sāļi (izņemot saharīnu un tā sāļus)

kg

T

20.14.43.40

Imīni un to atvasinājumi; to sāļi

kg

T

20.14.43.50

Akrilnitrils

kg

T

20.14.43.60

1-ciānguanidīns (diciāndiamīds)

kg

T

20.14.43.70

Savienojumi, kas satur funkcionālās nitrila grupas (izņemot akrilnitrilu, 1ciānguanīdu (diciāndiamīds))

kg

T

CPA: 20.14.44

Savienojumi, kas satur citas funkcionālās grupas ar slāpekli

20.14.44.20

Diazosavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi

kg

T

20.14.44.30

Hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie atvasinājumi

kg

T

20.14.44.50

Izocianāti

kg

T

20.14.44.90

Savienojumi, kas satur citas funkcionālās grupas ar slāpekli (izņemot izocia
nātus)

kg

T

CPA: 20.14.51

Sēra organiskie savienojumi un citi elementorganiskie savienojumi

20.14.51.33

Tiokarbamāti un ditiokarbamāti; tiurāma monosulfīdi, disulfīdi vai tetrasulfīdi;
metionīns

kg

T

20.14.51.39

Citi sēra organiskie savienojumi

kg

T

20.14.51.51

Elementorganiskie savienojumi (izņemot sēra organiskos savienojumus)

kg

T

CPA: 20.14.52

Citur neklasificēti heterocikliskie savienojumi; nukleīnskābes un to sāļi

20.14.52.15

Tetrahidrofurāns, 2-furaldehīds, furfurils, tetrahidrofurfurils un piperonāls

kg

T

20.14.52.25

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us)
(izņemot pārējos laktonus)

kg

T

20.14.52.30

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us), kas
satur nekondensētu imidazola gredzenu (izņemot hidantoīnu un tā atvasinā
jumus)

kg

T

20.14.52.60

Melamīns

kg

T

20.14.52.80

Savienojumi, kas satur nekondensētu piridīna, hinolīna vai izohinolīna
gredzenu bez tālākas kondensācijas; laktāmi; citi heterocikliskie savienojumi,
kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us) (izņemot savienojumus, kas satur
nekondensētu pirazola gredzenu, nekondensētu imidazola gredzenu, pirimi
dīna gredzenu, piperazīna gredzenu vai nekondensētu triazīna gredzenu)

kg

T
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P

20.14.52.90

Nukleīnskābes un citi heterocikliskie savienojumi, kas satur tiazola, benzotia
zola, citus gredzenus

kg

T

CPA: 20.14.53

Fosforskābes esteri un to sāļi vai citu neorganisko skābju esteri (izņemot ūdeņraža halogenīdu esterus) un to sāļi;
un šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

20.14.53.50

Fosforskābes esteri un to sāļi (ieskaitot laktofosfātus, to halogenētos, sulfurē
tos, nitrētos vai nitrozētos atvasinājumus)

kg

T

20.14.53.80

Nemetālu pārējo neorganisko skābju esteri (izņemot halogēnūdeņražu este
rus) un to sāļi; un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinā
jumi

kg

T

CPA: 20.14.61

Savienojumi ar aldehīda funkcionālo grupu

20.14.61.11

Metanāls (formaldehīds)

kg

T

20.14.61.13

Etanāls (acetaldehīds)

kg

T

20.14.61.15 z

Butanāls (sviestskābes aldehīds, normālais izomērs)

kg

T

20.14.61.19 z

Acikliskie aldehīdi, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas (izņemot
metanālu (formaldehīdu), etanālu (acetaldehīdu), butanālu (butaldehīdu,
normālu izomēru))

kg

T

20.14.61.20

Cikliskie aldehīdi, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas

kg

S

20.14.61.35

Aldehīdspirti, ēteru aldehīdi, fenolu aldehīdi un aldehīdi, kas satur citas
skābekļa funkcionālās grupas

kg

S

20.14.61.50

Cikliskie aldehīdu polimēri

kg

S

20.14.61.60

Paraformaldehīds

kg

T

20.14.61.70

Aldehīdu ciklisko polimēru vai paraformaldehīda halogenētie, sulfurētie,
nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

kg

S

CPA: 20.14.62

Savienojumi ar ketonu un hinonu funkcionālajām grupām

20.14.62.11

Acetons

kg

T

20.14.62.13

Butanons (metiletilketons)

kg

T

20.14.62.15

4-metilpentān-2-ons (metilizobutilketons)

kg

T

20.14.62.19

Acikliskie ketoni, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas (izņemot
acetonu, butanonu (metiletilketonu), 4-metilpentān-2-onu (metilizobutilketo
nu))

kg

T

20.14.62.31 z

Kampars, aromātiskie ketoni, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas,
ketospirti, ketoaldehīdi, ketofenoli un ketoni, kas satur citas skābekļa funkcio
nālās grupas

kg

T

20.14.62.33

Cikloheksanons un metilcikloheksanoni

kg

T

20.14.62.35

Jononi un metiljononi

kg

T

20.14.62.39 z

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ketoni, kas nesatur citas skābekļa funkcio
nālās grupas (izņemot kamparu, cikloheksanonu un metilcikloheksanonu,
jononus un metiljononus)

kg

T

20.14.62.60

Hinoni

kg

T

20.14.62.70

Ketonu un hinonu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

kg

T

CPA: 20.14.63

Ēteri, organiskie peroksīdi, epoksīdi, acetāli, pusacetāli un to atvasinājumi

20.14.63.10

Acikliskie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinā
jumi

kg

T

20.14.63.23

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie
vai nitrozētie atvasinājumi

kg

T
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P

20.14.63.25

Aromātiskie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasi
nājumi

kg

T

20.14.63.33

2,2-oksidietanols (dietilēnglikols, digols)

kg

T

20.14.63.39

Hidroksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
(izņemot 2,2-oksidietanolu)

kg

T

20.14.63.50

Alkoksifenoli, alkoksifenolspirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi

kg

S

20.14.63.60

Spirta, ētera un ketona peroksīdi un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai
nitrozētie atvasinājumi

kg

S

20.14.63.73

Oksirāns (etilēnoksīds)

kg

T

20.14.63.75

Metiloksirāns (propilēnoksīds)

kg

T

20.14.63.79

Epoksīdi, epoksispirti, -fenoli, epoksiēteri ar 3-elementu apli un to halogenē
tie, sulfurētie, nitrētie/nitrozētie atvasinājumi, izņemot oksirānu, metiloksi
rānu (poripilēnoksīdu)

kg

T

20.14.63.80

Acetāli un pusacetāli un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie
atvasinājumi

kg

T

CPA: 20.14.64

Fermenti un pārējie citur neklasificēti organiskie savienojumi

20.14.64.30

Pārējie organiskie savienojumi, citur neklasificēti

kg

T

20.14.64.50

Renīns un tā koncentrāti

kg

S

20.14.64.70

Enzīmi (fermenti), sagatavoti enzīmi (fermenti) (citur neklasificēti un neie
kļauti) (izņemot renīnu un koncentrātus)

kg

S

CPA: 20.14.71

Augļu vai sveķu produktu atvasinājumi

20.14.71.20

Aktivēti dabiskie minerālprodukti, dzīvnieku ogle

kg

S

20.14.71.30

Rafinēta vai nerafinēta tallija eļļa

kg

S

20.14.71.40

Sveķu, koku vai sulfātterpentīna eļļas, priežu skuju eļļa un tamlīdzīgi

kg

S

20.14.71.50

Kolofonijs un sveķskābes, to atvasinājumi; kolofonija spirts un eļļas, pārkau
sēti sveķi

kg

S

20.14.71.70

Koka darva, koka darvas eļļas, koka kreozots, koka spirts, augu piķis, alus
darīšanas piķis un tamlīdzīgi izstrādājumi uz kolofonija, sveķskābju vai uz
augu piķa bāzes

kg

T

CPA: 20.14.72

Kokogles

20.14.72.00

Aglomerētas vai neaglomerētas kokogles (ieskaitot čaumalu vai riekstu
kokogles)

kg

S

CPA: 20.14.73

Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē, un līdzīgi produkti

20.14.73.20

Benzols, toluols un ksilols

kg

T

20.14.73.40 *

Naftalīns un pārējo aromātisko ogļūdeņražu maisījumi (izņemot benzolu,
toluolu, ksilolu)

kg

T

20.14.73.60

Fenoli

kg

T

20.14.73.90

Citas eļļas un eļļu produkti, citur neklasificēti

kg

T

CPA: 20.14.74

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk

20.14.74.00

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % vai vairāk (ievērot:
bez alkohola nodokļa)

l

S
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CPA: 20.14.75

Etilspirts un citi jebkāda stipruma denaturēti spirti

20.14.75.00

Denaturēts etilspirts un citi denaturētie spirti, jebkura stipruma

NACE: 20.15

Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana

CPA: 20.15.10

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes; amonjaks

20.15.10.50

Slāpekļskābe, sulfoslāpekļskābes

kg N

T

20.15.10.75

Bezūdens amonjaks

kg N

T

20.15.10.77

Amonija ūdens šķīdums

kg N

T

CPA: 20.15.20

Amonija hlorīds, nitrīti

20.15.20.30

Amonija hlorīds

kg

T

20.15.20.80

Nitrīti

kg N

T

CPA: 20.15.31

Urīnviela

20.15.31.30

Urīnviela, kuras saturā ir > 45 % slāpekļa, pārrēķinot uz sausu, atūdeņotu
produktu (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgā formā, vai pakās ar masu ≤ 10 kg)

kg N

T

20.15.31.80

Urīnviela, kuras saturā ir ≤ 45 % slāpekļa, pārrēķinot uz sausu, atūdeņotu
produktu (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgā formā, vai pakās ar masu ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.32

Amonija sulfāts

20.15.32.00

Amonija sulfāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgā formā, vai pakās ar masu
≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.33

Amonija nitrāts

20.15.33.00

Amonija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgā formā, vai pakās ar masu
≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.34

Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi

20.15.34.00

Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot tabletēs
vai tamlīdzīgā formā, vai pakās ar masu ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.35

Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi

20.15.35.30

Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu, kuru saturā ir ≤ 28 %
slāpekļa

kg N

T

20.15.35.80

Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu, kuru saturā ir > 28 %
slāpekļa

kg N

T

CPA: 20.15.36

Urīnvielas un amonija nitrāta šķīdumi

20.15.36.00

Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā
(izņemot tabletēs vai tamlīdzīgā formā, vai pakās ar masu ≤ 10 kg)

kg N

T

CPA: 20.15.39

Pārējie citur neklasificēti slāpekļa minerālmēsli un maisījumi

20.15.39.30

Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot tabletēs
vai tamlīdzīgā formā, vai pakās ar masu ≤ 10 kg)

kg N

T

20.15.39.90

Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi, citur neklasificēti

kg N

T

CPA: 20.15.41

Superfosfāts

20.15.41.00

Superfosfâti (izņemot kālija, tabletēs vai tamlīdzīgā formā, vai pakās ar svaru
≤ 10 kg)

kg P2O5

T
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kg P2O5

T

kg K2O

T

kg K2O

T

kg K2O

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg

T

kg N

T
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CPA: 20.15.49

Citi fosfora minerālmēsli

20.15.49.00

Minerālie vai ķīmiskie fosfora mēslošanas līdzekļi, citur neklasificēti

CPA: 20.15.51

Kālija hlorīds

20.15.51.00

Kālija hlorīds (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgā formā, vai pakās ar svaru
≤ 10 kg)

CPA: 20.15.52

Kālija sulfāts

20.15.52.00

Kālija sulfāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgā formā, vai pakās ar svaru
≤ 10 kg)

CPA: 20.15.59

Citi kālija mēslošanas līdzekļi

20.15.59.00

Minerālie vai ķīmiskie kālija mēslošanas līdzekļi, citur neklasificēti

CPA: 20.15.60

Nātrija nitrāts

20.15.60.00

Nātrija nitrāts

CPA: 20.15.71

Mēslošanas līdzekļi, kas satur trīs barības vielas: slāpekli, fosforu un kāliju

20.15.71.00

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur trīs barības elementus –
slāpekli, fosforu un kāliju (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepa
kojumos ar bruto svaru ≤ 10 kg)

CPA: 20.15.72

Amonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts)

20.15.72.00

Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot tabletēs vai tamlī
dzīgā formā, vai pakās ar svaru ≤ 10 kg)

CPA: 20.15.73

Monoamonija fosfāts

20.15.73.00

Amonija dihidroortofosfāts (monoamonija fosfāts)

CPA: 20.15.74

Mēslošanas līdzekļi, kas satur divas barības vielas: slāpekli un fosforu

20.15.74.00

Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības
elementus: slāpekli un fosforu

CPA: 20.15.75

Mēslošanas līdzekļi, kas satur divas barības vielas: fosforu un kāliju

20.15.75.00

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus:
fosforu un kāliju

CPA: 20.15.76

Kālija nitrāts

20.15.76.00

Kālija nitrāti

CPA: 20.15.79

Citur neklasificēti minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur vismaz divas barības vielas (slāpekli, fosfātu,
potašu)

20.15.79.30

Mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgā formā, vai pakās ar bruto svaru
≤ 10 kg

kg

T

20.15.79.80

Pārējie mēslošanas līdzekļi, citur neklasificēti

kg

T

CPA: 20.15.80

Citur neklasificēti dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes mēslošanas līdzekļi

20.15.80.00

Dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi

kg

T

NACE: 20.16

Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās

CPA: 20.16.10

Etilēna polimēri pirmformās

20.16.10.35

Lineārais polietilēns primārās formās ar īpatsvaru < 0,94

kg

T

20.16.10.39

Polietilēns primārās formās (izņemot lineāro) ar īpatsvaru < 0,94

kg

T
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20.16.10.50

Polietilēns primārās formās ar īpatsvaru ≥ 0,94

kg

T

20.16.10.70

Viniletilēna acetāta kopolimēri primārās formās

kg

T

20.16.10.90

Etilēna polimēri primārās formās (izņemot polietilēnu, viniletilēna acetāta
kopolimērus)

kg

T

CPA: 20.16.20

Stirola polimēri pirmformās

20.16.20.35

Uzputots polistirols primārās formās

kg

T

20.16.20.39

Polistirols primārās formās (izņemot uzputotu polistirolu)

kg

T

20.16.20.50

Stirolakrilnitrila (SAN) kopolimēri primārās formās

kg

T

20.16.20.70

Akrilnitrilbutadiēnstirola (ABS) kopolimēri primārās formās

kg

T

20.16.20.90

Stirola polimēri primārās formās (izņemot polistirola, stirolakrilnitrila (SAN)
kopolimērus, akrilnitrilbutadiēnstirola (ABS) kopolimērus)

kg

T

CPA: 20.16.30

Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri pirmformās

20.16.30.10

Ar citām vielām nesajauktais polivinilhlorīds primārās formās

kg

T

20.16.30.23

Neplastificētais polivinilhlorīds ar jebkuru vielu piejaukumu primārās formās

kg

T

20.16.30.25

Plastificētais polivinilhlorīds ar jebkuru vielu piejaukumu primārās formās

kg

T

20.16.30.40

Vinilhlorīda–vinilacetāta kopolimēri un pārējie vinilhlorīda kopolimēri
primārās formās

kg

T

20.16.30.60

Fluorpolimēri

kg

T

20.16.30.90

Halogenēto olefīnu polimēri primārās formās, citur neklasificēti

kg

T

CPA: 20.16.40

Poliacetāli, citi poliēteri un epoksīdsveķi pirmformās; polikarbonāti, alkīdsveķi, polialilesteri un citi poliesteri
pirmformās

20.16.40.13

Poliacetāli primārās formās

kg

T

20.16.40.15

Polietilēnglikoli un pārējie spirtu polimēru ēteri primārās formās

kg

T

20.16.40.20

Ēteru polimēri primārās formās (izņemot poliacetālus, spirtu polimēru ēterus)

kg

T

20.16.40.30

Epoksīda sveķi primārās formās

kg

T

20.16.40.40

Polikarbonāti primārās formās

kg

T

20.16.40.50

Alkīdsveķi primārās formās

kg

T

20.16.40.62

Polietilēntereftalāts primārās formās ar viskozitāti ≥ 78 ml/g

kg

T

20.16.40.64

Cits polietilēntereftalāts primārās formās

kg

T

20.16.40.70

Nepiesātināti šķidrie esteru polimēri primārās formās (izņemot poliacetālus,
ēteru polimērus, epoksīda sveķus, polikarbonātus, alkīdsveķus, polietilēnteref
talātu)

kg

T

20.16.40.80

Nepiesātinātie esteru polimēri primārās formās (izņemot šķidros esteru poli
mērus, poliacetālus, ēteru polimērus, epoksīda sveķus, polikarbonātus, alkīd
sveķus, polietilēntereftalātu)

kg

T

20.16.40.90

Esteru polimēri primārās formās (izņemot poliacetālus, ēteru polimērus,
epoksīda sveķus, polikarbonātus, alkīdsveķus, polietilēntereftalātu un citus
nepiesātinātus esteru polimērus)

kg

T

8.12.2017.
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CPA: 20.16.51

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās

20.16.51.30

Polipropilēns primārās formās

kg

T

20.16.51.50

Propilēna vai citu olefīnu polimēri primārās formās (izņemot polipropilēnu)

kg

T

CPA: 20.16.52

Vinilacetāta vai citu vinilesteru polimēri un citi vinilpolimēri pirmformās

20.16.52.30

Ūdenī dispersēti vinilacetāta polimēri primārās formās

kg

T

20.16.52.50

Vinilacetāta polimēri (izņemot ūdenī dispersētos) primārās formās

kg

T

20.16.52.70

Vinilesteru polimēri vai pārējie vinila polimēri primārās formās (izņemot
vinilacetātu polimērus)

kg

T

CPA: 20.16.53

Akrilpolimēri pirmformās

20.16.53.50

Polimetilmetakrilāts primārās formās

kg

T

20.16.53.90

Akrilpolimēri primārās formās (izņemot polimetilmetakrilātu)

kg

T

CPA: 20.16.54

Poliamīdi pirmformās

20.16.54.50

Poliamīds -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vai -6,12 primārās formās

kg

T

20.16.54.90

Poliamīdi primārās formās (izņemot poliamīdu -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10
vai -6,12)

kg

T

CPA: 20.16.55

Karbamīdsveķi, tiokarbamīdsveķi un melamīnsveķi primformās

20.16.55.50

Karbamīdsveķi un tiokarbamīdsveķi primārās formās

kg

T

20.16.55.70

Melamīnsveķi primārās formās

kg

T

CPA: 20.16.56

Citi amīnsveķi, fenolsveķi un poliuretāni pirmformās

20.16.56.30

Citi amīnsveķi primārās formās (izņemot karbamīdsveķus, tiokarbamīdsveķus
un melamīnsveķus)

kg

T

20.16.56.50

Fenolsveķi primārās formās

kg

T

20.16.56.70

Poliuretāni primārās formās

kg

T

CPA: 20.16.57

Silikoni pirmformās

20.16.57.00

Silikoni primārās formās

kg

T

CPA: 20.16.59

Pārējie citur neklasificēti polimēru materiāli pirmformās

20.16.59.20

Naftas sveķi, kumarona–indēna sveķi, politerpēni, polisulfīdi, polosulfoni u. c.
primārās formās, citur neklasificēti

kg

T

20.16.59.40

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi, citur neklasificēti, primārās formās

kg

T

20.16.59.60

Dabiskie un modificēti dabiskie polimēri primārās formās (ieskaitot algīn
skābi, cietinātos proteīnus, dabiskā kaučuka ķīmiskos atvasinājumus)

kg

T

20.16.59.70

Jonu apmaiņas sveķi uz sintētisku vai dabisku polimēru pamata, primārās
formās

kg

T

NACE: 20.17

Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās

CPA: 20.17.10

Sintētiskais kaučuks pirmformās

20.17.10.50

Sintētiskā lateksa gumija

kg

T

20.17.10.90

Sintētiskā gumija (izņemot lateksu)

kg

T
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P

kg act.
Subst.

S

NACE: 20.20

Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana

CPA: 20.20.11

Insekticīdi

20.20.11.00 *

Insekticīdi

CPA: 20.20.12

Herbicīdi

20.20.12.20

Herbicīdi uz fenoksifitohormonu produktu pamata, safasēti formās vai pakās
pārdošanai mazumtirdzniecībā, preparātu vai izstrādājumu veidā (izņemot
bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.30

Herbicīdi uz triazīnu pamata, safasēti formās vai pakās pārdošanai mazum
tirdzniecībā, preparātu vai izstrādājumu veidā (izņemot bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.40

Herbicīdi uz amīdu pamata, safasēti formās vai pakās pārdošanai mazumtird
zniecībā, preparātu vai izstrādājumu veidā (izņemot bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.50

Herbicīdi uz karbamātu pamata, safasēti formās vai pakās pārdošanai
mazumtirdzniecībā, preparātu vai izstrādājumu veidā (izņemot bīstamos
pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.60

Herbicīdi uz dinitroanilīna atvasinājumu pamata, safasēti formās vai pakās
pārdošanai mazumtirdzniecībā, preparātu vai izstrādājumu veidā (izņemot
bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.70

Herbicīdi uz urīnvielas, uracila vai sulfonilurīnvielas pamata, safasēti formās
vai pakās pārdošanai mazumtirdzniecībā, preparātu vai izstrādājumu veidā
(izņemot bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.12.90

Herbicīdi, pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu/izstrādājumu veidā,
izņemot tādus, kas ir uz fenoksifitohormonu, triazīnu, amīdu, karbamātu,
dinitroanilīna atvasinājumu, urīnvielas, uracila, sulfonilurīnvielas pamata
(izņemot bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.13

Augu pretdīgšanas līdzekļi un augu augšanas regulatori

20.20.13.50

Augu pretdīgšanas līdzekļi, safasēti formās vai pakās pārdošanai mazumtird
zniecībā, preparātu vai izstrādājumu veidā

kg act.
Subst.

S

20.20.13.70

Augu augšanas regulatori, safasēti formās vai pakās pārdošanai mazumtird
zniecībā, preparātu vai izstrādājumu veidā

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.14

Dezinfekcijas līdzekļi

20.20.14.30

Dezinficējošie līdzekļi uz četrvērtīgo amonija sāļu pamata, safasēti formās vai
pakās pārdošanai mazumtirdzniecībā, preparātu vai izstrādājumu veidā
(izņemot bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.14.50

Dezinficējošie līdzekļi uz halogenēto savienojumu pamata, safasēti formās vai
pakās pārdošanai mazumtirdzniecībā, preparātu vai izstrādājumu veidā
(izņemot bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.14.90

Dezinficējošie līdzekļi, safasēti formās vai pakās pārdošanai mazumtirdznie
cībā, preparātu vai izstrādājumu veidā (izņemot uz četrvērtīgo amonija sāļu
un uz halogenēto savienojumu pamata, kā arī tos, kas ir bīstamie pesticīdi)

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.15

Fungicīdi

20.20.15.15

Neorganiskie fungicīdi, baktericīdi un sēklu apstrādes līdzekļi, safasēti formās
vai pakās pārdošanai mazumtirdzniecībā, preparātu vai izstrādājumu veidā
(izņemot bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

Norāde
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20.20.15.30

Fungicīdi, baktericīdi un sēklu apstrādes līdzekļi uz ditiokarbamātu pamata,
safasēti formās vai pakās pārdošanai mazumtirdzniecībā, preparātu vai izstrā
dājumu veidā (izņemot bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.45

Fungicīdi, baktericīdi un sēklu apstrādes līdzekļi uz benzimidazolu pamata,
safasēti formās vai pakās pārdošanai mazumtirdzniecībā, preparātu vai izstrā
dājumu veidā (izņemot bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.60

Fungicīdi, baktericīdi un sēklu apstrādes līdzekļi uz triazolu vai diazolu
pamata, safasēti formās vai pakās pārdošanai mazumtirdzniecībā, preparātu
vai izstrādājumu veidā (izņemot bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.75

Fungicīdi, baktericīdi un sēklu apstrādes līdzekļi uz diazīnu vai morfolīnu
pamata, safasēti formās vai pakās pārdošanai mazumtirdzniecībā, preparātu
vai izstrādājumu veidā (izņemot bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

20.20.15.90

Citi fungicīdi, baktericīdi, sēklu apstrādes līdzekļi (piem., Captan ..) (izņemot
bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.16

Bīstamie pesticīdi

20.20.16.00

Pozīcijas 3808 preces, kas satur vienu vai vairākas no šādām vielām: aldrīns
(ISO); binapakrils (ISO); kamfehlors (ISO) (toksafēns); kaptafols (ISO); hlor
dāns (ISO); hlordimeforms (ISO); hlorbenzilāts (ISO); DDT (ISO) (klofenotāns
(INN), 1,1,1-trihlor-2,2-bis(p-hlorfenil)etāns); dīldrins (ISO, INN); 4-6-dinitroo-kresols (DNOC (ISO) vai tā sāļi, dinosebs (ISO), tā sāļi vai tā esteri; etilēna
dibromīds (ISO) (1,2-dibrometāns); etilēna dihlorīds (ISO) (1,2-dihloretāns);
fluoracetamīds (ISO); heptahlors (ISO); heksahlorbenzols (ISO); 1,2,3,4,5,6heksahlorocikloheksāns (HCH (ISO)), ieskaitot lindānu (ISO, INN); dzīvsud
raba savienojumi; metamidofoss (ISO); monokrotofoss (ISO); oksirāns (etilēna
oksīds); parations (ISO); parationa-metils (ISO) (metila-parations); pentahlor
fenols (ISO), tā sāļi vai tā esteri; fosfamidons (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5trihlorofenoksietiķskābe), tās sāļi vai tās esteri, tributiltīna savienojumi. Arī
preparāti izputināma pulvera veidā, kuri satur benomila (ISO, karbofurāna
(ISO) un tirama (ISO) maisījumu.

kg act.
Subst.

S

CPA: 20.20.19

Citi pesticīdi un citi agroķīmiskie preparāti

20.20.19.80

Rodenticīdi un citi augu aizsardzības līdzekļi, safasēti mazumtirdzniecībai vai
preparātu un izstrādājumu veidā (izņemot insekticīdus, fungicīdus, herbicīdus,
dezinficējošos līdzekļus un bīstamos pesticīdus)

kg act.
Subst.

S

NACE: 20.30

Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana

CPA: 20.30.11

Krāsas un lakas uz akrila vai vinila polimēru bāzes ūdens vidē

20.30.11.50

Krāsas un lakas uz akril- vai vinil- polimēru bāzes, kas disperģēti vai izšķī
dināti ūdens vidē (ieskaitot emaljas un glazūras)

kg

S
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20.30.11.70

Citas krāsas, lakas, disperģētas vai izšķīdinātas ūdens vidē

CPA: 20.30.12

Krāsas un lakas uz akrila vai vinila polimēru bāzes neūdens vidē; šķīdumi

20.30.12.25

Krāsas, lakas uz poliesteru pamata, disperģētas/izšķīdinātas bezūdens vidē,
kurām šķīdinātāja masa > 50 % no kopējās, ieskaitot emaljas un glazūras

kg

S

20.30.12.29

Krāsas un lakas uz poliesteru pamata, disperģētas/izšķīdinātas bezūdens vidē,
ieskaitot emaljas un glazūras, izņemot tādas, kurām šķīdinātāja masa > 50 %
no kopējās

kg

S

20.30.12.30

Krāsas, lakas uz akrila vai vinila polimēru pamata, disperģētas/izšķīdinātas
bezūdens vidē, kurām šķīdinātāja masa > 50 % no kopējās, ieskaitot emaljas
un glazūras

kg

S

20.30.12.50

Citas krāsas un lakas uz akrila vai vinila polimēru pamata

kg

S

20.30.12.70

Krāsas un lakas: šķīdumi, citur neklasificēti

kg

S

20.30.12.90

Citas krāsas un lakas uz sintētisko polimēru pamata, citur neklasificētas

kg

S

CPA: 20.30.21

Gatavi pigmenti, blāvotāji un krāsas, stiklveida emaljas un glazūras, aplējumi, šķidrie spīdumi un līdzīgi
izstrādājumi; stikla frite

20.30.21.30

Gatavi pigmenti, gaismnecaurlaidīgi pārklājuma materiāli un krāsas, un tamlī
dzīgi preparāti keramikai, emaljēšanai vai stiklam

kg

S

20.30.21.50

Stiklveida emaljas un glazūras, to pulverveida formas un tamlīdzīgi materiāli
keramikai, emaljai vai stiklam

kg

S

20.30.21.70

Šķidrie spīdumi un tamlīdzīgi preparāti, stiklveida frite un citi stikli pulvera,
granulu vai pārslu veidā

kg

S

CPA: 20.30.22

Citas krāsas un lakas; gatavi sikatīvi

20.30.22.13

Eļļas krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras)

kg

S

20.30.22.15

Gatavi ūdens pigmenti ādas apstrādei, krāsas un lakas (ieskaitot emaljas,
glazūras un temperas) (izņemot eļļas)

kg

S

20.30.22.20

Sagatavotie mitruma uzsūcēji (gatavi sikatīvi)

kg

S

20.30.22.30

Spiedogfolija

kg

S

20.30.22.40

Pigmenti, ieskaitot metāliskus pulverus un plēksnes, bezūdens vidē dispersēti
šķidruma vai pastas veidā, izmantojami krāsu ražošanā; krāsotāji un citas
citur neklasificētas krāsvielas mazumtirdzniecībai

kg

S

20.30.22.53

Mastikas stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cements, blīvēšanas sastāvi un citas
mastikas

kg

S

20.30.22.55

Krāsotāju pildvielas

kg

S

20.30.22.60

Ugunsneizturīgi virsmu pārklāšanas preparāti fasādēm, iekštelpu sienām,
grīdām, griestiem u. c.

kg

S

20.30.22.73

Organiskie saliktie šķīdinātāji un atšķaidītāji, ko lieto kopā ar pārklājumiem
un tipogrāfijas krāsām, uz butilacetāta bāzes

kg

S

20.30.22.79

Organiskie saliktie šķīdinātāji un atšķaidītāji, ko lieto kopā ar pārklājumiem
un tipogrāfijas krāsām (izņemot šķīdinātājus un atšķaidītājus uz butilacetāta
bāzes)

kg

S

8.12.2017.
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CPA: 20.30.23

Mākslinieku, skolēnu vai plakātu krāsas, pārvelkoša krāsojuma krāsas, izklaides krāsas un līdzīgas krāsas

20.30.23.50

Mākslinieku, skolēnu vai plakātu krāsas, izklaides pasākumu krāsas un tonē
šanas līdzekļi komplektu veidā – tabletes, tūbiņas, burciņas, pudeles vai
paletes (šķīvīši)

kg

S

20.30.23.70

Mākslinieku, skolēnu vai plakātu krāsas, izklaides pasākumu krāsas un tonē
šanas līdzekļi – tabletes, tūbiņas, burciņas, pudeles vai paletes (šķīvīši)
(izņemot komplektu veidā)

kg

S

CPA: 20.30.24

Tipogrāfijas krāsa

20.30.24.50

Melnās tipogrāfijas krāsas

kg

S

20.30.24.70

Tipogrāfijas krāsas (izņemot melno)

kg

S

NACE: 20.41

Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana

CPA: 20.41.10

Glicerīns

20.41.10.00

Neattīrīts glicerīns, glicerīnūdens un glicerīna sārmi

kg

T

CPA: 20.41.20

Organiskās virsmaktīvās vielas, izņemot ziepes

20.41.20.20

Anjoniskās organiskās virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes)

kg

T

20.41.20.30

Katjoniskās organiskās virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes)

kg

T

20.41.20.50

Nejoniskās organiskās virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes)

kg

T

20.41.20.90

Organiskās virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes, anjonu, katjonu, nejonu)

kg

T

CPA: 20.41.31

Ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas, ko izmanto kā ziepes; papīrs, vate, filcs un neaustie materiāli,
piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem

20.41.31.20

Ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas gabalos utt., citur neklasificētas

kg

S

20.41.31.50

Ziepes pārslu, plākšņu, granulu vai pulveru veidā

kg

S

20.41.31.80

Ziepes formās, izņemot stieņos, gabalos vai formu veidnēs, papīru, vati, filcu
vai neaustus materiālus, kas piesūcināti vai pārklāti ar ziepēm / mazgāšanas
līdzekļiem, pārslās, granulās vai pulvera veidā

kg

S

CPA: 20.41.32

Mazgāšanas līdzekļi un preparāti mazgāšanai

20.41.32.40

Ziepes saturoši vai nesaturoši virsmaktīvie līdzekļi, iesaiņoti mazumtirdznie
cībai (izņemot tos, ko lieto kā ziepes)

kg

S

20.41.32.50

Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi ar/bez ziepēm, iesaiņoti pārdošanai mazum
tirdzniecībā, ieskaitot mazgāšanas palīglīdzekļus, izņemot tos, ko lieto kā
ziepes, virsmaktīvos līdzekļus

kg

S

20.41.32.60

Virsmaktīvie līdzekļi, kas satur vai nesatur ziepes, nav iesaiņoti mazumtirdz
niecībai (izņemot tos, ko lieto kā ziepes)

kg

S

20.41.32.70

Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi ar/bez ziepēm, neiesaiņoti mazumtirdzniecī
bai, ieskaitot mazgāšanas palīglīdzekļus, izņemot tos, ko lietokā ziepes, virs
maktīvos līdzekļus

kg

S

CPA: 20.41.41

Preparāti gaisa aromatizēšanai vai atsvaidzināšanai telpās

20.41.41.00

Telpu aromatizēšanas vai dezodorēšanas līdzekļi

S
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CPA: 20.41.42

Mākslīgie un gatavie vaski

20.41.42.70

Mākslīgie un gatavie vaski no polietilēnglikola

kg

S

20.41.42.80

Mākslīgie un gatavie vaski (ieskaitot zīmoglakas) (izņemot polietilēnglikolu)

kg

S

CPA: 20.41.43

Spodrināšanas līdzekļi un krēmi apavu, mēbeļu, grīdu, transportlīdzekļu virsbūvju, stikla un metāla izstrādājumu
kopšanai

20.41.43.30

Spodrināšanas līdzekļi, krēmi un tamlīdzīgi līdzekļi apaviem un ādai (izņemot
mākslīgos un gatavos vaskus)

kg

S

20.41.43.50

Spodrināšanas līdzekļi, krēmi un tamlīdzīgi līdzekļi koka mēbeļu kopšanai,
grīdām vai citiem koka elementiem (izņemot mākslīgos un gatavos vaskus)

kg

S

20.41.43.70

Spodrināšanas un tamlīdzīgi līdzekļi transporta iekārtām (izņemot mākslīgos
un gatavos vaskus, metāla spodrinātājus)

kg

S

20.41.43.83

Metāla spodrinātāji

kg

S

20.41.43.89

Citi spodrinātāji, krēmi un tamlīdzīgi līdzekļi, citur neklasificēti

kg

S

CPA: 20.41.44

Tīrīšanas pastas, pulveri un citi tīrīšanas līdzekļi

20.41.44.00

Tīrīšanas pastas un pulveri un citi tīrīšanas līdzekļi

kg

S

NACE: 20.42

Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana

CPA: 20.42.11

Smaržas un tualetes ūdeņi

20.42.11.50

Smaržas

l

S

20.42.11.70

Tualetes ūdeņi

l

S

CPA: 20.42.12

Lūpu un acu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi

20.42.12.50

Lūpu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi

S

20.42.12.70

Acu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi

S

CPA: 20.42.13

Manikīra vai pedikīra līdzekļi

20.42.13.00

Manikīra vai pedikīra līdzekļi

CPA: 20.42.14

Kosmētikā vai ķermeņa kopšanai izmantojamie pūderi

20.42.14.00

Nepresētie vai presētie (kompaktie) pūderi izmantošanai kosmētikā (ieskaitot
talka pulveri)

CPA: 20.42.15

Citur neklasificēti skaistumkopšanas, dekoratīvās kosmētikas un ādas kopšanas līdzekļi (ietverot iedeguma krēmus)

20.42.15.00

Skaistumkopšanas, sejas dekoratīvās kosmētikas un ādas kopšanas līdzekļi,
ieskaitot līdzekļus iedegumam (izņemot medikamentus, lūpu un acu dekora
tīvo kosmētiku, manikīra un pedikīra līdzekļus, kosmētiskos pūderus un talka
pūderus)

CPA: 20.42.16

Šampūni, matu lakas, līdzekļi ilgviļņu veidošanai vai matu iztaisnošanai

20.42.16.30

Šampūni

S

20.42.16.50

Ilgviļņu līdzekļi vai matu iztaisnošanas līdzekļi

S

20.42.16.70

Matu lakas

S

CPA: 20.42.17

Citur neklasificēti losjoni un citi matu kopšanas līdzekļi

20.42.17.00

Matu kopšanas līdzekļi (izņemot šampūnus, ilgviļņu un matu iztaisnošanas
līdzekļus, lakas)

S

S

S

S
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CPA: 20.42.18

Mutes dobuma vai zobu higiēnas līdzekļi (ietverot protēžu fiksēšanas pastas un pulverus), zobu diegs

20.42.18.50

Zobu tīrīšanas līdzekļi (ieskaitot zobu pastu, zobu protēžu tīrītājus)

S

20.42.18.90

Mutes dobuma vai zobu higiēnas līdzekļi (ieskaitot zobu protēžu fiksējošās
pastas, pulverus un tabletes, mutes skalošanas un atsvaidzināšanas līdzekļus,
zobu starpu tīrāmos diegus) (izņemot zobu tīrīšanas līdzekļus)

S

CPA: 20.42.19

Skūšanās līdzekļi; ķermeņa dezodoranti un pretsviedru līdzekļi; līdzekļi vannām; pārējie citur neklasificēti parfimē
rijas, kosmētikas un tualetes preparāti

20.42.19.15

Tualetes ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas gabalos utt.

kg

S

20.42.19.30

Organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi, ko izmanto ādas mazgāšanai,
šķidrā vai krēma veidā, iesaiņoti mazumtirdzniecībai, ar vai bez ziepēm

kg

S

20.42.19.45

Pirmsskūšanās, skūšanās un pēcskūšanās līdzekļi (izņemot skūšanās ziepes
blokos)

S

20.42.19.60

Dezodoranti un pretsviedru līdzekļi

S

20.42.19.75

Smaržīgie vannas sāļi un citi vannas līdzekļi

S

20.42.19.90

Citi personiskās higiēnas līdzekļi (parfimērija, tualetes piederumi, depilatori ..)

S

NACE: 20.51

Sprāgstvielu ražošana

CPA: 20.51.11

Šaujampulveri un gatavas sprāgstvielas

20.51.11.30

Šaujampulveris

kg

S

M

20.51.11.50

Sagatavotās sprāgstvielas (izņemot šaujampulveri)

kg

S

M

CPA: 20.51.12

Degauklas; detonējošās auklas; detonatori; degļi; elektrodetonatori

20.51.12.50

Degauklas, detonējošās auklas

km

S

M

20.51.12.70

Triecienkapseles vai detonatora kapseles, degļi un elektrodetonatori

p/st

S

M

CPA: 20.51.13

Uguņošanas ierīces

20.51.13.00

Uguņošanas raķetes

kg

S

CPA: 20.51.14

Signālraķetes, lietus raķetes, miglas signāli un citi pirotehnikas izstrādājumi, izņemot uguņošanas ierīces

20.51.14.00

Signālraķetes, lietus raķetes, miglas signāli un citi pirotehnikas izstrādājumi
(izņemot uguņošanas ierīces)

CPA: 20.51.20

Sērkociņi

20.51.20.00

Sērkociņi (izņemot bengāliskās ugunis un citus pirotehnikas izstrādājumus)

NACE: 20.52

Līmju ražošana

CPA: 20.52.10

Līmes

20.52.10.20

kg

S

kg

S

Kazeīna līmes

kg

S

20.52.10.40 *

Zivju līme; kaulu līmes; citādas dzīvnieku izcelsmes līmes (izņemot kazeīna
līmes)

kg

S

20.52.10.60

Līmes uz cietes, kartupeļu miltu, dekstrīnu vai citas modificētās cietes bāzes

kg

S

20.52.10.80

Sagatavotas līmes vai pārējās gatavās līmvielas, citur neklasificētas

kg

S

M
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NACE: 20.53

Ēterisko eļļu ražošana

CPA: 20.53.10

Ēteriskās eļļas

20.53.10.20

Ēteriskās eļļas

kg

S

20.53.10.30

Rezinoīdi

kg

S

20.53.10.50

Ēterisko eļļu koncentrāti taukos, destilētos šķidrumos u. c.

kg

S

20.53.10.75

Smaržīgo vielu maisījumu veidi, kas izmantojami pārtikas vai dzērienu
rūpniecībā

kg

S

20.53.10.79

Smaržīgo vielu maisījumi (izņemot veidus, kas izmantojami pārtikas vai
dzērienu rūpniecībā)

kg

S

NACE: 20.59

Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana

CPA: 20.59.11

Neeksponētas gaismjutīgas fotoplates un fotofilmas, filmas momentfotogrāfijām; fotopapīrs

20.59.11.30

Plakanās gaismjutīgas, neeksponētas fotoplates un fotofilmas no jebkura
materiāla, plakanās gaismjutīgas, neeksponētas filmas momentfotogrāfijai
(izņemot papīru, kartonu un drānas)

m2

S

20.59.11.50

Gaismjutīgas, neeksponētas fotofilmas ruļļos, no jebkura materiāla, gaismju
tīgas, neeksponētas filmas momentfotogrāfijai ruļļos (izņemot papīru, kartonu
un drānas)

m2

S

20.59.11.70

Fotopapīrs, kartoni un drānas, gaismjutīgi, neeksponēti

m2

S

CPA: 20.59.12

Gaismjutīgas emulsijas izmantošanai fotogrāfijā; citur neklasificēti fotogrāfijā izmantojamie ķīmiskie preparāti

20.59.12.00

Fotodarbu ķīmiskie preparāti, nesajaukti produkti fotodarbiem, sadalīti
mērītās daļās vai iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā, gatavi lietošanai
(izņemot lakas/līmes/līmvielas)

CPA: 20.59.20

Ķīmiski modificēti dzīvnieku vai augu tauki un eļļas; pārtikai neizmantojami dzīvnieku vai augu tauku un eļļu
maisījumi

20.59.20.00

Ķīmiski pārveidoti dzīvnieku vai augu tauki un eļļas

CPA: 20.59.30

Tinte rakstīšanai, tuša un citas tintes

20.59.30.00

Tintes (izņemot tipogrāfijas krāsas)

CPA: 20.59.41

Eļļošanas līdzekļi

20.59.41.55

kg

S

kg

S

kg

S

No naftas vai bitumenminerāliem iegūtas smērvielas ar minerāleļļas saturu
< 70 % tekstila, ādas izstrādājumu, dzīvnieku ādu, kažokādu apstrādei

kg

S

20.59.41.58

No naftas vai bitumenminerāliem iegūtas smērvielas, izņemot tādas, ko
izmanto kā preparātus tekstila, ādas izstrādājumu, dzīvnieku ādu, kažokādu
un citu materiālu apstrādei (izņemot smērvielas ar bioloģisku oglekļa saturu
vismaz 25 masas %, kuras ir bioloģiski noārdāmas vismaz 60 % apmērā)

kg

S

20.59.41.59

Smērvielas ar bioloģisku oglekļa saturu vismaz 25 masas %, kuras ir biolo
ģiski noārdāmas vismaz 60 % apmērā

kg

T

20.59.41.75

Smērvielas, kas nesatur naftas eļļas un bitumenminerālus un ko izmanto kā
preparātus tekstila, ādas izstrādājumu, dzīvnieku ādu, kažokādu un citu mate
riālu apstrādei

kg

S
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20.59.41.79

Smērvielas, kas nesatur naftas eļļas un bitumenminerālus, izņemot tādas, ko
izmanto kā preparātus tekstila, ādas izstrādājumu, dzīvnieku ādu, kažokādu
un citu materiālu apstrādei

kg

S

CPA: 20.59.42

Antidetonācijas maisījumi; piedevas minerāleļļām un līdzīgi produkti

20.59.42.50

Antidetonatori

kg

S

20.59.42.70

Smēreļļu piedevas

kg

S

20.59.42.90

Piedevas minerāleļļām vai citiem šķidrumiem, ko lieto tādām pašām vaja
dzībām kā minerāleļļas (ieskaitot benzīnu) (izņemot antidetonatorus, smēreļļu
piedevas)

kg

S

CPA: 20.59.43

Hidraulisko bremžu šķidrumi; antifrīzi un lietošanai gatavi atkausēšanas šķidrumi

20.59.43.30

Hidrauliskie bremžu šķīdumi un pārējie hidrauliskajām transmisijām sagata
voti šķidrumi, kas satur vai nesatur < 70 % naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas
no bitumenminerāliem

kg

S

20.59.43.50

Antifrīza preparāti un gatavi pretapledojuma šķidrumi

kg

S

CPA: 20.59.51

Citur neklasificēti peptoni, citas olbaltumvielas un to atvasinājumi; ādas pulveris

20.59.51.00

Peptoni un to atvasinājumi, citas proteīnu vielas un to atvasinājumi; ādas
pulveris, ieskaitot glutalīnus un prolamīnus, globulīnus un glicinīnus, keratī
nus, nukleoproteīdus, proteīna izdalījumus

kg

S

CPA: 20.59.52

Modelēšanas pasta; zobārstniecībā izmantojamais vasks un citi zobārstniecībā izmantojamie preparāti uz ģipša
bāzes; ugunsdzēsības aparātu maisījumi un pildījums; mikroorganismu audzēšanai gatavas barotnes; citur
neklasificēti salikta sastāva diagnostikas vai laboratoriju reaģenti

20.59.52.10

Diagnostiskas vai laboratorijas reaģenti, ieskaitot papīru, kas ir impregnēts vai
pārklāts ar diagnostiskas vai laboratorijas reaģentiem

kg

S

20.59.52.30

Veidošanas pastas, zobu vasks un zobu nospiedumu iegūšanas sastāvi, citi
zobārstniecībā lietojamie preparāti uz ģipša bāzes (ieskaitot veidošanas pastas
bērnu rokdarbiem)

kg

S

20.59.52.50

Preparāti un uzlādēšanas sastāvi ugunsdzēsības aparātiem, lādiņi ugunsdzē
sības aparātiem

kg

S

20.59.52.70

Mikroorganismu attīstībai sagatavota kultūrvide

kg

S

CPA: 20.59.53

Ķīmiskie elementi disku veidā un leģēti savienojumi izmantošanai elektronikā

20.59.53.00

Leģēti ķīmiskie elementi, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlī
dzīgās formās; leģēti ķīmiskie savienojumi, kurus izmanto elektronikā

kg

S

CPA: 20.59.54

Aktivētā ogle

20.59.54.00

Aktīvā ogle

kg

S

CPA: 20.59.55

Virsmas apstrādes vielas, krāsvielu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsvielu nostiprināšanai un līdzīgi
produkti

20.59.55.50

Virsmas apstrādes vielas uz cietes bāzes

kg

S

20.59.55.70

Virsmas apstrādes vielas u. c., ko izmanto tekstilrūpniecībā (izņemot tās, kas
ir uz cietes bāzes)

kg

S

20.59.55.80

Virsmas apstrādes vielas, ko izmanto papīra ražošanā (izņemot tās, kas ir uz
cietes bāzes)

kg

S
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20.59.55.90

Virsmas apstrādes vielas, krāsošanas paātrinātāji un cita veida preparāti, citur
neklasificēti

kg

S

CPA: 20.59.56

Kodināšanas preparāti; kušņi; lietošanai gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; plastificēšanas savienojumi
un kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi; citur neklasificēti katalizatori; citur neklasificēti alkilben
zolu maisījumi un alkilnaftēnu maisījumi

20.59.56.20

Kodināšanas līdzekļi metāla virsmām

kg

S

20.59.56.30

Gatavi gumijas katalizatori

kg

S

20.59.56.40

Gumijas vai plastmasas plastifikatoru savienojumi

kg

S

20.59.56.50

Antioksidanti un pārējie kaučuku vai plastmasu stabilizējoši savienojumi

kg

S

20.59.56.60

Reakcijas ierosinātāji, reakcijas paātrinātāji un katalizatori

kg

S

20.59.56.70

Jauktie alkilbenzoli un alkilnaftalīni, izņemot HS pozīcijā 2707 vai 2902
klasificētos

kg

S

CPA: 20.59.57

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmiskie produkti

20.59.57.20

Gatavas saistvielas, kas izmantojamas liešanas veidņu un serdeņu ražošanā

kg

S

20.59.57.30

Naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri

kg

S

20.59.57.40

Neaglomerētie metālu karbīdi, kas sajaukti ar metāliskajām saistvielām

kg

S

20.59.57.50

Gatavas saistvielas cementam, kaļķu javām vai betoniem

kg

S

20.59.57.70

Sorbīts (izņemot D-glicītu)

kg

S

CPA: 20.59.58

Biodīzeļdegviela

20.59.58.00

Biodīzeļdegviela un tās maisījumi, kuri nesatur vai satur mazāk par 70 masas
% naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

kg

S

CPA: 20.59.59

Dažādi citi citur neklasificēti ķīmiskie produkti

20.59.59.10

Jonu aizvietotāji; elektronstaru lampu geteri (gāzu absorbētāji); naftas sulfo
nāti (izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus);
tiofenētas sulfonskābes un to sāļi no eļļām, kas iegūtas no bitumenminerā
liem

20.59.59.40

Katlakmens noņemšanas un citi tamlīdzīgi preparāti

kg

S

20.59.59.53

Galvanizēšanas preparāti

kg

S

20.59.59.57

Glicerīna mono-, di- un tritaukskābes esteru maisījumi (tauku emulgatori)

kg

S

20.59.59.63

Produkti un preparāti, kurus izmanto farmācijā vai ķirurģijā

kg

S

20.59.59.65

Palīgprodukti lietuvēm (izņemot gatavas saistvielas, kuras izmanto liešanas
veidņu un serdeņu ražošanā)

kg

S

20.59.59.67

Ugunsdrošības, ūdensnecaurlaidīgi un tamlīdzīgi aizsargpreparāti, kurus
izmanto būvniecībā

kg

S

20.59.59.71

Maisījumi, kuru sastāvā ir halogenētie metāna, etāna vai propāna atvasinājumi

kg

S

20.59.59.75

Maisījumi un preparāti, kas satur oksirānu (etilēnoksīdu), polibrombifenilus
(PBB), polihlorbifenilus (PCB), polihlorterfenilus (PCT) vai tri(2,3-dibrompro
pil) fosfātu

kg

S

S
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kg

S

20.59.59.94

Citi ķīmiskie produkti, citur neklasificēti

CPA: 20.59.60

Želatīns un želatīna atvasinājumi, ietverot piena albumīnu

20.59.60.20

Kazeināti un pārējie kazeīna atvasinājumi (izņemot kazeīna līmes)

kg

S

20.59.60.50

Albumīns, albumināti un pārējie tā atvasinājumi (izņemot olas baltumu)

kg

S

20.59.60.80 *

Želatīns un tā atvasinājumi (izņemot kazeīna līmes, kaulu līmes un zivju līmi)

kg

S

NACE: 20.60

Sintētisko šķiedru ražošana

CPA: 20.60.11

Nekārstas vai neķemmētas sintētiskās stāpeļšķiedras un atsukas

20.60.11.10

Aramīdu štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas vai citādi nesagatavotas
vērpšanai

kg

T

20.60.11.20

Citu poliamīdu grīste un štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas un citādi
nesagatavotas vērpšanai

kg

T

20.60.11.30

Poliesteru grīste un štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas un citādi nesaga
tavotas vērpšanai

kg

T

20.60.11.40

Akrila grīste un štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas un citādi nesagatavotas
vērpšanai

kg

T

20.60.11.50

Polipropilēna sintētisko pavedienu grīste un štāpeļšķiedra, nekārsta vai
neķemmēta, vai citādi nesagatavota vērpšanai

kg

T

20.60.11.90

Citu sintētisko materiālu pavedienu grīste un štāpeļšķiedra, nekārsta un
neķemmēta, un citādi nesagatavota vērpšanai

kg

T

CPA: 20.60.12

Augstas stiprības poliamīda un poliestera pavedieni

20.60.12.20

Augstas stiprības aramīdu pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus un
mazumtirdzniecībai sagatavotu dziju)

kg

S

20.60.12.40

Augstas stiprības neilona vai citādu poliamīdu pavedienu dzija (izņemot
šujamos diegus, mazumtirdzniecībai sagatavotu dziju un augstas stiprības
aramīdu pavedienu dziju)

kg

S

20.60.12.60

Augstas stiprības poliesteru pavedienu dzija (izņemot mazumtirdzniecībai
sagatavotu)

kg

S

CPA: 20.60.13

Citi sintētiskie vienlaidu pavedieni

20.60.13.10

Poliamīdu tekstilpavedienu dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai (izņemot
šujamos diegus)

kg

S

20.60.13.20

Poliamīdu paklāju pavedienu
(izņemot šujamos diegus)

mazumtirdzniecībai

kg

S

20.60.13.30

Poliesteru tekstilpavedienu dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai (izņemot
šujamos diegus)

kg

S

20.60.13.40

Polipropilēna pavedienu dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai (izņemot
šujamos diegus)

kg

S

20.60.13.50

Elastomēra pavedienu dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

kg

S

20.60.13.90

Cita sintētisko pavedienu dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai (izņemot
šujamos diegus)

kg

S

CPA: 20.60.14

Sintētiskie monopavedieni; lentes un līdzīgi izstrādājumi no sintētiskiem tekstilmateriāliem

20.60.14.20

Polipropilēna monopavedieni ar lineāro blīvumu ≥ 67 deciteksi un šķērs
griezumu ≤ 1 mm (izņemot elastomēra pavedienus)

kg

S

20.60.14.40

Sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu ≥ 67 deciteksi un šķērsgrie
zumu ≤ 1 mm (izņemot polipropilēna monopavedienus); lentes un tamlīdzīgi
izstrādājumi (piemēram, mākslīgie salmiņi) no sintētiskiem tekstilmateriāliem
ar faktisko platumu ≤ 5 mm

kg

S

dzija,

nesagatavota
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CPA: 20.60.21

Nekārstas vai neķemmētas mākslīgās stāpeļšķiedras un atsukas

20.60.21.40

Acetāta mākslīgo pavedienu grīste

kg

S

20.60.21.50 *

Mākslīgo pavedienu grīste un štāpeļšķiedras (nekārstas, neķemmētas vai citādi
nesagatavotas vērpšanai, izņemot acetāta)

kg

S

CPA: 20.60.22

Augstas stiprības viskozes pavedieni

20.60.22.00

Augstas stiprības viskozes mākslīgā zīda pavedienu dzija, kas nav iesaiņota
mazumtirdzniecībai (izņemot šujamos diegus)

kg

S

CPA: 20.60.23

Citi vienlaidu mākslīgie pavedieni

20.60.23.20

Viskozes pavedienu dzija, arī monopavediens ar lineāro blīvumu < 67 deci
teksi, vienkārtas, nesagatavota mazumtirdzniecībai (izņemot šujamos diegus
un augstas stiprības pavedienu dziju)

kg

S

20.60.23.40

Acetātcelulozes pavedienu dzija, ieskaitot monopavedienus ar lineāro
blīvumu < 67 deciteksi, vienkārtas, nesagatavota mazumtirdzniecībai
(izņemot šujamos diegus un augstas stiprības pavedienu dziju)

kg

S

20.60.23.90

Cita mākslīgo pavedienu dzija, ieskaitot mākslīgos monopavedienus ar lineāro
blīvumu < 67 deciteksi, vienkārtas, nesagatavota mazumtirdzniecībai
(izņemot šujamos diegus)

kg

S

CPA: 20.60.24

Mākslīgie monopavedieni; sloksnes un līdzīgi izstrādājumi no mākslīgiem tekstilmateriāliem

20.60.24.00

Mākslīgie monopavedieni ar lineāro blīvumu ≥ 67 deciteksi un šķērsgriezumu
≤ 1 mm, lentes un tamlīdzīga veida izstrādājumi no mākslīgiem tekstilmate
riāliem ar platumu ≤ 5 mm

NACE: 21.10

Farmaceitisko pamatvielu ražošana

CPA: 21.10.10

Salicilskābe, O-acetilsalicilskābe, to sāļi un esteri

21.10.10.30

Norāde
uz
piezī
mēm

kg

S

Salicilskābe un tās sāļi

kg

T

21.10.10.50

O-acetilsalicilskābe, tās sāļi un esteri

kg

T

21.10.10.70

Citi salicilskābes esteri un sāļi (izņemot O-acetilsalicilskābi)

kg

T

CPA: 21.10.20

Lizīns, glutamīnskābe un to sāļi; četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; fosfoaminolipīdi; amīdi un to
atvasinājumi; to sāļi

21.10.20.10

Lizīns un tā esteri, to sāļi

kg

T

21.10.20.20

Glutamīnskābe un tās sāļi

kg

T

21.10.20.40

Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; lecitīni un citi fosfoaminolipīdi ar
ķīmiski noteiktu vai nenoteiktu sastāvu

kg

T

21.10.20.60

Acikliskie amīdi (ieskaitot acikliskos karbamātus), to atvasinājumi un sāļi

kg

T

21.10.20.70

Cikliskie amīdi, to atvasinājumi un sāļi (ieskaitot cikliskos karbamātus)
(izņemot ureīnus, to atvasinājumus un sāļus)

kg

T

CPA: 21.10.31

Citur neklasificēti laktoni, heterocikliskie savienojumi tikai ar vienu vai vairākiem slāpekļa heteroatomiem, kas
satur nekondensētu pirazola gredzenu, pirimidīna gredzenu, piperazīna gredzenu, nekondensētu triazīna vai
fentiazīna gredzenu sistēmu; hidantoīns un tā atvasinājumi

21.10.31.17

Fenolftaleīns; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-1-okso1H,3H-benzo[de]izohromēn-1-il]-6-oktadeciloksi-2-naftoskābe;
3′-hlor-6′cikloheksilaminospiro[izobenzofurān-1(3H),9′-ksanten]-3-ons; 6′-(N-etil-ptoluidīn)-2′-metilspiro[izobenzofurān-1(3H),9′-ksanten]-3-ons; metil-6-doko
ziloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H,3Hnafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalīn-2-karboksilāts, gamma-butirolaktons

kg

T
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21.10.31.19

Laktoni (izņemot fenolftaleīnu; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbo
nil-1-naftil)-1-okso-1H,3H-benzo[de]izohromēn-1-il]-6-oktadeciloksi-2naftoskābi;
3′-hlor-6′-cikloheksilaminospiro[izobenzofurān-1(3H),9′-ksan
ten]-3-onu; 6′-(N-etil-p-toluidīn)-2′-metilspiro[izobenzofurān-1(3H),9′-ksan
ten]-3-onu; metil-6-dokoziloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenan
tril)-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalīn-2-karboksilātu,
gammabutirolaktonu un neorganiskos vai organiskos dzīvsudraba savienojumus)

kg

T

21.10.31.30

Savienojumi, kas satur nekondensētu pirazola gredzenu (hidrogenētu vai
nehidrogenētu)

kg

T

21.10.31.40

Hidantoīns un tā atvasinājumi

kg

T

21.10.31.55

Malonilurīnviela (barbitūrskābe), tās atvasinājumi un sāļi

kg

T

21.10.31.59

Savienojumi, kuru struktūrā ir nekondensēts pirimidīna gredzens (hidrogenēts
vai nehidrogenēts) vai piperazīna gredzens (izņemot malonilurīnvielu (barbi
tūrskābi) un tās atvasinājumus)

kg

T

21.10.31.70

Savienojumi, kuru struktūrā ir nekondensēts triazīna gredzens (hidrogenēts
vai nehidrogenēts) (izņemot melamīnu)

kg

T

21.10.31.80

Savienojumi, kuru struktūrā ir fenotiazīna gredzenu sistēma (hidrogenēta vai
nehidrogenēta), bez turpmākas kondensēšanas

kg

T

CPA: 21.10.32

Sulfonamīdi

21.10.32.00

Sulfonamīdi

kg

T

CPA: 21.10.40

Ķīmiski tīri citur neklasificēti cukuri; citur neklasificēti cukura ēteri un esteri, un to sāļi

21.10.40.00

Ķīmiski tīri cukuri (izņemot glikozi utt.), cukura ēteri, sāļi utt.

kg

T

CPA: 21.10.51

Provitamīni, vitamīni un to atvasinājumi

21.10.51.00

Dabiskie un sintezētie provitamīni un vitamīni (ieskaitot dabiskos koncen
trātus), to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus, un šo savie
nojumu maisījumi, arī šķīdinātājā

CPA: 21.10.52

Hormoni, to atvasinājumi; citi steroīdi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus

21.10.52.00

Dabiskie vai sintezētie hormoni, prostaglandīni, tromboksāni un leikotrīni; to
atvasinājumi un struktūras analogi, arī polipeptīdi ar modificētu ķēdi, kurus
izmanto galvenokārt kā hormonus

CPA: 21.10.53

Glikozīdi, augu alkaloīdi un to sāļi, ēteri un esteri, un citi atvasinājumi

21.10.53.00

Dabiskie vai sintezētie glikozīdi un augu alkaloīdi un to sāļi, ēteri, esteri un
citādi atvasinājumi

CPA: 21.10.54

Antibiotikas

21.10.54.00

Antibiotikas

CPA: 21.10.60

Dziedzeri un citi orgāni; to ekstrakti un pārējās citur neklasificētas cilvēku vai dzīvnieku valsts izcelsmes vielas

21.10.60.20

Dziedzeru vai citu orgānu ekstrakti vai to sekrēti (paredzēti orgānterapei
tiskām vajadzībām)

S

21.10.60.40

Dziedzeri un citi orgāni vai vielas terapeitiskām vai profilaktiskām vajadzī
bām, citur neklasificētas (izņemot asinis, dziedzeru vai citu orgānu ekstraktus)

S

S

g

S

S

kg

T
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21.10.60.55

Terapeitiskām, profilakses vai diagnostikas vajadzībām sagatavotas cilvēku
asinis, dzīvnieku asinis, mikrobu kultūras, toksīni (izņemot ieraugus)

NACE: 21.20

Farmaceitisko preparātu ražošana

CPA: 21.20.11

Medikamenti, kas satur penicilīnu vai citas antibiotikas

21.20.11.30

Penicilīnu vai tā atvasinājumus saturoši medikamenti ar penicilīnskābes struk
tūru, ar streptomicīnu vai tā atvasinājumiem terapeitiskām un profilaktiskām
vajadzībām, neiesaiņoti mazumtirdzniecībai

S

21.20.11.50

Citu antibiotiku medikamenti, neiesaiņoti mazumtirdzniecībai

S

21.20.11.60

Penicilīnu, streptomicīnu vai to atvasinājumu medikamenti, fasēti devās vai
iesaiņoti mazumtirdzniecībai

S

21.20.11.80

Citu antibiotiku medikamenti, safasēti mazumtirdzniecībai

S

CPA: 21.20.12

Medikamenti, kas satur hormonus, bet nesatur antibiotikas

21.20.12.30

Profilakses vai terapeitiskām vajadzībām paredzēti medikamenti, kas satur
insulīnu, bet nesatur antibiotikas, nav safasēti noteiktās devās vai paredzēti
mazumtirdzniecībai

S

21.20.12.50

Profilakses vai terapeitiskām vajadzībām paredzēti medikamenti, kas satur
hormonus, bet nesatur antibiotikas, nav safasēti noteiktās devās vai paredzēti
mazumtirdzniecībai (izņemot insulīnu)

S

21.20.12.60

Profilakses vai terapeitiskām vajadzībām paredzēti medikamenti, kas satur
insulīnu, bet nesatur antibiotikas, safasēti noteiktās devās vai paredzēti
mazumtirdzniecībai

S

21.20.12.70

Medikamenti, kas satur kortikosteroīdos hormonus, to atvasinājumi un struk
tūras analogi, safasēti noteiktās devās vai paredzēti mazumtirdzniecībai

S

CPA: 21.20.13

Medikamenti, kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus, bet nesatur hormonus vai antibiotikas

21.20.13.10

Alkaloīdu vai to atvasinājumu medikamenti, nav safasēti mazumtirdzniecībai

S

21.20.13.20

Citi medikamenti HS pozīcijā 3003, ko izmanto terapijā vai profilaksei, nav
iesaiņoti mazumtirdzniecībai

S

21.20.13.40

Alkaloīdu vai to atvasinājumu medikamenti, safasēti mazumtirdzniecībai

S

21.20.13.60

Profilakses vai terapeitiskām vajadzībām paredzēti medikamenti, kas satur
vitamīnus, provitamīnus, to atvasinājumus un maisījumus, safasēti noteiktās
devās vai paredzēti mazumtirdzniecībai

S

21.20.13.80

Citi medikamenti no kombinētiem atsevišķiem produktiem, safasēti mazum
tirdzniecībai, citur neklasificēti

S

CPA: 21.20.21

Imūnserumi un vakcīnas

21.20.21.25

Imūnserumi, citas imunoloģiskās zāles, ko tieši izmanto imūnprocesu regu
lēšanā, un citas asins frakcijas

S

21.20.21.45

Medicīniskās vakcīnas cilvēkiem

S

21.20.21.60

Veterinārās medicīnas vakcīnas

S
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CPA: 21.20.22

Ķīmiskie pretapaugļošanās līdzekļi uz hormonu vai spermicīdu bāzes

21.20.22.00

Ķīmiskie pretapaugļošanās līdzekļi uz hormonu vai spermicīdu bāzes

CPA: 21.20.23

Diagnostiskie reaģenti un citi farmaceitiskie preparāti

21.20.23.20

Asins grupu noteikšanas reaģenti

S

21.20.23.40

Rentgenizmeklēšanas kontrastpreparāti, pacientam ievadāmie diagnostikas
reaģenti

S

CPA: 21.20.24

Adhezīvie pārsiešanas materiāli, ketguts un līdzīgi materiāli; pirmās palīdzības aptieciņas

21.20.24.20

Lipīgie pārsienamie materiāli vai tamlīdzīgi materiāli, piesūcināti vai pārklāti
ar farmaceitiskām vielām, safasēti mazumtirdzniecībai

S

21.20.24.30

Sterilais ķirurģiskais ketguts

S

21.20.24.40

Vate, marle u. c. materiāli, piesūcināti ar farmaceitiskām vielām, iesaiņoti
mazumtirdzniecībai, citur neklasificēti

S

21.20.24.60

Medicīniskās palīdzības aptieciņas un somas

S

NACE: 22.11

Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana

CPA: 22.11.11

Jaunas automobiļu pneimatiskās riepas no gumijas

22.11.11.00

Jaunas pneimatiskās gumijas riepas automobiļiem (ieskaitot sacīkšu automo
biļus)

CPA: 22.11.12

Jaunas motociklu un velosipēdu pneimatiskās riepas no gumijas

22.11.12.00

Jaunas pneimatiskās gumijas riepas motocikliem un velosipēdiem

CPA: 22.11.13

Jaunas autobusu, kravas automobiļu un lidmašīnu pneimatiskās riepas no gumijas

22.11.13.55

S

p/st

S

p/st

S

Jaunas pneimatiskās gumijas riepas autobusiem vai kravas automobiļiem ar
slodzes indeksu ≤ 121

p/st

S

22.11.13.57

Jaunas pneimatiskās gumijas riepas autobusiem vai kravas automobiļiem ar
slodzes indeksu > 121

p/st

S

22.11.13.70

Jaunas pneimatiskās gumijas riepas lidaparātiem

p/st

S

CPA: 22.11.14

Lauksaimniecības transportlīdzekļu riepas; citas jaunas gumijas pneimatiskās riepas

22.11.14.00

Lauksaimniecības transportlīdzekļu riepas; citas jaunas gumijas pneimatiskās
riepas

p/st

S

CPA: 22.11.15

Kameras, cietās vai pildītās riepas, maināmie protektori un loka lentes no gumijas

22.11.15.30

Kompaktās (masīvās) vai blīvās riepas; maināmi gumijas protektori

p/st

S

22.11.15.50

Gumijas riepu loku lentes

p/st

S

22.11.15.70

Gumijas kameras

kg

S

CPA: 22.11.16

Sagataves gumijas riepu protektoru atjaunošanai

22.11.16.00

Sagatavju sloksnes gumijas riepu atjaunošanai

kg

S

CPA: 22.11.20

Atjaunotas pneimatiskās riepas no gumijas

22.11.20.30

Atjaunotās gumijas riepas automobiļiem

p/st

S

22.11.20.50

Atjaunotās gumijas riepas autobusiem vai kravas automobiļiem

p/st

S
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mēm
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22.11.20.90

Atjaunotās gumijas riepas (ieskaitot lidmašīnām) (izņemot automobiļiem,
autobusiem vai kravas automobiļiem)

p/st

S

NACE: 22.19

Citu gumijas izstrādājumu ražošana

CPA: 22.19.10

Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

22.19.10.00

Reģenerētā (utilizētā) gumija primārās formās vai plātnēs, plāksnēs vai lentēs

kg

T

CPA: 22.19.20

Jēlgumija un tās izstrādājumi; pavedieni, kordi, plātnes, loksnes, sloksnes, serdeņi un fasonprofili no vulkanizētas
gumijas, izņemot cietgumiju (ebonītu)

22.19.20.13

Gumija savienojumā ar sodrējiem vai silīcija dioksīdu (kvarcu), nevulkanizēta

kg

S

22.19.20.19

Citi nevulkanizētas gumijas savienojumi primārās formās vai plātnēs, loksnēs
vai sloksnēs

kg

S

22.19.20.30

Formas un izstrādājumi no nevulkanizētas gumijas (ieskaitot stieņus, caurules,
fasonprofilus, diskus un gredzenus) (izņemot protektora sagataves, gumijas
riepu atjaunošanas sagatavju sloksnes)

kg

S

22.19.20.50

Vulkanizētas gumijas pavedieni un kordi

kg

S

22.19.20.70

Vulkanizētas gumijas plātnes, loksnes un sloksnes

kg

S

22.19.20.83

Presēti porainās vulkanizētas gumijas stieņi un fasonprofili

kg

S

22.19.20.85

Cietās vulkanizētas gumijas plātnes, loksnes un sloksnes grīdu segumiem

kg

S

22.19.20.87

Cietās vulkanizētas gumijas presēti stieņi un fasonprofili

kg

S

CPA: 22.19.30

Caurules, cauruļvadi un šļūtenes no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku

22.19.30.30

Nestiegroti vulkanizētas gumijas cauruļvadi, bez piederumiem

kg

S

22.19.30.55

Ar metālu stiegrotas vulkanizētas gumijas šļūtenes, bez piederumiem

kg

S

22.19.30.57

Ar tekstilmateriāliem stiegrotas vulkanizētas gumijas šļūtenes, bez piederu
miem

kg

S

22.19.30.59

Ar citiem materiāliem stiegrotas vai kombinētas vulkanizētas gumijas šļūtenes
(izņemot ar metālu vai ar tekstilmateriāliem stiegrotas gumijas šļūtenes), bez
piederumiem

kg

S

22.19.30.70

Samontētas vulkanizētas gumijas šļūtenes, ar piederumiem

kg

S

CPA: 22.19.40

Transportiera lentes vai transmisijas siksnas, vai dzensiksnas no vulkanizētas gumijas

22.19.40.30

Transmisijas vulkanizētas gumijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu un/vai
rievotas (ieskaitot V profila siksnas)

kg

S

22.19.40.50

Konveijera vulkanizētas gumijas siksnas

kg

S

22.19.40.70

Sinhronās vulkanizētas gumijas siksnas

kg

S

22.19.40.90

Transmisijas vulkanizētas gumijas siksnas (izņemot trapecveida šķērsgriezuma
un/vai rievotas siksnas un V siksnojumu, konveijera siksnas, sinhronās
siksnas)

kg

S

CPA: 22.19.50

Gumijotas tekstildrānas, izņemot riepu korda audumu

22.19.50.50

Gumijotu tekstilmateriālu līmlentes ar platumu ≤ 20 cm

kg

S

22.19.50.70

Gumijoti tekstilmateriāli (izņemot līmlenti ar platumu ≤ 20 cm)

kg

S

CPA: 22.19.60

Apģērbs un apģērba piederumi no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku

22.19.60.00

Apģērba gabali un apģērba piederumi (ieskaitot cimdus – pirkstaiņus un
dūraiņus) no vulkanizēta kaučuka, izņemot cietā kaučuka izstrādājumus,
dažādām vajadzībām

kg

S

CPA: 22.19.71

Higiēnas un farmaceitiskās preces (ietverot knupīšus) no vulkanizētas gumijas, izņemot izstrādājumus no cietā
kaučuka

22.19.71.20

Prezervatīvi

p/st

S
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kg

S

kg

S
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22.19.71.30

Higiēniskie vai farmaceitiskie gumijas izstrādājumi (izņemot prezervatīvus)

CPA: 22.19.72

Grīdas segumi un pārklāji no vulkanizētas gumijas, izņemot poraino gumiju

22.19.72.00

Neporainas vulkanizētas gumijas grīdu segumi un paklāji

CPA: 22.19.73

Pārējie citur neklasificēti vulkanizētas gumijas izstrādājumi; cietgumija visās formās un izstrādājumi no tās;
grīdas segumi un pārklāji no vulkanizētas porainās gumijas

22.19.73.10 *

Citur neklasificēti porainās gumijas izstrādājumi

kg

S

22.19.73.21

Vulkanizētas gumijas dzēšgumijas

kg

S

22.19.73.23

Vulkanizētas gumijas blīvējumi

kg

S

22.19.73.30

Vulkanizētas gumijas laivu vai doku pietauvošanās amortizatori; arī piepū
šami; citādi vulkanizētas gumijas piepūšamie izstrādājumi

kg

S

22.19.73.45

Ar metālu saistītas gumijas izstrādājumi traktoriem un mehāniskajiem trans
portlīdzekļiem

kg

S

22.19.73.47

Lietie gumijas izstrādājumi traktoriem un mehāniskajiem transportlīdzekļiem

kg

S

22.19.73.49

Ar metālu saistītas gumijas izstrādājumi citiem mērķiem, izņemot traktoriem
un mehāniskajiem transportlīdzekļiem

kg

S

22.19.73.50

Gumijas ārējās zoles un papēži

p/st

S

22.19.73.65

Vulkanizētas blīvās gumijas izstrādājumi, izņemot traktoriem un mehāniska
jiem transportlīdzekļiem

kg

S

22.19.73.79

Kaučuks visās formās, arī atgriezumi un lūžņi; kaučuka izstrādājumi, citur
neklasificēti

kg

S

NACE: 22.21

Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana

CPA: 22.21.10

Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu > 1 mm, stieņi, serdeņi un profili

22.21.10.50

Etilēna polimēru monošķiedra ar šķērsgriezumu > 1 mm, stieņi, serdeņi,
fasonprofili (ieskaitot ar apstrādātu virsu, bet bez citādas apstrādes)

kg

S

22.21.10.70

Vinilhlorīda polimēru monošķiedra ar šķērsgriezumu > 1 mm, stieņi, serdeņi,
fasonprofili (ieskaitot ar apstrādātu virsu, bet bez citādas apstrādes)

kg

S

22.21.10.90

Plastmasas monošķiedra ar šķērsgriezumu > 1 mm, stieņi, serdeņi un fason
profili (izņemot etilēna polimērus, vinilhlorīda polimērus)

kg

S

CPA: 22.21.21

Mākslīgie desu apvalki no cietinātiem proteīniem vai celulozes materiāliem; cietie cauruļvadi, caurules un šļūtenes
no plastmasas

22.21.21.30

Mākslīgās zarnas (desu apvalki) no cietināta proteīna vai celulozes materiā
liem

kg

S

22.21.21.53

Stingrās etilēna polimēru caurules caurulītes un šļūtenes

kg

S

22.21.21.55

Stingrās propilēna caurules, caurulītes un šļūtenes

kg

S

22.21.21.57

Stingrās vinilhlorīda caurules, caurulītes un šļūtenes

kg

S

22.21.21.70

Stingrās plastmasas caurules, caurulītes un šļūtenes (izņemot no etilēna poli
mēriem, propilēna polimēriem, vinilhlorīda polimēriem)

kg

S

CPA: 22.21.29

Cita veida cauruļvadi, caurules un šļūtenes no plastmasas

22.21.29.20

Lokanās plastmasas caurules, caurulītes un šļūtenes ar minimālo pārraušanas
spiedienu 27,6 MPa

kg

S
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22.21.29.35

Lokanās plastmasas caurules, caurulītes un šļūtenes, kas nav stiegrotas vai
citādi kombinētas ar citiem materiāliem, bez piederumiem

kg

S

22.21.29.37

Lokanās plastmasas caurules, caurulītes un šļūtenes, kas nav stiegrotas vai
citādi kombinētas ar citiem materiāliem, ar piederumiem, aizslēgiem un savie
nojumiem

kg

S

22.21.29.50

Plastmasas caurules, caurulītes un šļūtenes (izņemot mākslīgās zarnas (desu
apvalkus), stingrās, lokanās caurules un caurulītes ar minimālo pārraušanas
spiedienu 27,6 MPa)

kg

S

22.21.29.70

Piederumi, piemēram, savienojumi, leņķgabali un atloki caurulēm, caurulītēm
un šļūtenēm

kg

S

CPA: 22.21.30

Plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes bez pamatnes vai savienotas ar citiem materiāliem

22.21.30.10

Citas etilēna polimēru plātnes .., nestiegrotas, ar biezumu ≤ 0,125 mm

kg

S

22.21.30.17

Citas etilēna polimēru plātnes .., nestiegrotas u. c., ar biezumu > 0,125 mm

kg

S

22.21.30.21

Citas biaksiāli orientētu propilēna polimēru plātnes, ar biezumu ≤ 0,10 mm

kg

S

22.21.30.23

Citas propilēna polimēru plātnes, ar biezumu ≤ 0,10 mm; pārējās

kg

S

22.21.30.26

Citas neporainu propilēna polimēru plātnes ar biezumu > 0,10 mm, citur
neklasificētas

kg

S

22.21.30.30

Citas stirola polimēru plātnes, nestiegrotas u. c.

kg

S

22.21.30.35

Citas vinilhlorīda polimēra plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, kurās pēc
svara ir ≥ 6 % plastificētāju, biezums ≤ 1 mm

kg

S

22.21.30.36

Citas vinilhlorīda polimēra plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, kurās pēc
svara ir ≥ 6 % plastificētāju, biezums > 1 mm

kg

S

22.21.30.37

Citas vinilhlorīda polimēra plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, kurās pēc
svara ir < 6 % plastificētāju, biezums ≤ 1 mm

kg

S

22.21.30.38

Citas vinilhlorīda polimēra plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, kurās pēc
svara ir < 6 % plastificētāju, biezums > 1 mm

kg

S

22.21.30.53

Polimetilmetakrilāta plātnes .., nestiegrotas u. c.

kg

S

22.21.30.59

Citu akrila polimēru plātnes, nestiegrotas u. c., citur neklasificētas

kg

S

22.21.30.61

Polikarbonātu plātnes, loksnes, plēves, folijas, sloksnes, neporainas, izņemot
grīdu, sienu, griestu klājumus – pašlīmējošos, stiegrotos, laminētos, izturētos /
līdzīgi kombinētus ar citiem materiāliem

kg

S

22.21.30.63

Nepiesātinātu poliesteru plātnes, nestiegrotas u. c.

kg

S

22.21.30.65

Plātnes, loksnes, plēves,
≤ 0,35 mm biezas

folijas

no

polietilēntereftalāta,

nestiegrotas,

kg

S

22.21.30.67

Plātnes, loksnes, plēves,
u.c.,> 0,35 mm biezas

folijas

no

polietilēntereftalāta,

nestiegrotas,

kg

S

22.21.30.69

Poliesteru plātnes, loksnes, plēves, folijas, sloksnes, neporainas (izņemot
grīdu, sienu, griestu klājumus, pašlīmējošos – no polikarbonātiem, polietilēn
tereftalātiem, nepiesātinātiem poliesteriem)

kg

S
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22.21.30.70

Plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes no bezporu celulozes vai tās ķīmis
kajiem atvasinājumiem, nestiegrotas, nelaminētas un nav līdzīgi savienotas ar
citiem materiāliem (izņemot pašlīmējošos izstrādājumus, kā arī HS pozīcijas
3918 grīdas, sienu un griestu segumus)

kg

S

22.21.30.82

Poliamīdu plātnes, loksnes, plēves, folijas, sloksnes, neporainas (izņemot
grīdu, sienu, griestu klājumus, pašlīmējošos, stiegrotos, laminētos, izturētos
/ līdzīgi kombinētos ar citiem materiāliem)

kg

S

22.21.30.86

Plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes no bezporu poli(vinilbutirāla), amīn
sveķiem, fenolsveķiem vai polimerizācijas produktiem, nestiegrotas, nelami
nētas un nav līdzīgi savienotas ar citiem materiāliem (izņemot pašlīmējošos
izstrādājumus, kā arī HS pozīcijas 3918 grīdas, sienu un griestu segumus)

kg

S

22.21.30.90

Plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes no bezporu plastmasām, nestiegro
tas, nelaminētas un nav līdzīgi savienotas ar citiem materiāliem (izņemot
pašlīmējošos izstrādājumus, kā arī HS pozīcijas 3918 grīdas, sienu un griestu
segumus un KN koda 3006 10 30 sterilos, absorbējošos ķirurģijas un stoma
toloģijas līdzekļus, kas aptver asiņošanu)

kg

S

CPA: 22.21.41

Citas porainas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

22.21.41.20

Stirola poraino polimēru plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

kg

S

22.21.41.30

Vinilhlorīda poraino polimēru plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

kg

S

22.21.41.50

Poraino poliuretānu plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

kg

S

22.21.41.70

Reģenerētās porainās celulozes plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

kg

S

22.21.41.80

Poraino plastmasu plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes (izņemot stirola
polimēra, vinilhlorīda polimēra, poliuretāna, reģenerētās celulozes plātnes u.
tml.)

kg

S

CPA: 22.21.42

Citas neporainas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

22.21.42.30

Neporainās plātnes, loksnes, plēves, folijas, sloksnes no kondensētiem/pārvei
dotiem polimerizētiem produktiem, poliesteriem, stiegrotas, laminētas, iztu
rētas / līdzīgi kombinētas ar citiem materiāliem

kg

S

22.21.42.50

Neporainas fenolsveķu plātnes, lentes ..

kg

S

22.21.42.75

Neporainas kondensētu/pārveidotu polimerizētu produktu, amīnsveķu plāt
nes, loksnes, plēves, folijas, sloksnes (augstā spiedienā laminētas, ar dekora
tīvu virsmu no vienas/abām pusēm)

kg

S

22.21.42.79

Citas polimerizācijas produktu plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

kg

S

22.21.42.80

Pārējās neporainās plastmasu plātnes .., kas nav iegūtas polimerizācijas
procesā

kg

S

NACE: 22.22

Plastmasas iepakojuma ražošana

CPA: 22.22.11

Maisi un somas (ietverot koniskos) no etilēna polimēriem

22.22.11.00

Etilēna polimēru maisi un somas (ieskaitot koniskos)

kg

S
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CPA: 22.22.12

Maisi un somas (ietverot koniskos) no cita veida polimēru materiāliem, izņemot etilēna polimērus

22.22.12.00

Plastmasas maisi un somas (ieskaitot koniskos) (izņemot etilēna polimēru)

CPA: 22.22.13

Kārbas, kastes, grozi un līdzīgi plastmasas izstrādājumi

22.22.13.00

Plastmasas kastes, somas, grozi un tamlīdzīgi izstrādājumi preču transportē
šanai vai iesaiņošanai

CPA: 22.22.14

Baloni, pudeles, flakoni un līdzīgi plastmasas izstrādājumi

22.22.14.50

P

Norāde
uz
piezī
mēm

kg

S

kg

S

Plastmasas baloni, pudeles, flakoni un tamlīdzīgi izstrādājumi preču trans
portēšanai vai iesaiņošanai, ar tilpumu ≤ 2 litri

p/st

S

22.22.14.70

Plastmasas baloni, pudeles, flakoni un tamlīdzīgi izstrādājumi preču trans
portēšanai vai iesaiņošanai, ar tilpumu > 2 litri

p/st

S

CPA: 22.22.19

Citi plastmasas iesaiņojamie materiāli

22.22.19.10

Spoles, saivas, rullīši un tamlīdzīgi izstrādājumi no plastmasas

kg

S

22.22.19.25

Plastmasas aizbāžņi, uzvāžņi, vāciņi, kapsulas un citi aizvākošanas izstrādā
jumi

kg

S

22.22.19.50

Plastmasas izstrādājumi preču transportēšanai vai iesaiņošanai (izņemot
kastes, somas, grozus un tamlīdzīgus izstrādājumus; maisus un somas
(ieskaitot koniskas); balonus, pudeles, flakonus un tamlīdzīgus izstrādājumus;
spoles, saivas, rullīšus un tamlīdzīgus izstrādājumus; aizbāžņus, vākus,
vāciņus un citus aizvākošanas izstrādājumus)

kg

S

NACE: 22.23

Plastmasas būvelementu ražošana

CPA: 22.23.11

Plastmasas segumi grīdai, sienām vai griestiem, ruļļos vai plāksnēs

22.23.11.55

Grīdu segumi ruļļos vai plāksnēs; sienu vai griestu segumi, kuri sastāv no
pamatnes, kas piesūcināta, pārklāta ar polivinilhlorīdu vai satur polivinilhlo
rīda segumu

m2

S

22.23.11.59

Citi vinilhlorīda polimēru grīdu, sienu, griestu .. segumi

m2

S

22.23.11.90

Grīdu segumi ruļļos vai plāksnēs; plastmasas sienu vai griestu segumi
(izņemot vinilhlorīda polimērus)

m2

S

CPA: 22.23.12

Vannas, izlietnes, tualetes podu riņķi un vāki, skalojamās kastes un tamlīdzīgi sanitārtehnikas izstrādājumi no
plastmasas

22.23.12.50

Plastmasas vannas, dušas, izlietnes un mazgājamie galdi

p/st

S

22.23.12.70

Plastmasas klozetu sēdekļi un vāki

p/st

S

22.23.12.90

Plastmasas bidē, tualetes podi, skalojamās kastes un tamlīdzīgi sanitārtehnikas
izstrādājumi (izņemot vannas, dušas, izlietnes, mazgājamos galdus, klozetu
sēdekļus un vākus)

p/st

S

CPA: 22.23.13

Plastmasas rezervuāri, cisternas, tvertnes un līdzīgas tilpnes ar tilpumu > 300 l

22.23.13.00

Plastmasas rezervuāri, pildnes, tvertnes, starptilpnes un tamlīdzīgas tilpnes ar
tilpumu > 300 litriem

kg

S

CPA: 22.23.14

Durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi; aizbīdņi, žalūzijas, markīzes, slēģi un līdzīgi izstrādājumi, to detaļas no
plastmasas

22.23.14.50

Plastmasas durvis; logi un to rāmji, un durvju sliekšņi

p/st

S

22.23.14.70

Plastmasas slēģi, aizlaidnes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas

kg

S
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CPA: 22.23.15

Linolejs un cietie neplastmasas grīdas virsmas segumi, t. i., elastīgie grīdas segumi, piemēram, vinils, linolejs u. c.

22.23.15.00

Linolejs, grīdas seguma materiāli, kas sastāv no pārklājuma vai pārseguma uz
tekstilmateriāla pamatnes (izņemot linoleja savienojumu loksnes un plates)

CPA: 22.23.19

Citur neklasificēti plastmasas celtniecības materiāli

22.23.19.50

m2

S

Būvdetaļu plastmasas piederumi un stiprinājumi pastāvīgai nostiprināšanai

kg

S

22.23.19.90

Būvizstrādājumi grīdas segumu, sienu, šķērssienu, griestu, jumta segumu u.
tml. ražošanai, notekcaurules un piederumi, statņi, žogi u. tml., uzstādīti
sastatņu plaukti veikaliem, ražotnēm, noliktavām, glabātavām utt., arhitekto
niski ornamenti, piemēram, rievojums, velvjveida pārsegumi un līstes no
plastmasas, citur neklasificēti

kg

S

CPA: 22.23.20

Saliekamās būvkonstrukcijas no plastmasas

22.23.20.00 z

Rūpnieciski ražotas saliekamās plastmasas būvkonstrukciijas

NACE: 22.29

Citu plastmasas izstrādājumu ražošana

CPA: 22.29.10

Apģērbs un apģērba piederumi (ietverot cimdus) no plastmasas

22.29.10.00

Plastmasas izstrādājumi apģērba rotāšanai un aksesuāri (ieskaitot cimdus,
lietusmēteļus, priekšautus, jostas un zīdaiņu krūšautiņus) (izņemot galvasse
gas)

CPA: 22.29.21

Pašlīmējošās plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes, sloksnes un citas plakanās formas, ruļļos ar
platumu, kas nepārsniedz 20 cm

22.29.21.30

Pašlīmējošas plastmasas lentes ar nevulkanizētu dabiskās vai mākslīgās
gumijas pārklājumu ruļļos ar platumu ≤ 20 cm

kg

S

22.29.21.40

Plastmasas pašlīmējošas plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes, sloksnes un
citas plakanās formas ruļļos ar platumu ≤ 20 cm (izņemot plastmasas slok
snes ar pārklājumu no nevulkanizēta dabiskā vai sintētiskā kaučuka)

kg

S

CPA: 22.29.22

Cita veida pašlīmējošās plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes, sloksnes un citas plakanās formas

22.29.22.40

Plastmasas pašlīmējošas plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes, sloksnes un
citas plakanās formas, arī ruļļos, ar platumu > 20 cm (izņemot HS pozīcijā
3918 minētos grīdas, sienu un griestu pārklājumus)

CPA: 22.29.23

Plastmasas galda un virtuves piederumi, citi mājsaimniecības priekšmeti un tualetes piederumi

22.29.23.20

Galda un virtuves plastmasas piederumi

kg

S

22.29.23.40

Plastmasas sadzīves un tualetes piederumi (izņemot galda un virtuves piede
rumus, vannas, dušas, mazgājamos galdus, bidē, tualetes podus, sēdekļus un
vākus, skalojamās kastes un tamlīdzīgus sanitārtehnikas izstrādājumus)

kg

S

CPA: 22.29.24

Citur neklasificētas lampu un apgaismes piederumu, izgaismojamu izkārtņu daļas un līdzīgi izstrādājumi no
plastmasas

22.29.24.00

Plastmasas daļas lampām, apgaismošanas ierīcēm, apgaismotām zīmēm un
nosaukumu plāksnēm

CPA: 22.29.25

Kancelejas vai skolas piederumi no plastmasas

22.29.25.00

Kancelejas vai skolas piederumi no plastmasas (ieskaitot papīru preses, papīr
nažus, dzēšlapu blokus, spalvu turētājus un grāmatzīmes)

S

kg

kg

S

S

S

kg

S
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CPA: 22.29.26

Mēbeļu un transportlīdzekļu piederumi un līdzīgi izstrādājumi no plastmasas; statuetes un pārējie dekoratīvie
izstrādājumi no plastmasas

22.29.26.10

Plastmasas piederumi mēbelēm, transportlīdzekļu virsbūvēm un tamlīdzīgām
vajadzībām

kg

S

22.29.26.20

Statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi no plastmasas (ieskaitot fotogrāfiju,
gleznu un tamlīdzīgus ietvarus)

kg

S

22.29.26.30

Perforētas plastmasas tilpnes un tamlīdzīgi izstrādājumi, ko lieto ūdens filtrē
šanai drenāžas sistēmas ieplūdē

kg

S

CPA: 22.29.29

Citi plastmasas izstrādājumi

22.29.29.10

Cietas gumijas vai plastmasas matu ķemmes, matu sprādzes un tamlīdzīgi
priekšmeti (izņemot elektrotermiskos matu ieveidošanas aparātus)

kg

S

22.29.29.15 z

Plastmasas matadatas, sprogu irbuļi, sprogu skavas, matu rullīši un tamlīdzīgi
izstrādājumi un to daļas (izņemot elektrotermiskos matu ieveidošanas aparā
tus)

kg

S

22.29.29.20

Plastmasas ārējās zoles un papēži

p/st

S

22.29.29.50

Citi lokšņu izstrādājumi

kg

S

22.29.29.95

Citi plastmasas izstrādājumi, citur neklasificēti (izņemot ierīces, kas pare
dzētas stomas šķidruma savākšanai)

CPA: 22.29.91

Citu plastmasas izstrādājumu ražošanas pakalpojumi

22.29.91.10

Plastmasas daļas mašīnām un mehāniskām ierīcēm, izņemot iekšdedzes
virzuļmotoriem, gāzes turbīnām

S

S1

22.29.91.25

Plastmasas detaļas aparātiem, kuri minēti HS pozīcijā 8509 un 8516

S

S1

22.29.91.27

Plastmasas daļas atskaņotāju diskiem, atskaņotājiem, kasešu atskaņotājiem,
magnetofoniem, citiem skaņas vai video ierakstes/atskaņošanas aparātiem,
izņemot skaņas noņēmējus (adapterus)

S

S1

22.29.91.30

Plastmasas daļas aparātiem HS pozīcijās 8525 līdz 8528

S

S1

22.29.91.40

Plastmasas izstrādājumi, daļas aparātiem HS pozīcijās 8535 līdz 8537 un
8542

S

S1

22.29.91.50

Plastmasas daļas lokomotīvēm vai ritošajam sastāvam, dzelzceļa vai tramvaju
sliežu ceļu iekārtām un piederumiem, mehāniskiem signāliem, drošības vai
satiksmes kontroles iekārtām

S

S1

22.29.91.60

Plastmasas daļas un piederumi visiem sauszemes transportlīdzekļiem
(izņemot lokomotīves vai ritošo sastāvu)

S

S1

22.29.91.80

Plastmasas daļas lidaparātiem un kosmiskiem lidaparātiem

S

S1

22.29.91.93

Plastmasas daļas elektriskām mašīnām un iekārtām, skaņu ierakstes un repro
ducēšanas iekārtām, televīzijas attēla un skaņu ierakstes un reproducēšanas
iekārtām

S

S1

22.29.91.97

Plastmasas daļu izgatavošana optiskiem, fotogrāfiskiem, kino, mērīšanas,
pārbaudes, precīzijas, medicīnas vai ķirurģijas instrumentiem un aparātiem

S

S1

NACE: 23.11

Lokšņu stikla ražošana

CPA: 23.11.11

Citādi neapstrādāts liets stikls, velmēts stikls, izvilkts vai izpūsts stikls loksnēs

23.11.11.10

Nestiegrotas loksnes no lieta vai velmēta stikla, ar absorbējoša, atstarojoša vai
neatstarojoša slāņa uzklājumu vai bez tā, bet citādā veidā neapstrādātas

m2

S

23.11.11.30

Stiegrotas loksnes vai profili no lieta un velmēta stikla, ar absorbējoša, atsta
rojoša vai neatstarojoša slāņa uzklājumu vai bez tā, bet citādā veidā neap
strādāti

kg

S

23.11.11.50

Loksnes no vilktā vai pūstā stikla, ar absorbējošu, atsarojošu vai neatstarojošu
slāni vai bez tā, bet citādā veidā neapstrādātas

m2

S

S
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CPA: 23.11.12

Citādi neapstrādāts pludinātais stikls, slīpēts vai pulēts stikls loksnēs

23.11.12.12

Nestiegrotas loksnes no gluda stikla un slīpētas virsmas vai pulēta stikla, ar
neatstarojošu slāni

m2

S

23.11.12.14

Nestiegrotas loksnes no gluda stikla un slīpētas virsmas vai pulēta stikla, ar
absorbējošu vai atstarojošu slāni, ar biezumu ≤ 3,5 mm

m2

S

23.11.12.17

Nestiegrotas loksnes no gluda stikla un slīpētas virsmas vai pulēta stikla, ar
absorbējošu vai atstarojošu slāni, citādi neapstrādātas, ar biezumu > 3,5 mm

m2

S

23.11.12.30

Nestiegrotas loksnes no gluda stikla un slīpētas virsmas vai pulēta stikla,
viscaur krāsotas, matētas, pārklātas vai tikai slīpētas virsmas

m2

S

23.11.12.90

Pārējās loksnes no gluda/slīpēta/pulēta stikla, citur neklasificētas

m2

S

NACE: 23.12

Lokšņu stikla formēšana un apstrāde

CPA: 23.12.11

Neierāmēts vai neiemontēts lokšņu stikls, liekts, ar apstrādātām malām, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi
apstrādāts

23.12.11.50

HS pozīciju 7003, 7004 vai 7005 optiskais stikls, izliekts, ar apstrādātām
malām, gravēts u. c.

kg

S

23.12.11.90

Cits HS pozīciju 7003, 7004 vai 7005 stikls, izliekts, ar apstrādātām malām,
gravēts u. c.

kg

S

CPA: 23.12.12

Neplīstošais stikls

23.12.12.10

Rūdīts neplīstošs (bezšķembu) stikls mehāniskajiem transportlīdzekļiem, lida
parātiem, kosmosa kuģiem, kuģošanas līdzekļiem un citiem transportlīdzek
ļiem

m2

S

23.12.12.30

Rūdīts neplīstošs (bezšķembu) stikls, citur neklasificēts

m2

S

23.12.12.50

Daudzkārtains neplīstošs (bezšķembu) stikls mehāniskajiem transportlīdzek
ļiem, lidaparātiem, kosmosa kuģiem, kuģošanas līdzekļiem un citiem trans
portlīdzekļiem

kg

S

23.12.12.70

Daudzkārtains neplīstošs (bezšķembu) stikls, citur neklasificēts

m2

S

CPA: 23.12.13

Stikla spoguļi; daudzkārtaini stikla izolatori

23.12.13.30

Daudzkārtaini stikla izolācijas materiāli

m2

S

23.12.13.50

Stikla atpakaļskata spoguļi transportlīdzekļiem

p/st

S

23.12.13.90

Citi stikla spoguļi ar ierāmējumu vai bez tā

kg

S

NACE: 23.13

Dobo stikla izstrādājumu ražošana

CPA: 23.13.11

Pudeles, burkas, zāļu pudelītes un cita stikla tara, izņemot ampulas; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas
izstrādājumi

23.13.11.10

Stikla burkas konservēšanai, aizbāžņi, vāciņi un citi aizvākošanas izstrādājumi
(ieskaitot jebkura materiāla aizbāžņus un vāciņus komplektā ar traukiem,
kuriem tie paredzēti)

kg

S

23.13.11.20

Tilpnes, pagatavotas no stikla caurulītes (izņemot konservēšanas burkas)

p/st

S

23.13.11.30

Stikla tilpnes ar tilpumu ≥ 2,5 l (izņemot konservēšanas burkas)

p/st

S

23.13.11.40

Pudeles no bezkrāsaina stikla ar tilpumu < 2,5 l dzērieniem un pārtikai
(izņemot pudeles, pārklātas ar ādu vai mākslīgo ādu; bērnu barošanas pude
lītes)

p/st

S
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23.13.11.50

Pudeles no krāsaina stikla ar tilpumu < 2,5 l dzērieniem un pārtikai (izņemot
pudeles, pārklātas ar ādu vai mākslīgo ādu; bērnu barošanas pudelītes)

p/st

S

23.13.11.60

Stikla tilpnes dzērieniem un pārtikai ar tilpumu < 2,5 l (izņemot pudeles, ar
ādu vai mākslīgo ādu pārklātas plakanpudeles, sadzīves stikla piederumus,
termosus, to rezervuārus, traukus)

p/st

S

23.13.11.70

Stikla tilpnes farmācijas produkcijai ar tilpumu < 2,5 l

p/st

S

23.13.11.80

Stikla tilpnes ar tilpumu < 2,5 l preču transportēšanai vai iepakošanai
(izņemot paredzētas dzērieniem un pārtikai, farmācijas produkcijai; tilpnes,
pagatavotas no stikla caurulītes)

p/st

S

CPA: 23.13.12

Trauki dzeršanai, izņemot stikla keramikas izstrādājumus

23.13.12.20

Glāzes dzeršanai (ieskaitot glāzes ar kājiņu), izņemot stikla keramiku, no
svina kristāla, izgatavotas ar rokām

p/st

S

23.13.12.40

Glāzes dzeršanai (ieskaitot glāzes ar kājiņu), izņemot stikla keramiku, no
svina kristāla, ražotas rūpnieciski

p/st

S

23.13.12.60

Glāzes dzeršanai (izņemot dzeršanai paredzētas glāzes ar kājiņu un stikla
keramikas vai svina kristāla izstrādājumus) no rūdītā stikla

p/st

S

23.13.12.90

Citas glāzes dzeršanai

p/st

S

CPA: 23.13.13

Stikla priekšmeti galda klāšanai vai virtuves vajadzībām, tualetēm, birojiem iekštelpu izrotāšanai un tamlīdzīgi

23.13.13.10

Galda vai virtuves trauki no svina kristāla, veidoti ar rokām (izņemot stikla
keramikas, rūdītā stikla, glāzes dzeršanai)

p/st

S

23.13.13.30

Galda vai virtuves trauki no svina kristāla, ražoti rūpnieciski (izņemot stikla
keramikas, rūdītā stikla, glāzes dzeršanai)

p/st

S

23.13.13.50

Galda vai virtuves stikla trauki ar lineāro izplešanās koeficientu ≤ 5 × 10–6/K,
temperatūras amplitūda 0–300 °C, izņemot no stikla keramikas, svina kristāla
/ rūdītā stikla, glāzes dzeršanai

p/st

S

23.13.13.60

Stikla keramikas galda, virtuves, tualetes, kancelejas, mājas iekārtojuma vai
tamlīdzīgi stikla izstrādājumi

p/st

S

23.13.13.90

Stikla galda un virtuves trauki (izņemot dzeršanai) no rūdītā stikla

p/st

S

CPA: 23.13.14

Stikla kolbas termosiem un citiem vakuumtraukiem

23.13.14.00

Stikla kolbas termosiem vai citiem vakuumtraukiem (ieskaitot apstrādātas un
neapstrādātas kolbas)

p/st

S

NACE: 23.14

Stikla šķiedras ražošana

CPA: 23.14.11

Lentes, cirstās stikla šķiedras, dzija un kapāti diegi no stikla šķiedras

23.14.11.10

Stikla šķiedras diegi, sagriezti vismaz 3 mm, bet ≤ 50 mm garumā (šķiedru
posmi) (griezti, ekselēti diegi)

kg

S

23.14.11.30

Stikla šķiedras pavedieni (ieskaitot priekšdziju)

kg

S

23.14.11.50

Smalki pavedieni (slivers); dzija un griezti (ekselēti) diegi no stikla šķiedras
pavedieniem (izņemot stikla šķiedras diegus, sagrieztus vismaz 3 mm garumā,
bet ne vairāk kā 50 mm garumā)

kg

S
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23.14.11.70

Stikla štāpeļšķiedras izstrādājumi

CPA: 23.14.12

Plīvuri, tīkli, paklāji, matrači, plates un citi stikla šķiedras izstrādājumi, izņemot austos audumus

23.14.12.20

Paklāji no neregulāri laminētas stikla šķiedras (izņemot stikla vati)

kg

S

23.14.12.40

Plānās "plīvuru" audumu loksnes no neregulāri laminētas stikla šķiedras
(izņemot stikla vati)

kg

S

23.14.12.50

Neaustie stikla šķiedras tīkli, filcs, matrači un apšuvumu plātnes

kg

S

23.14.12.97

Stikla šķiedras, ieskaitot stikla vati, un izstrādājumi no tām (izņemot štāpeļ
šķiedras, priekšdziju, dziju, grieztus (ekselētus) diegus, austos audumus, arī
šauros audumus, plānās "plīvuru" audumu loksnes, tīklus, paklājus, matračus,
plātnes un tamlīdzīgus neaustos izstrādājumus, minerālvati un tās izstrādāju
mus, elektroizolatorus vai to daļas, optiskās šķiedras, šķiedru kūļus vai kabe
ļus, stikla šķiedras sukas un leļļu parūkas)

kg

S

NACE: 23.19

Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus

CPA: 23.19.11

Neapstrādāta stikla masa, stikla lodītes (izņemot mikrolodītes), stienīšu vai caurulīšu formā

23.19.11.10

Stikla masa (izņemot stiklu pulvera, granulu vai pārslu veidā)

kg

S

23.19.11.30

Neapstrādāts stikls lodītēs vai stienīšos (izņemot rotaļu stikla lodītes, stikla
lodītes; kas pēc veidošanas slīpētas un ko lieto kā pudeļu aizbāžņus, stikla
mikrolodītes ≤ 1 mm diametrā)

kg

S

23.19.11.50

Neapstrādātas stikla caurules (ieskaitot caurules, kuru stikla masai pievienotas
fluorescējošās vielas) (izņemot caurules, kur fluorescējošās vielas uzklātas no
iekšpuses)

kg

S

CPA: 23.19.12

Bloki bruģēšanai, ķieģeļi, flīzes un citi izstrādājumi no presēta vai lieta stikla; vitrāžu stikli un tamlīdzīgi stikli;
porains vai putustikls bloku, plākšņu vai līdzīgās formās

23.19.12.00

Bloki bruģēšanai, ķieģeļi, flīzes un citi izstrādājumi no presēta vai lieta stikla;
vitrāžu stikli un tamlīdzīgi stikli; porains vai putustikls bloku, plākšņu vai
līdzīgās formās

CPA: 23.19.21

Vaļējas stikla kolbas un to stikla detaļas, kas paredzētas elektriskajām spuldzēm, katodstaru lampām un
līdzīgiem izstrādājumiem

23.19.21.00

Vaļēji stikla kupoli elektriskām spuldzēm, katodstaru lampām vai tamlīdzī
giem izstrādājumiem

CPA: 23.19.22

Optiski neapstrādāti pulksteņu, rokas pulksteņu vai briļļu stikli; dobas sfēras un to segmenti šādu stiklu
ražošanai

23.19.22.00

Pulksteņu, rokas vai kabatas pulksteņu stikli, briļļu stikli, optiski neapstrādāti

CPA: 23.19.23

Stikla trauki laboratoriju, higiēnas vai farmaceitiskajām vajadzībām; stikla ampulas

23.19.23.30

kg

kg

S

S

kg

S

Laboratorijas, higiēniskie vai farmaceitiskie stikla trauki, sadalīti vai nesadalīti
iedaļās

kg

S

23.19.23.50

Stikla ampulas preču pārvadāšanai vai iesaiņošanai

p/st

S

CPA: 23.19.24

Lampu un apgaismes iekārtu, izgaismotu izkārtņu, durvju uzrakstu plāksnīšu daļas no stikla un līdzīgi izstrā
dājumi

23.19.24.00

Stikla daļas spuldzēm, lampām un apgaismes iekārtām u. c.

CPA: 23.19.25

Elektriskie izolatori no stikla

23.19.25.00

Stikla elektroizolatori (izņemot izolācijas piederumus (ne izolatorus) elek
triskām mašīnām, ierīcēm vai iekārtām)

S

kg

S

LV

L 325/98

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PRODCOM

8.12.2017.

Norāde
uz
piezī
mēm

Apraksts

Apjoms

P

CPA: 23.19.26

Citur neklasificēti stikla izstrādājumi

23.19.26.40

Signalizācijas iekārtu stikls un stikla optiskie elementi, optiski neapstrādāti;
stikla klucīši un citādi stikla izstrādājumi mozaīkas un tamlīdzīgiem dekora
tīviem darbiem, izņemot gatavus paneļus un citus rotājumus, kuri izgatavoti
no mozaīkas klucīšiem

kg

S

23.19.26.70

Nelieli stikla izstrādājumi (ieskaitot krelles, mākslīgas pērles / mākslīgus dārg
akmeņus u.c.)

kg

S

23.19.26.90

Citi stikla izstrādājumi, citur neklasificēti

NACE: 23.20

Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

CPA: 23.20.11

Ķieģeļi, bloki, flīzes un citi keramikas izstrādājumi no silīciju saturoša kīzelgūra (trepeļa)

23.20.11.00

Keramikas izstrādājumi no silikāta fosiliju miltiem vai smiltīm, ieskaitot
ķieģeļus, blokus, plātnes, paneļus, dakstiņus, dobos ķieģeļus, cilindra
korpusus un caurules, izņemot filtrējošās plātnes, kas satur kīzelgūru un
kvarcu

CPA: 23.20.12

Ugunsizturīgi ķieģeļi, bloki, flīzes un tamlīdzīgi ugunsizturīgās keramikas būvmateriāli, izņemot izstrādājumus
no silīciju saturoša kīzelgūra (trepeļa)

23.20.12.10

Ugunsizturīgi keramikas būvniecības izstrādājumi, kas satur > 50 % MgO,
CaO vai Cr2O3, ieskaitot ķieģeļus, blokus un dakstiņus, izņemot izstrādā
jumus no silikāta fosiliju miltiem vai smiltīm, cauruļvadus, vadus

kg

S

23.20.12.33

Ugunsizturīgi ķieģeļi, bloki, dakstiņi un tamlīdzīgi ugunsizturīgi keramikas
būvniecības izstrādājumi, kas satur ≥ 93 masas % silīcija dioksīdu (izņemot
no silikāta fosiliju miltiem vai tamlīdzīgām silikātu smiltīm)

kg

S

23.20.12.35

Ugunsizturīgi ķieģeļi, bloki un līdzīgi keramikas celtniecības materiāli, kas
satur > 7 %, bet < 45 % alumīnija oksīda (Al2O3), bet > 50 % no svara
kombinēti ar silīcija dioksīdu (SiO2)

kg

S

23.20.12.37

Ugunsizturīgi ķieģeļi, bloki, masā > 50 % Al2O3 un/vai SiO2; citi

kg

S

23.20.12.90

Ugunsizturīgi ķieģeļi, bloki, dakstiņi u. c., citur neklasificēti

kg

S

CPA: 23.20.13

Citur neklasificēti ugunsizturīgi cementi, javas, betoni un līdzīgi sastāvi

23.20.13.00

Ugunsizturīgs cements, java, betons un tamlīdzīgi maisījumi (ieskaitot ugun
sizturīgas plastmasas, blietēšanas sastāvus, blīvēšanas maisījumus) (izņemot
karbonizētas pastas)

kg

S

CPA: 23.20.14

Neapdedzināti ugunsizturīgie izstrādājumi un citi ugunsizturīgās keramikas izstrādājumi

23.20.14.10

Citur neklasificēti izstrādājumi no akmens vai citām minerālām vielām, kas
satur magnezītu, dolomītu vai hromītu

kg

S

23.20.14.30

Ugunsizturīgi keramikas izstrādājumi, citur neklasificēti, kur > 25 % masas ir
grafīts vai citi oglekļa paveidi

kg

S

23.20.14.55

Ugunsizturīgi keramikas izstrādājumi, citur neklasificēti, kur alumīnija oksīds
< 45 % un alumīnija oksīda un kvarca maisījums > 50 %

kg

S

23.20.14.59

Ugunsizturīgi keramikas izstrādājumi, citur neklasificēti, kur alumīnija oksīds
≥ 45 % un alumīnija oksīda un kvarca maisījums > 50 %

kg

S

S

kg

S
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23.20.14.90

Ugunsizturīgi keramikas izstrādājumi, citur neklasificēti

NACE: 23.31

Keramikas flīžu un plākšņu ražošana

CPA: 23.31.10

Keramikas flīzes un plāksnes

23.31.10.00 *

Keramikas flīzes un plāksnes

NACE: 23.32

Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana

CPA: 23.32.11

Uguns neizturīgie keramikas ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai apdares plāksnes un līdzīgi izstrādājumi

23.32.11.10

Ugunsneizturīgu mālu celtniecības ķieģeļi, (izņemot no silīcija fosiliju miltiem
vai fosīlijzemes)

m3

S

23.32.11.30

Ugunsneizturīgu mālu grīdas bloki; atbalsta vai pildījuma plāksnes un tamlī
dzīgi izstrādājumi (izņemot no silīcija fosiliju miltiem vai fosīlijzemes)

kg

S

CPA: 23.32.12

Jumta kārniņi, dūmvadu aizsargi un pārsegi, dūmvadu oderējums, arhitektūras rotājumi un citas keramikas
būvdetaļas

23.32.12.50

Ugunsneizturīgu mālu jumta kārniņi

p/st

S

23.32.12.70

Ugunsneizturīgu mālu būvniecības ražojumi (ieskaitot dūmvadu uzgaļus,
dūmtvertnes, dūmvadu starpplātnes / dūmvadu blokus, arhitektoniskos orna
mentus, ventilatoru režģus, māla līstes; izņemot caurules, notekas un tamlī
dzīgus izstrādājumus)

kg

S

CPA: 23.32.13

Keramikas caurules, cauruļvadi, ūdens novadcaurules un cauruļu armatūra

23.32.13.00

Keramikas caurules, novadcaurules, noteku un cauruļu piederumi: drenāžas
caurules un notekas ar piederumiem un veidgabaliem

kg

S

NACE: 23.41

Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana

CPA: 23.41.11

Galda, virtuves un citi mājsaimniecības un tualetes piederumi no porcelāna

23.41.11.30

Porcelāna galda un virtuves priekšmeti (izņemot elektriskos sildaparātus,
kafijas vai garšvielu dzirnaviņas ar metāla darbdaļām)

kg

S

23.41.11.50

Porcelāna sadzīves un tualetes priekšmeti, citur neklasificēti

kg

S

CPA: 23.41.12

Galda, virtuves un citi mājsaimniecības un tualetes piederumi no keramikas, izņemot porcelānu

23.41.12.10

Keramikas galda piederumi, citi sadzīves priekšmeti; parastie keramikas izstrā
dājumi

kg

S

23.41.12.30

Keramikas galda piederumi, citi sadzīves priekšmeti; keramikas trauki

kg

S

23.41.12.50

Keramikas galda piederumi, citi sadzīves priekšmeti; māla keramika vai
fajansa izstrādājumi

kg

S

23.41.12.90

Keramikas galda piederumi, citi sadzīves priekšmeti; citi

kg

S

CPA: 23.41.13

Keramikas statuetes un rotājumi

23.41.13.30

Statuetes un citi dekoratīvie porcelāna izstrādājumi

S

23.41.13.50

Keramikas statuetes un citi dekoratīvie priekšmeti

S

NACE: 23.42

Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana

CPA: 23.42.10

Keramikas sanitārā armatūra

23.42.10.30

Keramikas izlietnes .. un cita veida sanitārtehniskais aprīkojums, no porcelāna

p/st

S
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23.42.10.50

Keramikas izlietnes, mazgājamie galdi, vannas .un cita veida sanitārtehniskais
aprīkojums, citur neklasificēts

p/st

S

NACE: 23.43

Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana

CPA: 23.43.10

Elektriskie izolatori no keramikas; elektrisko mašīnu, iekārtu vai ierīču izolācijas piederumi no keramikas

23.43.10.30

Keramikas elektroizolatori (izņemot izolācijas piederumus)

kg

S

23.43.10.50

Keramikas izolācijas piederumi elektrotehniskām vajadzībām

kg

S

NACE: 23.44

Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana

CPA: 23.44.11

Keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijām, ķīmijas vai citām tehniskām vajadzībām no porcelāna

23.44.11.00

Keramikas laboratorijas trauki ķīmijai, tehniskai lietošanai, no porcelāna

CPA: 23.44.12

Keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijām, ķīmijas vai citām tehniskām vajadzībām, izņemot no porcelāna

23.44.12.10

Keramikas laboratorijas trauki ķīmijai, tehniskai lietošanai, izņemot porcelāna

kg

S

23.44.12.30

Pastāvīgie magnēti un priekšmeti, kurus paredzēts magnetizēt (izņemot metā
lus)

kg

S

NACE: 23.49

Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana

CPA: 23.49.11

Keramikas izstrādājumi lietošanai lauksaimniecībā un preču pārvadāšanai vai iesaiņošanai

23.49.11.00

Keramikas izstrādājumi lietošanai lauksaimniecībā un preču pārvadāšanai vai
iesaiņošanai

kg

S

CPA: 23.49.12

Pārējie citur neklasificēti keramikas izstrādājumi, kas nav paredzēti būvniecībai

23.49.12.30

Citi keramikas izstrādājumi no porcelāna, ieskaitot ugunsneizturīgas ugunsiz
turīgo ķieģeļu apakšdaļas, krāšņu/kamīnu, puķu podu, rokturu un kloķu
daļas, izkārtnes/motīvus veikaliem, radiatoru mitrinātājus

kg

S

23.49.12.50

Citur neklasificēti keramikas izstrādājumi (izņemot no porcelāna)

kg

S

NACE: 23.51

Cementa ražošana

CPA: 23.51.11

Cementa klinkeri

23.51.11.00

Cementa klinkers

kg

T

CPA: 23.51.12

Portlandcements, mālzemes cements, šlakcements un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi

23.51.12.10

Portlandcements

kg

S

23.51.12.90

Pārējie hidrauliskie cementi

kg

S

NACE: 23.52

Kaļķa un ģipša ražošana

CPA: 23.52.10

Neveldzētie kaļķi, veldzētie kaļķi un hidrauliskie kaļķi

23.52.10.33

Nedzēsti kaļķi

kg

S

23.52.10.35

Dzēsti kaļķi

kg

S

23.52.10.50

Hidrauliskie kaļķi

kg

S

CPA: 23.52.20

Ģipsis

23.52.20.00

Ģipsis, kas sastāv no kalcinēta ģipša vai kalcija sulfāta (ieskaitot celtniecībai
paredzēto, audumiem vai papīra pārklāšanai, zobārstniecībai)

kg

S

kg

S
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CPA: 23.52.30

Kalcinēts vai aglomerēts dolomīts

23.52.30.30

Kalcinēts un apdedzināts dolomīts, neapstrādāts, rupji sadrupināts vai tikai
sadalīts taisnstūra vai kvadrātveida blokos vai plātnēs

kg

T

23.52.30.50

Aglomerēts dolomīts (ieskaitot darvotu dolomītu)

kg

T

NACE: 23.61

Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana

CPA: 23.61.11

Betona vai mākslīgā akmens flīzes, plāksnes, ķieģeļi un līdzīgi izstrādājumi

23.61.11.30

Celtniecības bloki un ķieģeļi no cementa; betona vai mākslīgā akmens

kg

S

23.61.11.50

Flīzes, akmens plāksnes un līdzīgi izstrādājumi no cementa, betona vai
mākslīgā akmens (izņemot celtniecības blokus un ķieģeļus)

kg

S

CPA: 23.61.12

Saliekamie būvniecības vai inženierbūvniecības konstrukciju elementi no cementa, betona vai mākslīgā akmens

23.61.12.00

Rūpnieciski ražoti strukturālie elementi būvniecībai vai civilajai celtniecībai
no cementa, betona vai mākslīgā akmens

CPA: 23.61.20

Saliekamās būvkonstrukcijas no betona

23.61.20.00 z

Betona saliekamās ēku konstrukcijas

NACE: 23.62

Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošana

CPA: 23.62.10

Būvniecībai paredzētie ģipša izstrādājumi

23.62.10.50

Dēļi, loksnes, paneļi, dakstiņi, tamlīdzīgi izstrādājumi no ģipša / maisījuma uz
ģipša pamata, pārsegti/pastiprināti tikai ar papīru/kartonu (izņemot izstrādā
jumus, kas aglomerēti ar ģipsi, izrotāti)

m2

S

23.62.10.90

Dēļi, loksnes, paneļi, dakstiņi, tamlīdzīgi izstrādājumi no ģipša / maisījuma uz
ģipša bāzes, nav pārsegti vai pastiprināti tikai ar papīru/kartonu (izņemot
izstrādājumus, kas aglomerēti ar ģipsi, izrotāti)

m2

S

NACE: 23.63

Gatavo betona maisījumu ražošana

CPA: 23.63.10

Gatavie betona maisījumi

23.63.10.00

Liešanai sagatavots betons

kg

S

NACE: 23.64

Javu ražošana

CPA: 23.64.10

Javas

23.64.10.00

Rūpnieciski izgatavotas javas

kg

S

NACE: 23.65

Šķiedru cementa izstrādājumu ražošana

CPA: 23.65.11

Plātnes, bloki un līdzīgi izstrādājumi no augu valsts šķiedrām, salmiem vai koksnes atkritumiem, kas aglomerēti
ar minerālsaistvielām

23.65.11.00

Paneļi, plātnes, dakstiņi, bloki un tamlīdzīgi izstrādājumi no augu šķiedrām,
salmiem vai ēveļskaidām, šķeldas, drumslām, zāģu skaidām vai pārējiem
koksnes atkritumiem, kas aglomerēti ar cementu, ģipsi vai citām minerālsais
tvielām

CPA: 23.65.12

Izstrādājumi no azbestcementa, no cementa ar celulozes šķiedrām vai līdzīgiem materiāliem

23.65.12.20

Azbestcementa izstrādājumi no celulozes šķiedras cementa vai tamlīdzīgiem
šķiedru maisījumiem (no azbesta, celulozes vai augu valsts šķiedrām, sintē
tiskā polimēra, stikla vai metāla šķiedrām utt.), ar cementu vai citām hidrau
liskām saistvielām, kas satur azbestu

kg

S

23.65.12.40

Loksnes, paneļi, dakstiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi no celulozes šķiedras
cementa vai tamlīdzīgiem šķiedru maisījumiem (no celulozes vai citām
augu valsts šķiedrām, sintētiskā polimēra, stikla vai metāla šķiedrām utt), ar
cementa vai citām hidrauliskām saistvielām, kas nesatur azbestu

m2

S

kg

S

S

m2

S
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23.65.12.70

Celulozes šķiedras cementa vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas nesatur azbestu
(izņemot gofrētas un citādas plāksnes, paneļus, ceļa seguma materiālus,
dakstiņus un tamlīdzīgus izstrādājumus)

kg

S

NACE: 23.69

Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana

CPA: 23.69.11

Pārējie citur neklasificēti izstrādājumi no ģipša vai no maisījumiem uz ģipša pamata

23.69.11.00

Ģipša izstrādājumi un maisījumi uz ģipša bāzes, citur neklasificēti

kg

S

CPA: 23.69.19

Citur neklasificēti cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi

23.69.19.30 z

Cementa, betona vai mākslīgā akmens caurules

kg

S

23.69.19.80 z

Izstrādājumi no cementa, betona vai mākslīgā akmens, kas nav paredzēti
celtniecībai (ieskaitot vāzes; puķu podus; ēku vai dārza izrotājumus; statujas
un dekoratīvos izstrādājumus)

kg

S

NACE: 23.70

Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde

CPA: 23.70.11

Apstrādāts marmors, travertīns, alabastrs un to izstrādājumi (izņemot bruģakmeni, apmales akmeņus, plāksnes,
flīzes, kvadrātveida blokus un līdzīgus izstrādājumus); mākslīgi krāsotas marmora, travertīna un alabastra
granulas, drupatas un pulveris

23.70.11.00

Apstrādāts pieminekļu/būvniecības akmens un tā izstrādājumi no marmora,
travertīna un alabastra (izņemot plāksnītes, klucīšus /tamlīdzīgus izstrādāju
mus, kuru lielākā virsma ievietojas kvadrātā, kura mala ir < 7 cm, bruģakme
ņus, ietves malas akmeņus, akmens plāksnes)

CPA: 23.70.12

Citi apstrādāti akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai un to izstrādājumi; citu dabisko akmeņu mākslīgi krāsotas
granulas un pulveris; izstrādājumi no aglomerēta slānekļa

23.70.12.10

Dabiskie bruģakmeņi; ietves malas akmeņi un akmens plāksnes no dabiskiem
akmeņiem (izņemot slānekli, dabisko šīferi)

kg

S

23.70.12.30

Dabiskā akmens flīzes, klucīši un līdzīgi izstrādājumi, taisnstūraini vai ne
(ieskaitot kvadrātveida), kuru lielākā virsma ievietojas kvadrātā, kura platākā
mala ir < 7 cm; mākslīgi iekrāsotas granulas, skaidas un pulveri no dabiskā
akmens

kg

S

23.70.12.60

Apstrādāts pieminekļu/būvniecības akmens un tā izstrādājumi no granīta,
izņemot plāksnītes, klucīšus / tamlīdzīgus izstrādājumus, kuru lielākā virsma
ievietojas kvadrātā, kura mala ir īsāka par 7 cm, bruģakmeņi, ietves malas
akmeņi un akmens plāksnes

kg

S

23.70.12.70

Apstrādāts pieminekļu vai būvniecības akmens un tā izstrādājumi (izņemot
no granīta vai slānekļa, plāksnes, klucīšus un tamlīdzīgus izstrādājumus, kuru
lielākā virsma ievietojas kvadrātā, kura mala ir < 7 cm)

kg

S

23.70.12.80

Apstrādāts slāneklis (dabiskais šīferis) un izstrādājumi no slānekļa vai aglo
merēta slānekļa (dabiskā šīfera)

kg

S

NACE: 23.91

Abrazīvo izstrādājumu ražošana

CPA: 23.91.11

Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi, bez ietvara, paredzēti akmens apstrādei, to daļas no
dabiskā akmens, aglomerētiem, dabiskiem vai mākslīgiem abrazīviem vai no keramikas

23.91.11.10

Dzirnakmeņi un galodas; bez ietvariem; malšanai; slīpēšanai vai smalcināšanai

kg

S

23.91.11.20

Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi bez ietvariem, no
aglomerētiem sintētiskiem/dabiskiem dimantiem (izņemot dzirnakmeņus un
galodas malšanai; slīpēšanai, smalcināšanai)

kg

S

kg

S
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23.91.11.30

Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi bez ietvariem, no
mākslīgiem abrazīviem, ar saistvielu no sintētiskiem/mākslīgiem sveķiem,
stiegroti (izņemot dzirnakmeņus un galodas malšanai; slīpēšanai, smalcināša
nai)

kg

S

23.91.11.40

Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi bez ietvariem, no
mākslīgiem abrazīviem, ar saistvielu no sintētiskiem vai mākslīgiem sveķiem,
nestiegroti (izņemot dzirnakmeņus un galodas malšanai; slīpēšanai, smalcinā
šanai)

kg

S

23.91.11.50

Dzirnakmeņi un galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi bez ietvariem,
no mākslīgiem abrazīviem, ar saistvielu no keramikas vai silikātiem (izņemot
dzirnakmeņus un galodas; malšanai; slīpēšanai vai smalcināšanai)

kg

S

23.91.11.90

Citādi dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi bez ietvara;
akmeņi asināšanai un pulēšanai ar roku

kg

S

CPA: 23.91.12

Abrazīvs pulveris vai graudi uz tekstilauduma, papīra vai kartona pamatnes

23.91.12.30

Dabiskais vai mākslīgais abrazīvais pulveris vai graudi; tikai uz austa teksti
lauduma pamata

m2

S

23.91.12.50

Dabiskais vai mākslīgais abrazīvais pulveris vai graudi; tikai uz papīra vai
kartona pamata

m2

S

23.91.12.90

Dabiskais vai mākslīgais abrazīvais pulveris vai graudi uz citu materiālu
pamata (izņemot tikai uz austa tekstilauduma pamata; tikai uz papīra vai
kartona pamata)

m2

S

NACE: 23.99

Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

CPA: 23.99.11

Apstrādāta azbesta šķiedra; maisījumi uz azbesta un magnija karbonāta pamata; šādu maisījumu vai azbesta
izstrādājumi; berzes materiāli bremzēm, sajūgiem un līdzīgiem mehānismiem, neiemontēti

23.99.11.00

Apstrādātas azbesta šķiedras; maisījumi uz azbesta un magnija karbonāta
bāzes; šādu maisījumu vai azbesta izstrādājumi; berzes materiāli bremzēm,
sajūgiem un tamlīdzīgiem mehānismiem, neuzmontēti

CPA: 23.99.12

Asfalta vai līdzīgu materiālu izstrādājumi

23.99.12.55

kg

S

Asfalta vai tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi, piemēram, no naftas bitumena
vai akmeņogļu piķa, ruļļos

m2

S

23.99.12.90

Izstrādājumi uz bitumena pamata (izņemot ruļļos)

kg

S

CPA: 23.99.13

Bitumena maisījumi uz dabisko un mākslīgo akmens materiālu un bitumena, dabiskā asfalta vai līdzīgu vielu
bāzes, ko izmanto kā saistvielas

23.99.13.10

Bitumena maisījumi uz dabiskas un mākslīgas masas pamata ar bitumena vai
dabisko asfaltu kā saistvielu

kg

S

23.99.13.20

Iepriekš pārklāta (darvota) seguma masa

kg

S

CPA: 23.99.14

Mākslīgais grafīts; koloīdais vai puskoloīdais grafīts; produkti uz grafīta vai citu oglekļa formu pamata pusfab
rikātu veidā

23.99.14.00

Mākslīgais grafīts, koloidāls, puskoloidāls grafīts un to izstrādājumi

CPA: 23.99.15

Mākslīgais korunds

23.99.15.00

Mākslīgais korunds (izņemot mehāniskus maisījumus)

CPA: 23.99.19

Citur neklasificēti nemetālu minerālprodukti

23.99.19.10
23.99.19.20

kg

S

kg

S

Sārņu (izdedžu) vate; akmens vate un tamlīdzīgas minerālvates un to maisī
jumi; blokos; loksnēs vai ruļļos

kg

S

Lobīts vermikulīts; uzpūsti māli; uzputoti izdedži un tamlīdzīgi uzpūstie
minerālmateriāli un to maisījumi

kg

S
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Siltuma/skaņas izolācijas materiālu maisījumi un izstrādājumi, citur neklasifi
cēti

kg

S

23.99.19.40 * z Kalcinēts kaolīns

kg

T

23.99.19.50

Apstrādāta vizla un vizlas izstrādājumi

kg

S

23.99.19.70

Neelektriskie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem

kg

S

23.99.19.80

Kūdras izstrādājumi (ieskaitot loksnes; cilindriskus apvalkus un augu stādu
podiņus) (izņemot tekstilizstrādājumus no kūdras šķiedras)

kg

S

23.99.19.90

Izstrādājumi no akmens vai citām minerālām vielām, citur neklasificēti

kg

S

NACE: 24.10

Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana

CPA: 24.10.11

Čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās

24.10.11.00

Neapstrādāts čuguns un spoguļčuguns lietņos, veidņos un citās primārās
formās

kg

S

CPA: 24.10.12

Ferosakausējumi

24.10.12.15

Feromangāns

kg

S

24.10.12.30

Ferosilīcijs

kg

S

24.10.12.45

Ferosilikomangāns

kg

S

24.10.12.60

Ferohroms

kg

S

24.10.12.75

Feromolibdēns

kg

S

24.10.12.90

Citi ferosakausējumi, citur neklasificēti

kg

S

CPA: 24.10.13

Dzelzsrūdas tiešās reducēšanas feroprodukti un citi porainie feroprodukti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās
formās; dzelzs ar pamatelementa minimālo masas saturu 99,94 % gabalos, granulāsun tamlīdzīgās formās

24.10.13.00

Dzelzs produkti, kas iegūti dzelzsrūdas tiešās reducēšanas (apstrādes) procesā,
un citi porainie dzelzs izstrādājumi gabalos, lodītēs vai līdzīgās formās; tīras
dzelzs minimālais saturs pēc svara 99,94 % gabalos, lodītēs vai līdzīgās
formās

CPA: 24.10.14

Čuguna, spoguļčuguna vai tērauda granulas un pulveris

24.10.14.10

23.99.19.30

kg

S

Neapstrādāta čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveris

kg

S

24.10.14.20

Dzelzs vai tērauda lietņu lūžņi pārkausēšanai (izņemot produktus, kuru
ķīmiskais sastāvs atbilst pārstrādes čuguna, spoguļčuguna vai ferosakausē
jumu definīcijai)

kg

S

CPA: 24.10.21

Neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās un neleģētā tērauda pusfabrikāti

24.10.21.10

Plakani neleģēta tērauda pusfabrikāti

kg

S

24.10.21.21 z

Neleģēta tērauda lietņi, citas primārās formas un gari pusfabrikāti bezšuvju
cauruļu ražošanai

kg

S

24.10.21.22 z

Citi neleģēta tērauda lietņi, primārās formas un gari pusfabrikāti, ieskaitot
sagataves

kg

S

CPA: 24.10.22

Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās un nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

24.10.22.10

Plakani nerūsējošā tērauda pusfabrikāti (plāksnes)

kg

S

24.10.22.21 z

Nerūsējošā tērauda lietņi, citas primārās formas un gari pusfabrikāti bezšuvju
cauruļu ražošanai

kg

S
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24.10.22.22 z

Citi nerūsējošā tērauda lietņi, primārās formas un gari pusfabrikāti

CPA: 24.10.23

Cita veida leģēts tērauds lietņos vai citās pirmformās un cita leģētā tērauda pusfabrikāti

24.10.23.10

Plakani leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti

kg

S

24.10.23.21 z

Leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) lietņi, citas primārās formas un
gari pusfabrikāti bezšuvju cauruļu ražošanai

kg

S

24.10.23.22 z

Leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) citi lietņi, primārās formas un
gari pusfabrikāti

kg

S

CPA: 24.10.31

Plakani neleģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.31.10

Plakani karsti velmēti dzelzs vai neleģēta tērauda produkti ar platumu ≥
600 mm, negalvanizēti, nepārklāti, neplakēti, ruļļos

kg

S

24.10.31.30

Plakani karsti velmēti dzelzs vai neleģēta tērauda produkti ar platumu ≥
600 mm, negalvanizēti, nepārklāti, neplakēti, nav ruļļos, ar reljefu struktūru,
kas iegūta tieši velmēšanas procesā, un produkti ar biezumu < 4,75 mm, bez
reljefas struktūras (izņemot velmētus izstrādājumus ar četrām skaldnēm vai
slēgtas kastes tipa ar platumu ≤ 1 250 mm un biezumu ≥ 4 mm)

kg

S

24.10.31.50

Plakani karsti velmēti dzelzs vai neleģēta tērauda produkti ar platumu ≥
600 mm (izņemot platos plakanprofilus), negalvanizēti, nepārklāti, neplakēti,
nav ruļļos, bez reljefas struktūras; plakani karsti velmēti dzelzs vai tērauda
produkti ar platumu ≥ 600 mm, tālāk apstrādāti, bet negalvanizēti, nepār
klāti, neplakēti

kg

S

CPA: 24.10.32

Plakani neleģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu < 600 mm

24.10.32.10

Plakani karsti velmēti dzelzs vai neleģēta tērauda produkti ar četrām skal
dnēm vai slēgtas kastes tipa, negalvanizēti, nepārklāti, neplakēti, ar platumu
> 150 mm, bet < 600 mm un biezumu ≥ 4 mm, kas nav ruļļos, bez reljefas
struktūras, ar apzīmējumu ‘platie plakanprofili’

kg

S

24.10.32.30

Plakani karsti velmēti dzelzs vai neleģēta tērauda produkti ar platumu
< 600 mm, negalvanizēti, nepārklāti, neplakēti (izņemot platos plakanprofi
lus)

kg

S

CPA: 24.10.33

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.33.10 z

Plakani karsti velmēta nerūsējošā tērauda produkti ruļļos tālākai velmēšanai ar
platumu ≥ 600 mm

kg

S

24.10.33.20 z

Citi plakani karsti velmēta nerūsējošā tērauda produkti ruļļos ar platumu ≥
600 mm

kg

S

24.10.33.30

No karsti velmētas platas nerūsējošā tērauda sloksnes griezts slokšņu tērauds
ar platumu ≥ 600 mm

kg

S

24.10.33.40

Reversīvā četrvelmju stāvā velmēts nerūsējošais slokšņu tērauds ar platumu ≥
600 mm un platie plakanprofili

kg

S

CPA: 24.10.34

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu < 600 mm

24.10.34.10 z

Plakani karsti velmēta nerūsējošā tērauda produkti ruļļos tālākai velmēšanai ar
platumu < 600 mm

kg

S
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24.10.34.20 z

Citi plakani karsti velmēta nerūsējošā tērauda produkti ruļļos ar platumu
< 600 mm

kg

S

CPA: 24.10.35

Plakani cita leģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.35.10

Plakani karsti velmēti produkti no instrumentu tērauda vai leģēta tērauda,
izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu ≥ 600 mm, tālāk neapstrādāti, ruļļos
(izņemot ātrgriezējtēraudu vai silīcijelektrotēraudu)

kg

S

24.10.35.20

Plakani karsti vai auksti velmēti produkti no ātrgriezējtērauda ar platumu ≥
600 mm

kg

S

24.10.35.30

Plakani karsti velmēti izstrādājumi no instrumentu tērauda vai leģēta tērauda,
izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu ≥ 600 mm, tālāk neapstrādāti, kas
nav ruļļos (izņemot organiski pārklātus produktus ar biezumu < 4,75 mm un
produktus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)

kg

S

24.10.35.40

Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā
tērauda, ar platumu ≥ 600 mm, tālāk neapstrādāti, kas nav ruļļos, ar biezumu
< 4,75 mm (izņemot produktus no instrumentu tērauda, ātrgriezējtērauda vai
silīcijelektrotērauda)

kg

S

24.10.35.50

Plakani karsti vai auksti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot
nerūsējošā tērauda, ar platumu ≥ 600 mm, tālāk apstrādāti (izņemot izstrā
dājumus, kas galvanizēti vai pārklāti ar cinku, un silīcijelektrotērauda izstrā
dājumus)

kg

S

CPA: 24.10.36

Plakani cita leģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu < 600 mm
(izņemot no elektrotehniskā silīcijtērauda)

24.10.36.00

Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā
tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus
no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)

CPA: 24.10.41

Plakani neleģētā tērauda velmējumi, kas pēc aukstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.41.10 z

Bez pārklājuma auksti velmēta tērauda plāksnes, loksnes un sloksnes ar
platumu ≥ 600 mm, izņemot nerūsējošā tērauda

kg

S

24.10.41.30 z

Elektrotehniskās loksnes un sloksnes ar platumu ≥ 600 mm, neatkvēlinātas

kg

S

24.10.41.50

Elektrotehniskās loksnes un sloksnes ar platumu ≥ 600 mm, ar neorientētu
graudainības struktūru

kg

S

CPA: 24.10.42

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, kas pēc aukstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.42.00

Auksti velmēta nerūsējošā tērauda loksnes, plates un platas sloksnes ar
platumu ≥ 600 mm

CPA: 24.10.43

Plakani cita leģētā tērauda velmējumi, kas pēc aukstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

24.10.43.00

Plakani auksti velmēti leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, izstrādā
jumi ar platumu ≥ 600 mm (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai
silīcijelektrotērauda)

CPA: 24.10.51

Plakani neleģētā tērauda velmējumi ar platumu ≥ 600 mm; plaķēti vai ar pārklājumu

24.10.51.10

kg

kg

S

S

kg

S

Baltā skārda, citas alvotas loksnes un sloksnes, ieskaitot elektrolītiski hromēto
tēraudu (ECCS)

kg

S

24.10.51.20

Plakani velmēti dzelzs vai neleģēta tērauda izstrādājumi ar platumu ≥
600 mm, elektrolītiski cinkoti

kg

S

24.10.51.30

Ar karsti rūdītu metālu pārklātas plāksnes un sloksnes ar platumu ≥ 600 mm

kg

S
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24.10.51.40

Loksnes ar organisko pārklājumu ar platumu ≥ 600 mm

kg

S

24.10.51.50

Plakani velmēti dzelzs vai neleģēta tērauda izstrādājumi ar platumu ≥
600 mm, ar pārklājumu

kg

S

CPA: 24.10.52

Plakani pārējo leģēto tēraudu velmējumi ar platumu ≥ 600 mm; plaķēti vai ar pārklājumu

24.10.52.10

Plakani karsti vai auksti velmēti leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda
izstrādājumi ar platumu ≥ 600 mm, elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādā
jumus no silīcijelektrotērauda)

kg

S

24.10.52.30

Plakani karsti vai auksti velmēti leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda,
izstrādājumi ar platumu ≥ 600 mm, cinkoti (izņemot elektrolītiski pārklātus
un silīcijelektrotērauda izstrādājumus)

kg

S

CPA: 24.10.53

Plakani elektrotehniskā silīcijtērauda velmējumi ar platumu ≥ 600 mm

24.10.53.10

Elektrotehniskās loksnes un sloksnes ar platumu ≥ 600 mm, ar orientētu
graudainības struktūru

kg

S

24.10.53.30

Plakani velmēti silīcijelektrotērauda izstrādājumi ar platumu ≥ 600 mm, ar
neorientētu graudainības struktūru

kg

S

CPA: 24.10.54

Plakani elektrotehniskā silīcijtērauda velmējumi ar platumu < 600 mm

24.10.54.10

Elektrotehniskas auksti velmētas šķeltas sloksnes ar orientētu graudainības
struktūru leģētā silīcija tēraudā ar platumu < 600 mm

kg

S

24.10.54.30

Plakani velmēti silīcijelektrotērauda izstrādājumi ar platumu < 600 m, ar
neorientētu graudainības struktūru

kg

S

CPA: 24.10.55

Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu < 600 mm

24.10.55.00

Plakani velmēti ātrgriezējtērauda izstrādājumi ar platumu < 600 mm

kg

S

CPA: 24.10.61

Karsti velmēti neleģētā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos

24.10.61.10

Rievots vai citādi deformēts stiepļu stienis (no neleģēta tērauda)

kg

S

24.10.61.20

Stiepļu stienis no automātu tērauda

kg

S

24.10.61.30

Stiepļu stienis betona stiegrojumam (tīkli / auksti rievotie stieņi)

kg

S

24.10.61.40

Stiepļu stieņi riepu kordam

kg

S

24.10.61.90

Citi neleģēta tērauda stiepļu stieņi

kg

S

CPA: 24.10.62

Citi tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās
ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus

24.10.62.10

Karsti velmēti betona stiegrojuma stieņi

kg

S

24.10.62.30

Karsti velmēti automātu tērauda stieņi

kg

S

24.10.62.50

Kalti tērauda stieņi un karsti velmēti stieņi (izņemot dobos urbšanas stieņus)
no neleģēta tērauda (izņemot izstrādājumus no automātu tērauda)

kg

S

CPA: 24.10.63

Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos

24.10.63.00

Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieples stieņi ruļļos

kg

S

CPA: 24.10.64

Citi nerūsējošā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai
karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus

24.10.64.10

Karsti velmēti nerūsējošā tērauda apaļa profila izstrādājumi

kg

S
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24.10.64.30

Karsti velmēti, karsti stiepti vai presēti nerūsējošā tērauda stieņi (izņemot
apaļa šķērsgriezuma izstrādājumus)

kg

S

24.10.64.50

Kalti nerūsējošā tērauda stieņi

kg

S

24.10.64.70

Stieņi, auksti veidoti vai auksti pabeigti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti
un tālāk apstrādāti, nesagatavoti pārdošanai (izņemot kaltos izstrādājumus)

kg

T

CPA: 24.10.65

Karsti velmēti leģētā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos

24.10.65.10

Stieņi no ātrgriezējtērauda, karsti velmēti, neregulāri savītā rullī

kg

S

24.10.65.30

Stieņi no silīcijmangāna tērauda, karsti velmēti, neregulāri savītā rullī

kg

S

24.10.65.50

Karsti velmēti stiepļu stieņi no gultņu tērauda

kg

S

24.10.65.70

Stieņi no karsti velmēta leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, neregulāri
savītos ruļļos (izņemot izstrādājumus no gultņu, ātrgriezēj- vai silīcijmangāna
tērauda)

kg

S

CPA: 24.10.66

Citi citāda leģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai
karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus

24.10.66.10

Karsti velmēti stieņi no ātrgriezējtērauda

kg

S

24.10.66.20

Karsti velmēti stieņi no silīcijmangāna tērauda

kg

S

24.10.66.30

Karsti velmēti gultņu tērauda stieņi

kg

S

24.10.66.40

Karsti velmēti darabarīku tērauda stieņi

kg

S

24.10.66.50

Karsti velmēti stieņi (izņemot dobos urbšanas stieņus) no leģēta tērauda
(izņemot izstrādājumus no nerūsējošā, automāt-, silīcijmangāna, gultņu un
ātrgriezējtērauda)

kg

S

24.10.66.60

Auksti veidoti vai pabeigti leģētā tērauda stieņi un apaļa profila izstrādājumi
(piem., auksti stiepti), krāsoti, pārklāti, plakēti vai tālāk apstrādāti (izņemot
nerūsējošo tēraudu)

kg

T

CPA: 24.10.67

Dobi stieņi

24.10.67.00

Dobie urbšanas stieņi

kg

S

CPA: 24.10.71

Neleģētā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas

24.10.71.10

Neleģētā tērauda U profili ar tīkla augstumu 80 mm un vairāk

kg

S

24.10.71.20

Neleģētā tērauda I profili ar tīkla augstumu 80 mm un vairāk

kg

S

24.10.71.30

Neleģētā tērauda H profili ar tīkla augstumu 80 mm un vairāk

kg

S

24.10.71.40

Citi neleģētā tērauda vaļējie profili, karsti velmēti, stiepti vai presēti, tālāk
neapstrādāti

kg

S

CPA: 24.10.72

Nerūsējošā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas

24.10.72.00

Nerūsējošā tērauda vaļējie profili, karsti velmēti, stiepti vai presēti, tālāk neap
strādāti

CPA: 24.10.73

Cita veida leģētā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas

24.10.73.00

Cita leģētā tērauda vaļējie profili, karsti velmēti, stiepti vai presēti, tālāk neap
strādāti

CPA: 24.10.74

Tērauda rievkonstrukcijas un metināti tērauda leņķi

24.10.74.10

Tērauda rievkonstrukcijas

kg

S

kg

S

kg

S
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24.10.74.20

Metināti vai auksti veidoti tērauda profili

CPA: 24.10.75

Tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem

24.10.75.00

Tērauda izstrādājumi sliežu ceļiem

NACE: 24.20

Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana

CPA: 24.20.11

Tērauda bezšuvju caurules naftas un gāzes cauruļvadiem

24.20.11.10

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un to piederumi naftas vai gāzes
produktu cauruļvadiem

kg

S

24.20.11.50

Tērauda bezšuvju caurules un to piederumi naftas vai gāzes produktu cauruļ
vadiem, izņemot nerūsējošā tērauda

kg

S

CPA: 24.20.12

Tērauda bezšuvju urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, urbšanas caurules, ko
izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā

24.20.12.10

Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbumu nostiprināšanas vai urbju kātu lējumu
caurules, ko izmanto naftas vai gāzes produktu urbumos

kg

S

24.20.12.50

Tērauda bezšuvju urbumu nostiprināšanas vai urbju kātu lējumu caurules, ko
izmanto gāzes un naftas produktu urbumos, izņemot nerūsējošā tērauda

kg

S

CPA: 24.20.13

Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu

24.20.13.10

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un cauruļvadi ar apļveida šķērsgriezumu
(izņemot naftas un gāzes cauruļvadu caurules, kā arī naftas un gāzes
produktu urbumu nostiprināšanas vai urbju kātu lējumu caurules)

kg

S

24.20.13.30

Auksti stieptas vai velmētas augstas precizitātes bezšuvju tērauda caurules un
cauruļvadi ar apļveida šķērsgriezumu, izņemot nerūsējošā tērauda

kg

S

24.20.13.50

Auksti stieptas vai velmētas bezšuvju tērauda caurules un cauruļvadi ar
apļveida šķērsgriezumu, izņemot nerūsējošā tērauda (izņemot augstas preci
zitātes caurules un cauruļvadus)

kg

S

24.20.13.70

Karsti pabeigtas bezšuvju tērauda caurules un cauruļvadi ar apļveida šķērs
griezumu, izņemot nerūsējošā tērauda (izņemot naftas vai gāzes cauruļvadu
caurules, kā arī gāzes un naftas urbumu nostiprināšanas vai urbju kātu
lējumu caurules)

kg

S

CPA: 24.20.14

Cita šķērsgriezuma tērauda caurules un cauruļvadi un dobie profili

24.20.14.00

Cita šķērsgriezuma, izņemot ar apļveida šķērsgriezumu, bezšuvju tērauda
caurules un cauruļvadi, un dobie profili

kg

S

CPA: 24.20.21

Metinātas tērauda caurules naftas un gāzes cauruļvadiem, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

24.20.21.10

Tērauda caurules naftas vai gāzes cauruļvadiem, garenvirzienā metinātas, ar
ārējo diametru > 406,4 mm

kg

S

24.20.21.50

Tērauda caurules naftas vai gāzes cauruļvadiem, izņemot garenvirzienā meti
nātas, ar ārējo diametru > 406,4 mm

kg

S

CPA: 24.20.22

Metinātas tērauda urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, urbšanas caurules, kuras
izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā un kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

24.20.22.00

Tērauda korpusi, apvalki gāzes vai naftas urbumiem, metināti, ar ārējo
diametru > 406,4 mm

kg

S
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CPA: 24.20.23

Cita veida metinātas tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz
406,4 mm

24.20.23.00

Tērauda caurules un cauruļvadi, metināti, ar ārējo diametru > 406,4 mm
(izņemot caurules naftas vai gāzes cauruļvadiem un korpusus, apvalkus
gāzes un naftas urbumiem)

CPA: 24.20.24

Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedētas vai
tamlīdzīgi sastiprinātas, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

24.20.24.00

Tērauda caurules un cauruļvadi, kniedēti vai līdzīgi aizvērti, ar ārējo diametru
> 406,4 mm (izņemot caurules naftas vai gāzes cauruļvadiem un korpusus,
apvalkus naftas vai gāzes urbumiem, metinātas caurules un cauruļvadus)

CPA: 24.20.31

Metinātas tērauda caurules naftas un gāzes cauruļvadiem, kuru ārējais diametrs ir 406,4 mm vai mazāks

24.20.31.10

Nerūsējošā tērauda caurules naftas vai gāzes cauruļvadiem, garenvirzienā vai
spirālveidā metinātas, ar ārējo diametru ≤ 406,4 mm

kg

S

24.20.31.50

Tērauda caurules naftas vai gāzes cauruļvadiem, garenvirzienā vai spirālveidā
metinātas, ar ārējo diametru ≤ 406,4 mm, izņemot nerūsējošā tērauda

kg

S

CPA: 24.20.32

Metinātas tērauda urbumu nostiprināšanas caurules, kuras izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā un kuru
ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm

24.20.32.10

Nerūsējošā tērauda korpusi, apvalki, caurules naftas vai gāzes urbumiem,
metināti, ar ārējo diametru ≤ 406,4 mm

kg

S

24.20.32.50

Tērauda korpusi, apvalki, caurules naftas vai gāzes urbumiem, metināti, ar
ārējo diametru ≤ 406,4 mm, izņemot nerūsējošā tērauda

kg

S

CPA: 24.20.33

Citas metinātas tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir 406,4 mm vai
mazāks

24.20.33.10

Nerūsējošā tērauda caurules un cauruļvadi ar apļveida šķērsgriezumu, meti
nāti, ar ārējo diametru ≤ 406,4 mm (izņemot caurules naftas vai gāzes
cauruļvadiem un korpusus, apvalkus naftas vai gāzes urbumiem)

kg

S

24.20.33.40

Tērauda augstas prezicitātes caurules un cauruļvadi ar apļveida šķērsgrie
zumu, metināti, ar ārējo diametru ≤ 406,4 mm, izņemot nerūsējošā tērauda

kg

S

24.20.33.70

Tērauda caurules un cauruļvadi ar apļveida šķērsgriezumu, auksti vai karsti
veidoti un metināti, ar ārējo diametru ≤ 406,4 mm, izņemot nerūsējošā
tērauda

kg

S

CPA: 24.20.34

Cita šķērsgriezuma metinātas tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm

24.20.34.10

Nerūsējošā tērauda caurules un cauruļvadi, karsti vai auksti veidoti un meti
nāti, izņemot ar apļveida šķērsgriezumu

kg

S

24.20.34.30

Tērauda caurules un cauruļvadi ar kvadrāta vai taisnstūra šķērsgriezumu, ar
sienu biezumu ≤ 2 mm, auksti vai karsti veidoti un metināti, izņemot nerū
sējošā tērauda

kg

S

24.20.34.50

Tērauda caurules un cauruļvadi ar kvadrāta vai taisnstūra šķērsgriezumu, ar
sienu biezumu > 2 mm, auksti vai karsti veidoti un metināti, izņemot nerū
sējošā tērauda

kg

S

24.20.34.70

Tērauda caurules un cauruļvadi ar citu neapļveida šķērsgriezumu, izņemot
kvadrāta vai taisnstūra, auksti vai karsti veidoti un metināti, izņemot nerū
sējošā tērauda

kg

S

kg

kg

S

S

8.12.2017.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PRODCOM

Apraksts

L 325/111

Apjoms

P

Norāde
uz
piezī
mēm

CPA: 24.20.35

Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi, piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas, kuru
ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm

24.20.35.00

Tērauda caurules un cauruļvadi ar vaļēju šuvi, kniedēti vai līdzīgi aizvērti
(izņemot caurules gāzes un naftas cauruļvadiem un korpusus, apvalkus
gāzes un naftas urbumiem, un citas metinātas caurules un cauruļvadus)

CPA: 24.20.40

Nelieti tērauda savienotājelementi caurulēm

24.20.40.10

kg

S

Tērauda atloki (uzmalas) (izņemot lietos veidgabalus)

kg

S

24.20.40.30

Vītņoti tērauda cauruļu un cauruļvadu veidgabali: līkumi, atzarojumi, savie
nojumi, uzmavas u. tml. izstrādājumi (izņemot lietos veidgabalus)

kg

S

24.20.40.50

Metināti tērauda cauruļu vai cauruļvadu veidgabali: līkumi, atzarojumi, savie
nojumi, uzmavas un citas īscaurules, savienotājuzmavas (izņemot lietos veid
gabalus)

kg

S

24.20.40.73

Tērauda sadurmetināti leņķgabali, līkumi caurulēm un cauruļvadiem (izņemot
lietos veidgabalus)

kg

S

24.20.40.75

Tērauda sadurmetināti cauruļu vai cauruļvadu veidgabali (izņemot leņķga
balus un cauruļu līkumus, un lietos veidgabalus)

kg

S

NACE: 24.31

Aukstā vilkšana

CPA: 24.31.10

Neleģētā tērauda auksti stieptie stieņi un cietie profili

24.31.10.10

Auksti veidoti vai auksti pabeigti neleģēta automātu tērauda stieņi, tālāk
neapstrādāti (piem., auksti stiepti)

kg

T

24.31.10.20

Citi auksti veidoti vai auksti pabeigti dzelzs vai neleģēta tērauda stieņi, kas
satur < 0,25 % oglekļa, tālāk neapstrādāti, ar kvadrāta vai citiem šķērsgriezu
miem, izņemot taisnstūra (izņemot automātu tērauda izstrādājumus)

kg

T

24.31.10.30

Citi auksti veidoti vai auksti pabeigti dzelzs vai neleģēta tērauda stieņi, kas
satur < 0,25 % oglekļa, tālāk neapstrādāti, ar taisnstūra, izņemot kvadrāta,
šķērsgriezumu (izņemot automātu tērauda izstrādājumus)

kg

T

24.31.10.40

Citur neklasificēti auksti vai karsti veidoti vai pabeigti dzelzs vai neleģēta
tērauda stieņi, tālāk apstrādāti (izņemot karsti velmētos, karsti stieptos vai
karsti presētos, tālāk neapstrādātus, kā vien stiegrotus, un kaltus izstrādāju
mus)

kg

T

24.31.10.50

Citi auksti veidoti vai auksti pabeigti (piem., auksti stiepti) dzelzs un neleģēta
tērauda stieņi, tālāk neapstrādāti, ar oglekļa saturu masā ≥ 0,25 % (izņemot
automātu tērauda izstrādājumus)

kg

T

24.31.10.60

Auksti veidota vai auksti pabeigta (piem., auksti stiepta) dzelzs vai neleģēta
tērauda leņķi, veidnes un profili (izņemot profilēto lokšņu tēraudu)

kg

T
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CPA: 24.31.20

Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, auksti stieptie stieņi un cietie profili

24.31.20.10

Auksti veidoti vai auksti pabeigti ātrgriezējtērauda stieņi, tālāk neapstrādāti
vai apstrādāti; vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus, pusfab
rikātus vai plakani velmētos izstrādājumus, karsti velmētos stieņus neregulāri
satītos ruļļos); tikai auksti veidoti vai auksti pabeigti vai karsti velmēti stieņi
no silīcijmangāntērauda, tālāk neapstrādāti (izņemot karsti velmētus, karsti
stieptus vai presētus, tikai stiegrotus, pusfabrikātus, karsti velmētus izstrādā
jumus, karsti velmētus stieņus neregulāri satītos ruļļos)

kg

T

24.31.20.20

Stieņi, no 0,9 % līdz 1,15 % oglekļa, 0,5 % līdz 2 % hroma un, ja ir, ≤ 0,5 %
molibdēna, tikai auksti veidoti vai auksti pabeigti (piem., auksti stiepti)
(izņemot pusfabrikātus vai plakani velmētos izstrādājumus; karsti velmētos
stieņus neregulāri satītos ruļļos)

kg

T

24.31.20.30

Auksti veidoti vai auksti pabeigti (piem., auksti stiepti) instrumentu tērauda
stieņi (izņemot pusfabrikātus, plakani velmētus izstrādājumus un karsti
velmētos stieņus neregulāri satītos ruļļos)

kg

T

24.31.20.40

Tālāk neapstrādāti, kā vien auksti veidoti vai auksti apstrādāti (piem., auksti
stiepti) leģētā tērauda stieņi (izņemot nerūsējošo tēraudu, ātrgriezējtēraudu,
silīcijmangāna tēraudu, leģētu gultņu tēraudu, instrumentu tēraudu)

kg

T

24.31.20.50

Auksti veidoti vai auksti pabeigti (piem., auksti stiepti) leģēta tērauda profili,
izņemot nerūsējošā tērauda

kg

T

CPA: 24.31.30

Nerūsējoša tērauda auksti stieptie stieņi un cietie profili

24.31.30.00

Auksti stiepti nerūsējošā tērauda stieņi un telpiskie profili

kg

T

NACE: 24.32

Šauru slokšņu aukstā velmēšana

CPA: 24.32.10

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi bez pārklājuma, < 600 mm plati

24.32.10.11 z

Auksti velmētas neleģēta tērauda šauras sloksnes ar oglekļa masas saturu
< 0,25 % un ar platumu < 600 mm

kg

S

24.32.10.12 z

Auksti velmētas neleģēta tērauda šauras sloksnes ar oglekļa masas saturu ≥
0,25 %, bet < 0,6 % un ar platumu < 600 mm

kg

S

24.32.10.14 z

Auksti velmētas neleģēta tērauda šauras sloksnes ar oglekļa masas saturu
0,6 % vai vairāk un ar platumu < 600 mm

kg

S

24.32.10.16 z

Auksti velmētas leģēta tērauda šauras sloksnes ar platumu < 600 mm
(izņemot izstrādājumus no nerūsējošā un elektrotehniskā tērauda)

kg

S

24.32.10.18 z

Auksti velmētas nerūsējošā tērauda šauras sloksnes (izņemot elektrolizētās
sloksnes, gofrētas sloksnes ar vienu robotu vai slīpi nogrieztu malu) ar
platumu < 600 mm

kg

S

24.32.10.22 z

Auksti velmētas šķeltas sloksnes no neleģētā un leģētā tērauda (izņemot
izstrādājumus no nerūsējošā un elektrotehniskā tērauda) ar platumu
< 600 mm

kg

S

24.32.10.25

Plakani auksti velmēti dzelzs un neleģēta tērauda izstrādājumi ar platumu
< 600 mm, ar oglekļa saturu pēc svara < 0,25 %, nestiegroti, negalvanizēti,
neplakēti vai nepārklāti

kg

S

24.32.10.28 z

Nerūsējošā tērauda auksti velmētas šķeltas sloksnes ar platumu < 600 mm

kg

S
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24.32.10.30

Plakani karsti vai auksti velmēti leģēta tērauda izstrādājumi, izņemot nerūsē
jošā tērauda, ar platumu < 600 mm, elektrolītiski galvanizēti vai pārklāti ar
cinku (izņemot ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda izstrādājumus)

kg

S

24.32.10.40

Plakani karsti vai auksti velmēti leģēta tērauda izstrādājumi, izņemot nerūsē
jošā tērauda, ar platumu < 600 mm, plakēti vai pārklāti ar cinku (izņemot
elektrolītiski galvanizētus vai pārklātus un ātrgriezējtērauda vai silīcijelektro
tērauda izstrādājumus)

kg

S

24.32.10.50

Plakani karsti vai auksti velmēti leģēta tērauda izstrādājumi, izņemot nerūsē
jošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk apstrādāti (izņemot plakētus vai
pārklātus ar cinku un ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda izstrādājumus)

kg

S

CPA: 24.32.20

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi, plaķēti, ar galvanisko pārklājumu vai pārklājumu, < 600 mm plati

24.32.20.10

Stiegrotas, auksti velmētas neleģēta tērauda šauras sloksnes ar platumu
< 600 mm (izņemot elektroizolācijas sloksnes)

kg

S

24.32.20.20 z

Tērauda loksnes un sloksnes ar platumu < 600 mm, pārklātas ar karstā
metāla šķīdumu vai elektrolītisko metālu

kg

S

24.32.20.30 z

Ar organiskām vielām pārklātas tērauda loksnes ar platumu < 600 mm

kg

S

24.32.20.40 z

Auksti velmētas neleģētā tērauda šķeltas sloksnes ar platumu < 600 mm,
pārklātas ar karstā metāla šķīdumu vai elektrolītisko metālu

kg

S

24.32.20.50 z

Auksti velmēta neleģēta tērauda šķelta sloksne ar platumu < 600 mm, ar
elketrolītiskā metāla pārklājumu

kg

S

24.32.20.60 z

Auksti velmēta šķelta tērauda sloksne ar platumu < 600 mm, ar organisko
pārklājumu

kg

S

NACE: 24.33

Aukstā formēšana vai locīšana

CPA: 24.33.11

Auksti formēti vai locīti neleģētā tērauda leņķi

24.33.11.10

Auksti veidoti profili, kas iegūti no neleģēta tērauda plakanajiem produktiem,
bez pārklājuma

kg

S

24.33.11.30

Auksti veidoti profili, kas iegūti no neleģēta cinkota tērauda plakanajiem
produktiem

kg

S

24.33.11.50

Dzelzs vai neleģēta tērauda leņķi, veidņi un profili, auksti veidoti vai auksti
pabeigti un tālāk apstrādāti, vai karsti kalti, vai savādāk karsti veidoti un tālāk
apstrādāti, citur neklasificēti (izņemot no plakani velmētiem produktiem)

kg

S

CPA: 24.33.12

Auksti formēti vai locīti nerūsējošā tērauda leņķi

24.33.12.00

Auksti liekti profili, kas iegūti no nerūsējošā tērauda plakanajiem produktiem

kg

S

CPA: 24.33.20

Profilētas neleģētā tērauda loksnes

24.33.20.00

Auksti profilētas (ribotas) neleģēta tērauda loksnes

kg

S

CPA: 24.33.30

Pārklātu tērauda lokšņu paneļi

24.33.30.00

Galvenokārt vai vienīgi no dzelzs vai tērauda izgatavotas plākšņu konstruk
cijas, kas sastāv no divām profilētām (ribotām) plāksnēm ar siltumizolācijas
pildījumu (izņemot rūpnieciski ražotas saliekamās standartmājas)

kg

S
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NACE: 24.34

Stiepļu vilkšana

CPA: 24.34.11

Neleģētā tērauda auksti stiepta stieple

24.34.11.30

Dzelzs vai neleģēta tērauda stieple, kas satur < 0,25 % oglekļa, ieskaitot
gofrētu stiepli (izņemot savītu stiepli, dzeloņstiepli žogiem, dubultstiepli,
zāģa griezējstiepli, izolētu elektrisko vadu)

kg

S

24.34.11.50

Dzelzs vai neleģēta tērauda stieple, kas satur 0,25–0,6 % oglekļa, ieskaitot
gofrētu stiepli (izņemot savītu stiepli, dzeloņstiepli žogiem, dubultstiepli, zāģa
griezējstiepli, izolētu elektrisko vadu)

kg

S

24.34.11.70

Dzelzs vai neleģēta tērauda stieple, kas satur ≥ 0,6 % oglekļa, ieskaitot gofrētu
stiepli (izņemot savītu stiepli, dzeloņstiepli žogiem, dubultstiepli, zāģa griezēj
stiepli, izolētu elektrisko vadu)

kg

S

CPA: 24.34.12

Nerūsējošā tērauda auksti stiepta stieple

24.34.12.00

Nerūsējošā tērauda stieple (izņemot ļoti tievu sterilu nerūsējošā tērauda
stiepli, ko izmanto ķirurģijā šuvēm)

kg

S

CPA: 24.34.13

Cita veida leģētā tērauda auksti stiepta stieple

24.34.13.00

Leģēta tērauda stieple (izņemot savītu stiepli, dzeloņstiepli žogiem, dubult
stiepli, zāģa griezējstiepli, izolētu elektrisko vadu, no nerūsējošā tērauda)

kg

S

NACE: 24.41

Cēlmetālu ražošana

CPA: 24.41.10

Sudrabs, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

24.41.10.30

Sudrabs, neapstrādāts vai pulverveidā (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklāto)

kg

T

24.41.10.50

Sudraba pusfabrikāti (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklāto) (izņemot neap
strādāto vai pulverveida sudrabu)

kg

T

CPA: 24.41.20

Zelts, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

24.41.20.30

Zelts, neapstrādāts vai pulverveidā (ieskaitot ar platīnu pārklāto), izņemot
monētu zeltu

kg

T

24.41.20.50

Zelta pusfabrikāti, izņemot monētu zeltu (ieskaitot ar platīnu pārklāto)
(izņemot neapstrādāto vai pulverveida zeltu)

kg

T

24.41.20.70

Monētu zelts (ieskaitot ar platīnu pārklāto zeltu)

kg

T

CPA: 24.41.30

Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

24.41.30.30

Platīns, pallādijs, rodijs, irīdijs, osmijs un rutēnijs; neapstrādāts vai pulverveidā

kg

T

24.41.30.50

Platīna, pallādija, rodija, irīdija, osmija un rutēnija pusfabrikāti (izņemot neap
strādātos vai pulverveida materiālus)

kg

T

24.41.30.70

Platīna katalizatori stiepļu tīkliņa vai režģa veidā

kg

S

CPA: 24.41.40

Ar zeltu pārklāti parasto metālu vai sudraba pusfabrikāti

24.41.40.00

Parastie metāli vai sudrabs, plakēti ar zeltu, pusfabrikāti, tālāk neapstrādāti

kg

T

CPA: 24.41.50

Parasto metālu, kas pārklāti ar sudrabu, un parasto metālu, sudraba vai zelta, kas pārklāti ar platīnu,
pusfabrikāti

24.41.50.30

Parastie metāli, plakēti ar sudrabu, pusfabrikāti, tālāk neapstrādāti

kg

T

24.41.50.50

Parastie metāli, zelts vai sudrabs, plakēti ar platīnu, pusfabrikāti, tālāk neap
strādāti

kg

T
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NACE: 24.42

Alumīnija ražošana

CPA: 24.42.11

Neapstrādāts alumīnijs

24.42.11.30

Neapstrādāts neleģēts alumīnijs (izņemot pulverus un plēksnes)

kg

T

24.42.11.54

Neapstrādāti alumīnija sakausējumi (izņemot alumīnija pulverus un plēksnes)

kg

T

CPA: 24.42.12

Alumīnija oksīds, izņemot mākslīgo korundu

24.42.12.00

Alumīnija oksīds (izņemot mākslīgo korundu)

kg

T

CPA: 24.42.21

Alumīnija pulveri un plēksnes

24.42.21.00

Alumīnija pulveri un plēksnes (izņemot gatavus pulverus vai plēksnes, kas
paredzētas izmantošanai krāsvielām, krāsām un tamlīdzīgā veidā)

kg

T

CPA: 24.42.22

Alumīnija stieņi un profili

24.42.22.30

Alumīnija stieņi un profili (izņemot stieņus un profilus, kas sagatavoti izman
tošanai konstrukcijās)

kg

T

24.42.22.50

Alumīnija sakausējuma stieņi, profili un dobie profili (izņemot stieņus un
profilus, kas sagavoti izmantošanai konstrukcijās)

kg

T

CPA: 24.42.23

Alumīnija stieple

24.42.23.30

Neleģēta alumīnija stieple (izņemot izolētu elektrisku vadu un kabeli, auklu
un virvi, kas pastiprināta ar alumīnija stiepli, savītu stiepli un trosi)

kg

T

24.42.23.50

Alumīnija sakausējuma stieple (izņemot izolētu elektrisku vadu un kabeli,
auklu un virvi, kas pastiprināta ar alumīnija stiepli, savītu stiepli un trosi)

kg

T

CPA: 24.42.24

Alumīnija plāksnes, loksnes un sloksnes ar biezumu > 0,2 mm

24.42.24.30

Alumīnija plāksnes, loksnes un sloksnes, biezums > 0,2 mm

kg

T

24.42.24.50

Alumīnija sakausējuma plāksnes, loksnes un sloksnes, biezums > 0,2 mm

kg

T

CPA: 24.42.25

Alumīnija folija ar biezumu ≤ 0,2 mm

24.42.25.00

Alumīnija folija (bez jebkāda oderējuma) ar biezumu ≤ 0,2 mm

kg

T

CPA: 24.42.26

Alumīnija caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali

24.42.26.30

Alumīnija caurules un cauruļvadi (izņemot dobos profilus, cauruļu savieno
tājposmus, veidgabalus, lokanas caurules, caurules un cauruļvadus būvkons
trukcijām, mašīnu vai transportlīdzekļu daļām un līdzīgam pielietojumam)

kg

T

24.42.26.50

Alumīnija sakausējuma caurules un cauruļvadi (izņemot dobos profilus,
cauruļu savienotājposmus, veidgabalus, lokanas caurules, caurules un cauruļ
vadus būvkonstrukcijām, mašīnu vai transportlīdzekļu daļām un līdzīgam
pielietojumam)

kg

T

24.42.26.70

Alumīnija cauruļu vai cauruļvadu veidgabali, (ieskaitot cauruļu savienojumus,
uzmavas, leņķgabalus) (izņemot krānu, vārstu un ventiļu veidgabalus, cauruļu
balstus, skrūves un uzgriežņus, skavas)

kg

T

NACE: 24.43

Svina, cinka un alvas ražošana

CPA: 24.43.11

Neapstrādāts svins

24.43.11.30

Attīrīts neapstrādāts svins (izņemot svina pulverus un plēksnes)

kg

T

24.43.11.50

Neapstrādāts svins ar antimonu (izņemot svina pulverus un plēksnes)

kg

T

24.43.11.90

Neapstrādāts svins (izņemot svina pulverus un plēksnes, neapstrādātu svinu
ar antimonu, attīrītu)

kg

T
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CPA: 24.43.12

Neapstrādāts cinks

24.43.12.30

Neapstrādāts neleģēts cinks (izņemot cinka putekļus, pulverus un plēksnes)

kg

T

24.43.12.50

Neapstrādāti cinka sakausējumi (izņemot cinka putekļus, pulverus un plēk
snes)

kg

T

CPA: 24.43.13

Neapstrādāta alva

24.43.13.30

Neapstrādāta neleģēta alva (izņemot alvas pulverus un plēksnes)

kg

T

24.43.13.50

Neapstrādāti alvas sakausējumi (izņemot alvas pulverus un plēksnes)

kg

T

CPA: 24.43.21

Svina plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija; svina pulveri un plēksnes

24.43.21.00

Svina plāksnes, loksnes, sloksnes un folija; svina pulveri un plēksnes (izņemot
gatavus krāsvielu, krāsu un tamlīdzīgus svina pulverus vai plēksnes, elektroi
zolētu sloksni)

kg

T

CPA: 24.43.22

Cinka putekļi, pulveri un plēksnes

24.43.22.00

Cinka putekļi, pulveri un plēksnes (izņemot gatavus krāsvielu, krāsu un
tamlīdzīgus cinka pulverus vai plēksnes, cinka lodītes)

kg

T

CPA: 24.43.23

Cinka stieņi, profili un stieples; cinka plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija

24.43.23.00

Cinka stieņi, profili, stieples, plāksnes, loksnes, sloksnes un folija

kg

T

CPA: 24.43.24

Alvas stieņi, profili un stieples

24.43.24.00

Alvas stieņi, profili un stieples

kg

T

NACE: 24.44

Vara ražošana

CPA: 24.44.11

Vara kušņi; cementvarš

24.44.11.00

Vara kušņi, cementvarš (izgulsnētais varš) (izņemot vara pulveri)

kg

T

CPA: 24.44.12

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

24.44.12.00

Neattīrīts varš, vara anodi elektrolītiskai attīrīšanai (ieskaitot dobaino varu)
(izņemot elektrolītisko varu, galvanizācijas anodus)

kg

T

CPA: 24.44.13

Neapstrādāts rafinēts varš un vara sakausējumi; vara ligatūras

24.44.13.30

Neapstrādāts neleģēts attīrīts varš (izņemot velmētus, presētus vai kaltus
aglomerētus izstrādājumus)

kg

T

24.44.13.70

Neapstrādāta vara sakausējumi (izņemot velmētus, presētus vai kaltus aglo
merētus izstrādājumus); vara ligatūra (ieskaitot sakausējumus, kas nav piemē
roti kalšanai) (izņemot vara fosfīdu (fosforvaru), kura masā ir > 15 % fosfora)

kg

T

CPA: 24.44.21

Vara pulveri un plēksnes

24.44.21.00

Vara pulveri un plēksnes, izņemot cementvaru, pulveri / plēkšņu pulveri, ko
izmanto krāsu izgatavošanā, kas sastāv no bronzas/zelta (ķīmiska maisījuma),
attīrīta vara piedevas

kg

T

CPA: 24.44.22

Vara stieņi un profili

24.44.22.00

Vara un vara sakausējuma stieņi, profili un dobi profili (izņemot stieņus un
lietņus, kas iegūti liešanas vai aglomerācijas procesā, vara stieples ruļļos)

kg

T

CPA: 24.44.23

Vara stieple

24.44.23.30

Attīrīta vara sakausējuma stieple ar šķērsgriezumu > 6 mm

kg

T
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24.44.23.50

Vara stieple ar šķērsgriezumu > 0,5 mm, bet ≤ 6 mm (izņemot auklu vai
virvi, kas stiegrota ar stiepli, savītu stiepli un trosi)

kg

T

24.44.23.70

Vara stieple ar šķērsgriezuma izmēru ≤ 0,5 mm (izņemot auklu vai virvi, kas
stiegrota ar stiepli, savītu stiepli un trosi)

kg

T

CPA: 24.44.24

Vara plāksnes, loksnes un sloksnes, ar biezumu > 0,15 mm

24.44.24.00

Vara un vara sakausējuma plāksnes, loksnes un sloksnes, biezums > 0,15 mm
(izņemot valcētu vara metālu, elektroizolācijas sloksni)

kg

T

CPA: 24.44.25

Vara folija, ar biezumu ≤ 0,15 mm

24.44.25.00

Vara folija (bez oderējuma) ar biezumu ≤ 0,15 mm

kg

T

CPA: 24.44.26

Vara caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali

24.44.26.30

Vara caurules un cauruļvadi

kg

T

24.44.26.50

Vara vai vara sakausējuma cauruļu/cauruļvadu savienotājposmi, ieskaitot
uzmavas, leņķgabalus, atlokus, T veida gabalus un savienotājus, izņemot
bultas un uzmavas, ko izmanto cauruļu/cauruļvadu savienotājposmu
komplektēšanai/nostiprināšanai ar tapām, krāniem, ventiļiem

kg

T

NACE: 24.45

Citu krāsaino metālu ražošana

CPA: 24.45.11

Neapstrādāts niķelis

24.45.11.00

Neapstrādāts niķelis

kg

T

CPA: 24.45.12

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citi niķeļa metalurģijas starpprodukti

24.45.12.00

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citi niķeļa metalurģijas starppro
dukti (ieskaitot neattīrītus niķeļa oksīdus, neapstrādātu niķeli, neattīrītu fero
niķeli)

kg

T

CPA: 24.45.21

Niķeļa pulveris un plēksnes

24.45.21.00

Niķeļa pulveris un plēksnes (izņemot niķeļa oksīda aglomerātus)

kg

T

CPA: 24.45.22

Niķeļa stieņi, profili un stieples

24.45.22.00

Niķeļa un niķeļa sakausējuma stieņi, profili un stieples (izņemot stieņus un
profilus izmantošanai konstrukcijās, elektriskās izolācijas stieņus un stieples,
emaljētu stiepli)

kg

T

CPA: 24.45.23

Niķeļa plātnes, loksnes, sloksnes un folija

24.45.23.00

Niķeļa un niķeļa sakausējuma plāksnes, loksnes, sloksnes un folija (izņemot
valcētu metālu)

kg

T

CPA: 24.45.24

Niķeļa caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali

24.45.24.00

Niķeļa caurules, cauruļvadi un to veidgabali

kg

T

CPA: 24.45.30

Citi krāsainie metāli un to izstrādājumi; metālkeramika; pelni un atlikumi, kas satur metālus vai metālu
savienojumus

24.45.30.13

Volframs un tā izstrādājumi (izņemot atgriezumus un lūžņus), citur neklasi
ficēti

kg

T

24.45.30.17

Molibdēns un tā izstrādājumi (izņemot atgriezumus un lūžņus), citur nekla
sificēti

kg

T

24.45.30.23

Tantals un tā izstrādājumi (izņemot atgriezumus un lūžņus), citur neklasifi
cēti

kg

T

24.45.30.25

Magnijs un tā izstrādājumi (izņemot atgriezumus un lūžņus), citur neklasifi
cēti

kg

T

24.45.30.27

Kobalta kušņi un citādi kobalta metalurģijas starpprodukti; kobalts un tā
izstrādājumi (izņemot atgriezumus un lūžņus), citur neklasificēti

kg

T
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24.45.30.30

Bismuts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus, citur neklasifi
cēti; kadmijs un tā izstrādājumi (izņemot atgriezumus un lūžņus), citur nekla
sificēti

kg

T

24.45.30.43

Titāns un tā izstrādājumi (izņemot atgriezumus un lūžņus), citur neklasificēti

kg

T

24.45.30.47

Cirkonijs un tā izstrādājumi (izņemot atgriezumus un lūžņus), citur neklasi
ficēti; antimons un tā izstrādājumi (izņemot atgriezumus un lūžņus), citur
neklasificēti

kg

T

24.45.30.55

Berilijs, hroms, germānijs, vanādijs, gallijs, hafnijs, indijs, niobijs, rēnijs, tallijs
un šo metālu izstrādājumi, citur neklasificēti; šo metālu (izņemot berilija,
hroma un tallija) atgriezumi un lūžņi

kg

T

24.45.30.57

Mangāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus, citur neklasifi
cēti; metālkeramika un tās izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus,
citur neklasificeti

kg

T

NACE: 24.51

Čuguna liešana

CPA: 24.51.11

Kaļamā čuguna liešanas pakalpojumi

24.51.11.10

Kaļamā čuguna lējumi sauszemes transportlīdzekļiem, virzuļdzinējiem un
citām mašīnām un mehāniskām iekārtām

kg

S

S1

24.51.11.90

Daļas citam pielietojumam (kaļamā čuguna lējumi)

kg

S

S1

CPA: 24.51.12

Čuguna ar sferoidālu grafītu liešanas pakalpojumi

24.51.12.10

Sauszemes transportlīdzekļu daļas (augstas stiprības čuguna lējumi)

kg

S

S1

24.51.12.20

Elastīgi čuguna lējumi transmisijas vārpstām, kloķvārpstām, izciļņvārpstām un
kloķiem, gultņu korpusiem un slīdgultņiem (izņemot lodīšu vai rullīšu gultņu
korpusus)

kg

S

S1

24.51.12.40

Citas virzuļdzinēju un mehānisko iekārtu daļas (augstas stiprības čuguna
lējumi)

kg

S

S1

24.51.12.50

Elastīgi čuguna lējumi mašīnām un mehāniskām iekārtām, izņemot virzuļ
dzinējiem

kg

S

S1

24.51.12.90

Elastīgi čuguna lējumi lokomotīvēm / ritošajam sastāvam / daļām, ko neiz
manto sauszemes transportlīdzekļos, gultņu korpusos, slīdgultņos, virzuļdzi
nējos, sazobēs, trīšos, sajūgos, mašīnās

kg

S

S1

CPA: 24.51.13

Pelēkā čuguna liešanas pakalpojumi

24.51.13.10

Pelēkā čuguna lējumi sauszemes transportlīdzekļiem (izņemot lokomotīvēm
vai ritošajam sastāvam, būvniecībā izmantojamam transportam)

kg

S

S1

24.51.13.20

Pelēkā čuguna lējumi transmisijas vārpstām, kloķvārpstām, izciļņvārpstām,
kloķiem, gultņu korpusiem un slīdgultņiem (izņemot lodīšu vai rullīšu gultņu
korpusus)

kg

S

S1

24.51.13.40

Citas virzuļdzinēju un mehānisko iekārtu daļas (augstas stiprības čuguna
lējumi, neelastīgi)

kg

S

S1

24.51.13.50

Pelēkā čuguna lējumi mašīnām un mehāniskām iekārtām, izņemot virzuļdzi
nējiem

kg

S

S1

24.51.13.90

Pelēkā čuguna lējumi lokomotīvēm / ritošajam sastāvam / daļām, ko neiz
manto sauszemes transportlīdzekļos, gultņu korpusos, slīdgultņos, virzuļdzi
nējos, sazobēs, trīšos, sajūgos, mašīnās

kg

S

S1

CPA: 24.51.20

Čuguna caurules, cauruļvadi un dobie profili

24.51.20.00

Čuguna caurules, cauruļvadi un dobi profili, izņemot caurules, cauruļvadus
un dobus profilus, kas izgatavoti kā atsevišķas izstrādājumu daļas, kā centrā
lapkures radiatoru sekcijas un mašīnu daļas

kg

T
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CPA: 24.51.30

Čuguna caurules vai cauruļu veidgabali

24.51.30.30

Nekaļamā čuguna caurules vai cauruļu veidgabali

kg

T

24.51.30.50

Kaļamā čuguna caurules vai cauruļu veidgabali

kg

T

NACE: 24.52

Tērauda liešana

CPA: 24.52.10

Tērauda liešanas pakalpojumi

24.52.10.10

Tērauda lējumi sauszemes transportlīdzekļiem, izņemot lokomotīvēm vai
ritošajam sastāvam, būvniecībā izmantojamiem transportlīdzekļiem

kg

S

S1

24.52.10.30

Tērauda lējumi gultņu korpusiem un slīdgultņiem (izņemot lodīšu vai rullīšu
gultņu korpusus)

kg

S

S1

24.52.10.40

Citas virzuļdzinēju un mehānisko iekārtu daļas

kg

S

S1

24.52.10.50

Tērauda lējumi mašīnām un mehāniskām ierīcēm, izņemot virzuļdzinējiem,
turboreaktīvajām lidmašīnām, turbopropelleriem, citām gāzes turbīnām,
pacelšanas/pārvietošanas iekārtām, būvniecībā izmantojamām mašīnām/trans
portlīdzekļiem

kg

S

S1

24.52.10.90

Tērauda lējumi lokomotīvēm / ritošajam sastāvam / daļām, ko neizmanto
sauszemes transportlīdzekļos, gultņu korpusos, slīdgultņos, virzuļdzinējos,
sazobēs, trīšos, sajūgos, mašīnās

kg

S

S1

CPA: 24.52.30

Caurules vai to veidgabali no lieta tērauda

24.52.30.00

Lietas tērauda caurules vai cauruļu veidgabali

kg

T

NACE: 24.53

Vieglo metālu liešana

CPA: 24.53.10

Vieglo metālu liešanas pakalpojumi

24.53.10.10

Vieglo metālu lējumi sauszemes transportlīdzekļiem, izņemot lokomotīvēm
vai ritošajam sastāvam, būvniecībā izmantojamiem transportlīdzekļiem

kg

S

S1

24.53.10.20

Vieglo metālu lējumi transmisijas vārpstām, kloķvārpstām, izciļņvārpstām un
kloķiem, gultņu korpusiem un slīdgultņiem (izņemot lodīšu vai rullīšu gultņu
korpusus)

kg

S

S1

24.53.10.40

Citas virzuļdzinēju un mehānisko iekārtu daļas

kg

S

S1

24.53.10.50

Vieglo metālu lējumi mašīnām un mehāniskām ierīcēm, izņemot virzuļdzi
nējiem, turboreaktīvajām lidmašīnām, turbopropelleriem, citām gāzes turbī
nām, pacelšanas/pārvietošanas iekārtām, būvniecībā izmantojamām mašīnām/
transportlīdzekļiem

kg

S

S1

24.53.10.90

Daļas citam pielietojumam

kg

S

S1

NACE: 24.54

Citu krāsaino metālu liešana

CPA: 24.54.10

Citu krāsaino metālu liešanas pakalpojumi

24.54.10.10

Krāsaino metālu lietas daļas sauszemes transportlīdzekļiem, izņemot lokomo
tīvēm / ritošajam sastāvam, žākļceltņiem, rūpniecības platformām, kas aprī
kotas ar pacelšanas/pārvietošanas ierīcēm, lauksaimniecības/ceļu veltņiem,
buldozeriem u. c.

kg

S

S1

24.54.10.20

Krāsainā metāla lietas daļas, izņemot vieglos metālus, transmisijas vārpstām,
kloķvārpstām, izciļņvārpstām, kloķiem, gultņu korpusiem un slīdgultņiem
(izņemot lodīšu vai rullīšu gultņu korpusus)

kg

S

S1

24.54.10.40

Citas virzuļdzinēju un mehānisko iekārtu daļas

kg

S

S1

24.54.10.50

Krāsainā metāla (izņemot vieglā) lietas daļas mašīnām un mehāniskām ierī
cēm, izņemot virzuļdzinējiem

kg

S

S1

24.54.10.90

Daļas citam pielietojumam

kg

S

S1
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NACE: 25.11

Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana

CPA: 25.11.10

Saliekamās būvkonstrukcijas no metāla

25.11.10.30

Saliekamas dzelzs vai tērauda standartmāju sagataves

S

25.11.10.50 z

Saliekamas alumīnija standartmāju sagataves

S

CPA: 25.11.21

Tilti un tiltu laidumi no dzelzs vai tērauda

25.11.21.00

Dzelzs vai tērauda tilti un tiltu daļas

CPA: 25.11.22

Torņi un režģu konstrukcijas no dzelzs vai tērauda

25.11.22.00

Dzelzs vai tērauda torņi un režģu konstrukcijas

CPA: 25.11.23

Citas konstrukcijas un konstrukciju daļas, plāksnes, stieņi, leņķi, fasonprofili un līdzīgi izstrādājumi no dzelzs,
tērauda vai alumīnija

25.11.23.10

Dzelzs/tērauda iekārtas sastatnēm, režģiem, balstiem / šahtu balstiem,
ieskaitot remontbedru augšdaļas karkasus un virsbūves, izstiepjamus kastu
balansierus, cauruļveida sastatnes un tamlīdzīgas iekārtas

kg

S

25.11.23.50

Cita veida plākšņu konstrukcijas: citas

kg

S

25.11.23.55

Dzelzs vai tērauda aizsprosti, slūžas, slūžu vārti, nostiprināti kuģu, laivu doki,
pontonsteķi, piestātnes un citas kuģu un ūdensceļu konstrukcijas, citas dzelzs
vai tērauda konstrukcijas un konstrukciju daļas, citur neminētas (izņemot
tiltus un tiltu daļas; torņus; režģu konstrukcijas; vārtus; durvis, logus un to
rāmjus un sliekšņus; iekārtas sastatnēm, režģiem, balstiem / šahtu balstiem,
konstrukcijas un konstrukciju daļas, kas nav ražotas tikai vai galvenokārt no
plāksnēm)

kg

S

25.11.23.70

Alumīnija konstrukcijas un konstrukciju daļas, citur neklasificētas

kg

S

NACE: 25.12

Metāla durvju un logu ražošana

CPA: 25.12.10

Durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi no metāla

25.12.10.30

Dzelzs vai tērauda durvis, to sliekšņi, logi un to rāmji

p/st

S

25.12.10.50

Alumīnija durvis, to sliekšņi, logi un to rāmji

p/st

S

NACE: 25.21

Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana

CPA: 25.21.11

Dzelzs vai tērauda centrālapkures radiatori, kuriem neizmanto elektrisko sildīšanu

25.21.11.00

Elektriski neapsildāmi dzelzs vai tērauda centrālapkures radiatori un to daļas

CPA: 25.21.12

Centrālapkures katli karsta ūdens vai zemspiediena tvaika ražošanai

25.21.12.00

Centrālapkures tvaika katli, izņemot HS pozīciju 8402

CPA: 25.21.13

Centrālapkures katlu daļas

25.21.13.00

Centrālapkures tvaika katlu daļas

NACE: 25.29

Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana

CPA: 25.29.11

Dzelzs, tērauda vai alumīnija rezervuāri, cisternas, tvertnes un tamlīdzīgas tilpnes jebkuru materiālu (izņemot
saspiestas vai sašķidrinātas gāzes) glabāšanai, ar ietilpību > 300 litru, bez mehāniskā vai siltumtehniskā
aprīkojuma

25.29.11.10

Dzelzs vai tērauda rezervuāri, tvertnes, cisternas un tamlīdzīgas tilpnes ar
tilpumu > 300 l, domātas gāzēm (izņemot saspiestās vai sašķidrinātās gāzes
tilpnes, kas apgādātas ar mehāniskām vai termiskām iekārtām)

kg

S

kg

S

S

p/st

S

S

kg

S2

S

S2
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25.29.11.20

Dzelzs vai tērauda rezervuāri, tvertnes, cisternas un tamlīdzīgas tilpnes,
oderētas vai ar siltumizolāciju, ar tilpumu > 300 l, domātas šķidrumiem
(izņemot tilpnes, kas apgādātas ar mehāniskām vai termiskām iekārtām)

kg

S

25.29.11.30

Dzelzs vai tērauda rezervuāri, tvertnes, cisternas un tamlīdzīgas tilpnes ar
tilpumu > 300 l, domātas šķidrumiem (izņemot tilpnes, kas apgādātas ar
mehāniskām vai termiskām iekārtām, oderējumu vai siltumizolāciju)

kg

S

25.29.11.50

Dzelzs vai tērauda rezervuāri, tvertnes, cisternas un tamlīdzīgas tilpnes ar
tilpumu > 300 l, domātas cietām vielām (izņemot tilpnes, kas apgādātas ar
mehāniskām vai termiskām iekārtām)

kg

S

25.29.11.70

Alumīnija rezervuāri, tvertnes, cisternas un tamlīdzīgas tilpnes ar tilpumu
> 300 l, kas paredzētas jebkuram materiālam (izņemot saspiesto vai sašķid
rināto gāzi) (izņemot tilpnes, kas apgādātas ar mehāniskām vai termiskām
iekārtām)

kg

S

CPA: 25.29.12

Metāla tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei

25.29.12.00

Metāla tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei

kg

S

NACE: 25.30

Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

CPA: 25.30.11

Ūdens tvaika vai citi tvaika katli; ūdens pārkarsēšanas katli

25.30.11.10

Ūdens tvaika katli (izņemot centrālapkures ūdens sildkatlus, kas ražo
zemspiediena tvaiku)

p/st

S

25.30.11.50

Tvaika ģeneratori (tai skaitā kombinētie tvaika katli) (izņemot centrālapkures
ūdens sildkatlus, kas ražo zemspiediena tvaiku, un ūdens tvaika katlus)

p/st

S

25.30.11.70

Pārkarsētā ūdens tvaika katli (izņemot centrālapkures ūdens sildkatlus, kas
ražo zemspiediena tvaiku)

p/st

S

CPA: 25.30.12

Katlu palīgiekārtas; ūdens tvaika un citu tvaika spēkiekārtu kondensatori

25.30.12.30

HS pozīciju 8402 vai 8403 tvaika katlos izmantojamās papildiekārtas

kg

S

25.30.12.50

Tvaika vai citu tvaika jaudas iekārtu kondensatori

kg

S

CPA: 25.30.13

Tvaika ģeneratoru daļas

25.30.13.30

Tvaika ģeneratoru un pārkarsētā ūdens tvaika katlu daļas

S

S2

25.30.13.50

HS pozīciju 840410 un 840420 aparātu daļas

S

S2

CPA: 25.30.21

Kodolreaktori, izņemot izotopu separācijas iekārtas

25.30.21.00

Kodolreaktori

CPA: 25.30.22

Kodolreaktoru, izņemot izotopu separācijas iekārtu daļas

25.30.22.00

Kodolreaktoru daļas

NACE: 25.40

Ieroču un munīcijas ražošana

CPA: 25.40.12

Revolveri, pistoles, nemilitārie šaujamieroči un līdzīgas ierīces

25.40.12.30

Pistoles un revolveri (izņemot kaujas šaujamieročus, mašīnpistoles, ieročus
signālraķešu palaišanai, salūtpatronu šaujamieročus, kaušanas ierīces, pa
stobru lādējamus šaujamieročus, atsperu, gaisa vai gāzes ieročus, ieroču imitā
cijas)

p/st

S

25.40.12.50

Šaujamieroči, šautenes, karabīnes un pa stobru lādējami ieroči (ieskaitot
ieročus ar atsitienu, kombinētās šautenes, sporta ieročus, kas izveidoti spieķa
veidā) (izņemot kaujas šaujamieročus)

p/st

S

kg

S

S

S2
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25.40.12.70

Šaujamieroči, kas darbojas, izšaujot eksplozīvu lādiņu, citur neklasificēti
(izņemot kaujas šaujamieročus)

p/st

S

25.40.12.90

Pārējie ieroči (atsperu, gaisa vai gāzes šautenes un pistoles, steki) (izņemot
kaujas ieročus)

p/st

S

CPA: 25.40.13

Bumbas, raķetes un tamlīdzīga kaujas munīcija; patronas, cita munīcija, reaktīvie šāviņi un to daļas

25.40.13.00

Patronas un cita munīcija un šāviņi un to daļas, ieskaitot skrotis un patronu
čaulītes (izņemot militāriem mērķiem)

CPA: 25.40.14

Kaujas ieroču un citu ieroču daļas

25.40.14.00

Daļas un piederumi revolveriem, pistolēm, šaujamieročiem (izņemot kaujas)
un tamlīdzīgiem izstrādājumiem

NACE: 25.50

Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija

CPA: 25.50.11

Metāla kalšanas pakalpojumi

25.50.11.34

kg

Norāde
uz
piezī
mēm

S

M

S

M

Pēc vaļējās matrices metodes kaltas dzelzs daļas transmisijas vārpstām, izciļ
ņvārpstām, kloķvārpstām un kloķiem; HS pozīcijas 7326 mehānismi; HS
pozīciju 84, 85, 86, 87, 88, 90 iekārtu, aparātu un transportlīdzekļu daļas
(pēc vaļējās matrices metodes kalts tērauds)

S

S1

25.50.11.37

Pēc vaļējās matrices metodes kaltas krāsainā metāla daļas mehānismiem un
ierīcēm, izņemot virzuļdzinējiem, turboreaktīvajām lidmašīnām, gāzes turbī
nām, pacelšanas/pārvietošanas ierīcēm, būvniecības mašīnām/transportlīdzek
ļiem

S

S1

25.50.11.51

HS pozīcijas 87 sauszemes transportlīdzekļu daļas (tērauda aukstā presēšana)

S

S1

25.50.11.52

Aukstās presēšanas tērauda daļas transmisijas vārpstām, izciļņvārpstām, kloķ
vārpstām un kloķiem

S

S1

25.50.11.53

HS pozīcijas 8483 virzuļdzinēju un mehānisko iekārtu daļas (tērauda aukstā
presēšana)

S

S1

25.50.11.54

Aukstās presēšanas tērauda daļas mašīnām un mehāniskām iekārtām,
izņemot virzuļdzinējiem

S

S1

25.50.11.56

Aukstās presēšanas tērauda daļas audioierakstu un skaņas reproducēšanas,
televīzijas attēla un skaņas reproducēšanas elektroniskām mašīnām un iekār
tām

S

S1

25.50.11.57

HS pozīcijas 7326 mehānismi; HS pozīcijas 86, 87, 88 transportlīdzekļu un
iekārtu daļas sliežu nostiprināšanai, daļas sauszemes transportlīdzekļiem un
gaisa kuģiem (tērauda aukstā presēšana)

S

S1

25.50.11.58

HS pozīcijas 84, 85, 87, 88, 90 mehānismu, iekārtu, darbarīku un transport
līdzekļu daļas, iegūtas ar auksto krāsaino metālu presēšanu

S

S1

CPA: 25.50.12

Metāla štancēšanas pakalpojumi

25.50.12.10

Štancētas (un augstas precizitātes kaltas) tērauda daļas sauszemes transport
līdzekļiem, izņemot lokomotīvēm un ritošajiem sastāviem

S

S1

25.50.12.20

Štancētas (un augstas precizitātes kaltas) tērauda daļas transmisijas vārpstām,
kloķvārpstām, izciļņu vārpstām, kloķiem, gultņu korpusiem un slīdgultņiem
(izņemot lodīšu vai rullīšu gultņu korpusus)

S

S1
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25.50.12.30

HS pozīcijas 8483 virzuļdzinēju un mehānisko iekārtu daļas (tērauda štan
cēšana)

S

S1

25.50.12.40

Lauksaimniecības, mežkopības un dārzeņkopības mehānisko un tehnisko
iekārtu un instrumentu daļas (tērauda štancēšana)

S

S1

25.50.12.50

Štancētas tērauda daļas trīšu rīkiem un liftiem, celtņiem, vinčām un kabestā
niem, domkratiem, autokrāvējiem, citām platformām, aprīkotām ar pacelša
nas/pārvietošanas ierīcēm, liftiem, eskalatoriem, konveijeriem

S

S1

25.50.12.60

HS pozīciju 8426, 8429, 8430 mehānisko iekārtu un aparātu daļas (tērauda
štancēšana)

S

S1

25.50.12.70

Štancēta tērauda daļas mašīnām un ierīcēm (izņemot virzuļdzinējiem, turbo
reaktīvajām lidmašīnām, gāzes turbīnām, pacelšanas vai pārvietošanas ierī
cēm, būvniecības mašīnām)

S

S1

25.50.12.80

Štancēta tērauda daļas lokomotīvēm / ritošajiem sastāviem, lidmašīnām,
kosmosa kuģiem, elektroniskām mašīnām un iekārtām, optikas, fotokinema
togrāfijas, mērīšanas, pārbaudes/precīzijas aparatūrai

S

S1

25.50.12.90

Pozīciju HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 iekārtu, aparātu un transportlīdzekļu daļas
(krāsainā metāla štancēšana)

S

S1

CPA: 25.50.13

Citi metāla formēšanas pakalpojumi

25.50.13.10

Veidots lokšņu tērauds sauszemes transportlīdzekļu daļām, izņemot lokomo
tīvēm un ritošajiem sastāviem

S

S1

25.50.13.20

HS pozīcijas 8483 virzuļdzinēju un mehānisko iekārtu daļas (lokšņu tērauda
veidošana)

S

S1

25.50.13.30

Veidots lokšņu tērauds mašīnu un mehānisko iekārtu daļām, izņemot virzuļ
dzinējiem

S

S1

25.50.13.40

Veidots lokšņu tērauds audioierakstu un skaņas reproducēšanas, televīzijas
attēla un skaņas reproducēšanas elektronisko mašīnu un iekārtu daļām

S

S1

25.50.13.50

HS pozīciju 7323, 7326 izstrādājumi, HS pozīcijas 9403 mēbeļu daļas, HS
pozīcijas 86 sauszemes transportlīdzekļu un sliežu stiprinājumu daļas, HS
pozīcijas 90 iekārtas (krāsainā metāla lokšņu tērauda veidošana)

S

S1

25.50.13.70

HS pozīciju 84, 85, 86, 88, 94 mājturības priekšmeti, mehānisko iekārtu,
aparātu, mēbeļu un transportlīdzekļu daļas (krāsainā metāla lokšņu veidoša
na)

S

S1

CPA: 25.50.20

Pulvermetalurģija

25.50.20.20

Tērauda pulvermetalurģijas izstrādājumi

S

S1

25.50.20.80

HS pozīciju 84, 85, 86, 87, 88, 90 izstrādājumu daļas (krāsainā metāla
pulvermetalurģijas izstrādājumi)

S

S1

NACE: 25.61

Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana

CPA: 25.61.11

Metālu metāliskās pārklāšanas pakalpojumi

25.61.11.30

Metalizēšana, iegremdējot kausētos metālos (galvanizēšana ar cinku vai kodi
nāšana ar alvu)

I

C

25.61.11.50

Metalizēšana ar termosmidzināšanu

I

C
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25.61.11.70

Metalizēšana ar cinku elektrolīzes procesā

I

C

25.61.11.90

Pārklāšana ar citiem metāliem, izņemot cinku (ieskaitot niķeli, varu, hromu,
dārgmetālus u. c.), elektrolīzes vai ķīmiskās apstrādes procesā

I

C

CPA: 25.61.12

Metālu nemetāliskās pārklāšanas pakalpojumi

25.61.12.30

Metālu pārklāšana ar plastmasu (ieskaitot pulverpārklāšanu)

I

C

25.61.12.50

Citi pārklājumi (fosfatēšana u. c.)

I

C

CPA: 25.61.21

Metālu termiskās apstrādes pakalpojumi, izņemot pārklāšanu ar metāliem

25.61.21.00

Metālu termoapstrāde (izņemot pārklāšanu ar metālu vai plastmasu)

I

C

CPA: 25.61.22

Citi metālu virsmas apstrādes pakalpojumi

25.61.22.30

Metālu mitrā krāsošana un lakošana

I

C

25.61.22.50

Metālu anodēšana

I

C

25.61.22.70

Metalizēšana ar metāla tvaikiem

I

C

25.61.22.90

Citi virsmu metalizēšanas paņēmieni

I

C

NACE: 25.62

Mehāniskā apstrāde

CPA: 25.62.10

Metāla detaļu virpošanas pakalpojumi

25.62.10.01

Virpotas metāla daļas krāniem, vārstiem un tamlīdzīgiem izstrādājumiem

S

S1

25.62.10.03

Virpotas metāla daļas mašīnām un mehāniskām iekārtām

S

S1

25.62.10.05

Virpotas metāla daļas sauszemes transportlīdzekļiem (izņemot lokomotīvēm
un ritošajiem sastāviem, kas izgatavoti liešanas, kalšanas, spiešanas, veidoša
nas, velmēšanas vai pulvermetalurģijas ceļā)

S

S1

25.62.10.07

Virpotas metāla daļas gaisa kuģiem, kosmosa kuģiem un mākslīgiem pava
doņiem

S

S1

25.62.10.09

Virpotas metāla daļas elektriskām mašīnām un iekārtām, skaņas ierakstes un
atskaņošanas iekārtām, televīzijas un skaņas ierakstes un atskaņošanas iekār
tām

S

S1

25.62.10.11

Virpotas metāla daļas optikas, foto, kino, mērīšanas, kontroles vai precīzijas
instrumentiem un aparātiem

S

S1

25.62.10.13

Virpotas metāla daļas izstrādājumiem HS pozīcijās 7326, 7419, 7616
virpotas metāla daļas iekārtām un transportlīdzekļiem sliežu ceļa nostiprinā
šanai, kas ietvertas HS pozīcijā 86

S

S1

CPA: 25.62.20

Citi mehāniskās apstrādes pakalpojumi

25.62.20.00

Metāla daļas (izņemot virpotās)

S

S1

NACE: 25.71

Galda piederumu ražošana

CPA: 25.71.11

Naži (izņemot nažus mašīnām), šķēres un to asmeņi

25.71.11.20

Galda naži ar nekustīgiem asmeņiem no parasta metāla, ieskaitot rokturus
(izņemot sviesta nažus un zivju nažus)

p/st

S

25.71.11.45

Naži ar fiksētiem asmeņiem no parasta metāla, ieskaitot potējamos nažus,
izņemot zivju, sviesta/galda nažus ar fiksētiem asmeņiem, nažus un griezē
jasmeņus mašīnām / mehāniskām ierīcēm

p/st

S

25.71.11.60

Saliekamie naži

p/st

S
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25.71.11.75

Parasta metāla spali un asmeņi galda nažiem, kabatas nažiem, ieskaitot potē
jamos nažus, izņemot zivju un sviesta nažus, nažus/griezējasmeņus mašīnām
vai mehāniskām ierīcēm

p/st

S

25.71.11.90

Grieznes, drēbnieku grieznes, šķēres un tamlīdzīgas grieznes un to asmeņi

p/st

S

CPA: 25.71.12

Bārdas naži un žiletes, ietverot žilešu sagataves

25.71.12.30

Skuvekļi, to daļas (izņemot skuvekļu asmeņus)

25.71.12.80

Asmeņskuvekļu asmeņi (ieskaitot asmeņu sagatavju sloksnes)

CPA: 25.71.13

Citi griešanas rīki; manikīra vai pedikīra instrumentu komplekti un atsevišķi instrumenti

25.71.13.30

Papīrnaži, naži aplokšņu atvēršanai un tekstu labošanai, zīmuļu asināmie un
to asmeņi (ieskaitot paketes tipa zīmuļu asināmos) (izņemot zīmuļu asināmās
mašīnas)

S

25.71.13.50

Manikīra vai pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles)

S

25.71.13.70

Naži šķelšanai, plēšanai, kapāšanai, matu griešanas un matu cirpšanas ierīces
un tamlīdzīgi griezējinstrumenti

CPA: 25.71.14

Karotes, dakšiņas, kausi, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi
virtuves un galda piederumi

25.71.14.30

Galda piederumi (izņemot galda nažus, ieskaitot zivju nažus un sviesta nažus)
un tamlīdzīgi galda piederumi no nerūsējošā tērauda vai cita parastā metāla

p/st

S

25.71.14.80

Parastā metāla galda piederumi (izņemot galda nažus, ieskaitot zivju nažus un
sviesta nažus) un tamlīdzīgi galda piederumi ar sudraba, zelta vai platīna
pārklājumu

p/st

S

CPA: 25.71.15

Zobeni, mačetes, durkļi, šķēpi un līdzīgi ieroči un to daļas

25.71.15.00

Zobeni, mačetes, durkļi, šķēpi un tamlīdzīgi ieroči un to daļas

kg

S

NACE: 25.72

Slēdzeņu un eņģu ražošana

CPA: 25.72.11

Piekaramās slēdzenes un slēdzenes no parastā metāla transportlīdzekļiem un mēbelēm

25.72.11.30

Parastā metāla piekaramās slēdzenes

p/st

S

25.72.11.50

Parastā metāla slēdzenes mehāniskajiem transportlīdzekļiem

p/st

S

25.72.11.70

Parastā metāla slēdzenes mēbelēm

p/st

S

CPA: 25.72.12

Citas slēdzenes no parastiem metāliem

25.72.12.30

Parastā metāla cilindriskās slēdzenes ēku durvīm

p/st

S

25.72.12.50

Parastā metāla slēdzenes ēku durvīm (izņemot cilindriskās slēdzenes)

p/st

S

25.72.12.70

Parastā metāla slēdzenes (izņemot piekaramās slēdzenes, slēdzenes mehānis
kajiem transportlīdzekļiem, slēdzenes mēbelēm un slēdzenes ēku durvīm)

p/st

S

CPA: 25.72.13

Skavas un ietvari ar skavām, kas aprīkoti ar slēdzenēm; to daļas

25.72.13.30

Parastā metāla skavas un rāmji ar skavām un iemontētām slēdzenēm
(izņemot ātrslēdzējus un skavas rokassomām, vēstuļu kastītēm un doku
mentu mapēm)

kg

S

25.72.13.50

Atsevišķi izgatavotas parastā metāla atslēgas (ieskaitot lietās, kaltās vai
spiestās atslēgu sagataves)

kg

S

25.72.13.70

Parastā metāla daļas piekaramām slēdzenēm, slēdzenēm un skavām, un
rāmjiem, kam piemontētas slēdzenes

S
p/st

p/st

S

S

S

L 325/126

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PRODCOM

Apraksts

8.12.2017.

Apjoms

P

Norāde
uz
piezī
mēm

CPA: 25.72.14

Eņģes, apkalumi, stiprinājumi un līdzīgi izstrādājumi no parastā metāla, kas piemēroti izmantošanai transport
līdzekļiem, durvīm, logiem, mēbelēm un līdzīgā veidā

25.72.14.10

Parastā metāla viras

kg

S

25.72.14.20

Parastā metāla skrituļi ar stiprinājumiem

kg

S

25.72.14.30

Parastā metāla stiprinājumi, apkalumi un tamlīdzīgi piederumi mehāniskajiem
transportlīdzekļiem (izņemot viras, skrituļus, slēdzenes un atslēgas)

kg

S

25.72.14.40

Parastā metāla stiprinājumi, apkalumi un tamlīdzīgi piederumi ēkām (izņemot
viras, skrituļus, slēdzenes un atslēgas, durvju “actiņas” ar optiskiem elemen
tiem un ar atslēgu darbināmus durvju aizbīdņus)

kg

S

25.72.14.50

Parastā metāla stiprinājumi, apkalumi un tamlīdzīgi piederumi mēbelēm
(izņemot viras, skrituļus, slēdzenes un atslēgas)

kg

S

25.72.14.60

Parastā metāla apkalumi, stiprinājumi un līdzīgi izstrādājumi (izņemot mehā
niskajiem transportlīdzekļiem, ēkām vai mēbelēm)

kg

S

25.72.14.70

Parastā metāla automātiskie durvju mehānismi

kg

S

25.72.14.80

Parastā metāla cepuru pakaramie, cepuru vadži, balsteņi, mēteļu pakaramie,
dvieļu pakaramie, trauku lupatu pakaramie, suku pakaramie un atslēgu paka
ramie (izņemot mēteļu pakaramās mēbeles)

kg

S

NACE: 25.73

Darbarīku ražošana

CPA: 25.73.10

Rokas instrumenti, kas izmantojami lauksaimniecībā, dārzkopībā vai mežsaimniecībā

25.73.10.10

Lāpstas un liekšķeres

kg

S

25.73.10.30

Kapļi, smailkapļi, cērtes, grābekļi

kg

S

25.73.10.40

Cirvji, liektie cirtņi un tamlīdzīgi cērtamie darbarīki (izņemot ledus cirvjus)

kg

S

25.73.10.50

Dārza šķēres un tamlīdzīgi vienrokas zargrieži un šķēres (ieskaitot putnu
šķēres) (izņemot dārza šķēru veida grieznes ar griezējasmeņiem un pirkstu
riņķiem, potējamos nažus)

kg

S

25.73.10.55

Dakšas un citi rokas darbarīki (izņemot saliekamos nažus), ko izmanto lauk
saimniecībā, dārzkopībā vai mežkopībā

kg

S

25.73.10.60

Dzīvžogu šķēres, divroku šķēres dzīvžogu cirpšanai un tamlīdzīgas divroku
šķēres

kg

S

CPA: 25.73.20

Rokzāģi; visu veidu zāģu asmeņi

25.73.20.10

Rokas zāģi (izņemot rokas zāģi ar pašvadības motoru)

kg

S

25.73.20.20

Lentzāģu plātnes

kg

S

25.73.20.30

Ripzāģu plātnes ar tērauda darbdaļām (ieskaitot rievu griezēja vai šķēlēja
asmeņus)

kg

S

25.73.20.50

Ripzāģu plātnes ar citām, ne tērauda darbdaļām (ieskaitot rievu griezēja un
šķēlēja asmeņus, daļas)

kg

S

25.73.20.93

Lineāro zāģu plātnes darbam ar metālu

kg

S

25.73.20.97

Zāģu plātnes ar parasta metāla darbdaļu (izņemot lentzāģu lentes, zāģripu
diskus, zāģveida mūzikas instrumentus)

kg

S

CPA: 25.73.30

Citi rokas instrumenti

25.73.30.13

Vīles, skrāpvīles un tamlīdzīgi darbarīki (izņemot darbmašīnu caurumsišus,
perforatorus un vīles)

kg

S

25.73.30.16

Knaibles, ieskaitot asknaibles, plakanknaibles un pincetes, ko neizmanto
medicīnā, un līdzīgi rokas darbarīki no parasta metāla

kg

S
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25.73.30.23

Metāla dzirkles, šķēres un tamlīdzīgi rokas darbarīki

kg

S

25.73.30.25

Cauruļu griežamie, kniežcirtņi, perforatori un tamlīdzīgi darbarīki, izņemot
darbmašīnu caurumsišus un vīles, darbgalda tipa metāla šķēres un birojos
izmantojamos caurumsišus, biļešu kompostierus

kg

S

25.73.30.33

Neregulējami rokas instrumenti – uzgriežņu atslēgas un cauruļatslēgas
(ieskaitot dinamometrisko atslēgu) (izņemot vītņu griežamo)

kg

S

25.73.30.35

Regulējami rokas instrumenti – uzgriežņu atslēgas un cauruļatslēgas (ieskaitot
dinamometrisko atslēgu) (izņemot vītņu griežamo)

kg

S

25.73.30.37

Maināmas uzgriežņu atslēgu uzmavas

kg

S

25.73.30.53

Rokas darbarīki urbšanai, vītņu griešanai vai iekšējo vītņu iegriešanai,
izņemot rokas darbarīkus ar maināmām darbdaļām, darbgalda tipa vai ar
dzinēju darbināmus rokas darbarīkus, pneimatiskos darbarīkus vai rokas
darbarīkus ar pašvadības motoru

kg

S

25.73.30.55

Āmuri un uzsitējveseri ar metāla darbdaļu

kg

S

25.73.30.57

Ēveles, kalti, cirtņi un tamlīdzīgi griežamie kokapstrādes darbarīki

kg

S

25.73.30.63

Skrūvgrieži

kg

S

25.73.30.65

Rokas instrumenti mājsaimniecības vajadzībām

kg

S

25.73.30.73

Citi darbarīki mūrniekiem, metāllējējiem, cementētājiem, apmetējiem un
krāsotājiem

kg

S

25.73.30.77

Citi rokas darbarīki (ieskaitot kniedēšanas pistoles) kniežu, kontakttapu iedzī
šanai (iešaušanai) un tamlīdzīgi rokas darbarīki

kg

S

25.73.30.83

Lodlampas (izņemot gāzmetināšanas aparātus)

kg

S

25.73.30.85

Skrūvspīles, skavotāji un līdzīgi rokas darbarīki

kg

S

25.73.30.87

Kalēja laktas, pārvietojamās smēdes, rokas vai kājminamas tecīlas ar karkasu
(izņemot tecīlas ripas un tamlīdzīgas atsevišķas detaļas)

kg

S

CPA: 25.73.40

Rokas elektrisko vai parasto darbarīku un darbgaldu maināmie instrumenti

25.73.40.14

Darbarīki iekšējo vītņu griešanai metālā – vītņurbji

kg

S

25.73.40.16

Darbarīki ārējo vītņu griešanai metālam – vītņgrieži

kg

S

25.73.40.19

Vītņurbji vai vītņgrieži – darbarīki iekšējo un ārējo vītņu griešanai (izņemot
darba un darbgaldu instrumentu turētājus metālapstrādes darbgaldiem vai
rokas darbarīkiem)

kg

S

25.73.40.23

Urbšanas instrumenti ar dimanta vai aglomerēta dimanta darbdaļu (izņemot
apstrādājamā parauga un instrumenta turētājus klinšu urbšanas darbmašīnām
vai rokas instrumentiem)

kg

S

25.73.40.25

Būvniecības urbji ar darbdaļām, kas nav no dimanta vai aglomerēta dimanta
(izņemot apstrādājamā parauga un instrumenta turētājus klinšu urbšanas
darbmašīnām vai rokas instrumentiem)

kg

S

25.73.40.27

Urbšanas instrumenti, kuru darbdaļai piekausētas cietsakausējuma plāksnītes,
darbam ar metālu, izņemot darbarīkus ar neiestrādātām piekausētā cietsakau
sējuma plāksnēm, stieņiem, uzgaļiem un tamlīdzīgām darbdaļām

kg

S
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25.73.40.31

Urbšanas instrumenti ar ātrgriezējtērauda darbdaļu darbam ar metālu,
izņemot apstrādājamā parauga un instrumenta turētājus klinšu urbšanas
darbmašīnām vai rokas instrumentiem

kg

S

25.73.40.33

Maināmi nstrumenti metāla urbšanai, ar darbdaļām no materiāla, kas nav
dimants, aglomerēts dimants, piekausēts cietkausējums, metālkeramika vai
ātrgriezējtērauds (izņemot instrumentus iekšējo vītņu griešanai)

kg

S

25.73.40.35

Urbšanas instrumenti (izņemot apstrādājamā parauga un instrumenta turē
tājus akmens urbšanas, būvurbšanas, metālapstrādes darbmašīnām vai rokas
instrumentiem, ar dimanta vai dimanta aglomerāta darbdaļu)

kg

S

25.73.40.37

Izvirpošanas griežņi vai rīvurbji ar dimanta vai dimanta aglomerāta darbdaļu
(izņemot apstrādājamā parauga un instrumenta turētājus zemes urbšanas
darbmašīnām vai rokas instrumentiem)

kg

S

25.73.40.44

Metālapstrādes izvirpošanas grieznis ar darbdaļām, kas nav no dimanta vai
dimanta aglomerāta

kg

S

25.73.40.45

Izvirpošanas griežņi vai rīvurbji (izņemot apstrādājamā parauga un instru
menta turētājus metālapstrādes, zemes urbšanas darbmašīnām vai rokas
instrumentiem, ar dimanta vai dimanta aglomerāta darbdaļu)

kg

S

25.73.40.48

Metālapstrādes rīvurbji ar darbdaļām, kas nav no dimanta vai dimanta aglo
merāta

kg

S

25.73.40.50

Frēzēšanas darbarīki, kuru darbdaļa apgādāta ar cietsakausējuma plāksnītēm,
darbam ar metālu, izņemot darbarīkus ar neiestrādātām piekausētā cietsakau
sējuma plāksnēm, stieņiem, uzgaļiem un tamlīdzīgām darbdaļām

kg

S

25.73.40.61

Stobrveida tipa frēzēšanas darbarīki darbam ar metālu (izņemot tos, kam
darbdaļa apgādāta ar cietsakausējuma plāksnītēm)

kg

S

25.73.40.66

Frēzēšanas instrumenti, gliemežfrēzes un to maināmās daļas darbam ar
metālu, ar darbdaļām, kas nav no metāla karbīdu cietsakausējumiem vai
metālkeramikas (izņemot stobrveida)

kg

S

25.73.40.69

Frēzēšanas darbarīki (izņemot tos, kas paredzēti darbam ar metālu)

kg

S

25.73.40.71

Darbam ar metālu paredzēti virpošanas instrumenti, kuru darbdaļa apgādāta
ar cietsakausējuma plāksnītēm, izņemot darbarīkus ar neiestrādātām piekau
sētā cietsakausējuma plāksnēm, stieņiem, uzgaļiem un tamlīdzīgām darb
daļām

kg

S

25.73.40.74

Darbam ar metālu paredzēti maināmi instrumenti virpošanai, kuru darbdaļa
nav no metāla karbīdu cietsakausējumiem vai metālkeramikas

kg

S

25.73.40.79

Virpošanas instrumenti (izņemot apstrādājamā parauga un instrumenta turē
tājus metālapstrādes darbmašīnām vai rokas instrumentiem)

kg

S

25.73.40.81

Citi KN pozīcijas 8207 rokas darbarīku maināmie instrumenti ar dimanta
darbdaļu

kg

S

25.73.40.83

Skrūvgriežu daļas ar darbdaļu, kas nav no dimanta vai aglomerēta dimanta
(izņemot apstrādājamā parauga un instrumenta turētājus darbmašīnām vai
rokas instrumentiem)

kg

S

25.73.40.85

Zobratu griešanas instrumenti ar darbdaļu, kas nav no dimanta vai dimanta
aglomerāta (izņemot apstrādājamā parauga un instrumenta turētājus darb
mašīnām vai rokas instrumentiem)

kg

S
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25.73.40.87

Rokas instrumenti ar maināmām darbdaļām, ar darbdaļu, kas apgādāta ar
cietsakausējuma plāksnītēm, izņemot darbarīkus ar neiestrādātām piekausētā
cietsakausējuma plāksnēm, stieņiem, uzgaļiem un tamlīdzīgām darbdaļām

kg

S

25.73.40.89

Maināmi cita materiāla instrumenti

kg

S

CPA: 25.73.50

Veidņi; metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi

25.73.50.13

Liešanas veidkastes metāllietuvēm, kokiļu plātnes, liešanas veiduļi (izņemot
koka)

kg

S

25.73.50.15

Liešanas veiduļi no koka

p/st

S

25.73.50.20

Iesmidzināšanas vai kompresijas tipa veidnes metālam vai metāla karbīdiem
(izņemot veidnes lietņiem)

p/st

S

25.73.50.30

Veidnes metālam vai metāla karbīdiem (izņemot iesmidzināšanas vai kompre
sijas veida)

p/st

S

25.73.50.50

Veidnes stiklam

p/st

S

25.73.50.60

Veidnes minerālu materiāliem

p/st

S

25.73.50.70

Iesmidzināšanas vai kompresijas veida veidnes gumijai vai plastmasām

p/st

S

25.73.50.80

Veidnes gumijai vai plastmasām (izņemot iesmidzināšanas vai kompresijas
veida veidnes)

p/st

S

CPA: 25.73.60

Citi instrumenti

25.73.60.13

Klinšu urbji vai zemes urbšanas darbarīki ar metālkeramikas darbdaļu

kg

S

25.73.60.18

Klinšu urbji vai zemes urbšanas darbarīki un to maināmās daļas ar darb
daļām, kas nav no metāla karbīdu cietiem sakausējumiem vai metālkeramikas

kg

S

25.73.60.23

Maināmas spiednes metāla vilkšanai vai presēšanai ar dimanta vai aglomerēta
dimanta darbdaļām

kg

S

25.73.60.24

Spiednes metāla stiepšanai vai presēšanai (izņemot nesamontētas cietsakau
sējuma vai metālkeramikas plāksnes, uzgaļus, stieņus, lodes, diskus utt.)

kg

S

25.73.60.33

Presēšanas, spiešanas vai perforēšanas instrumenti darbam ar metāliem
(izņemot apstrādājamā parauga un instrumenta turētājus darbmašīnām vai
rokas instrumentiem)

kg

S

25.73.60.39

Presēšanas, spiešanas vai perforēšanas instrumenti (izņemot apstrādājamā
parauga un instrumenta turētājus metālapstrādes darbmašīnām vai rokas
instrumentiem)

kg

S

25.73.60.43

Naži un griezējasmeņi metālapstrādes darbmašīnām vai mehāniskām iekār
tām, ierīcēm

kg

S

25.73.60.45

Naži un griezējasmeņi kokapstrādes darbmašīnām vai mehāniskām iekārtām,
ierīcēm

kg

S

25.73.60.50

Parasta metāla naži un griezējasmeņi virtuves ierīcēm vai pārtikas rūpniecības
mašīnām, darbgaldiem

kg

S

25.73.60.63

Naži un griezējasmeņi lauksaimniecības, dārzkopības vai mežsaimniecības
mašīnām (izņemot arklu nažus, ecēšu diskus)

kg

S
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25.73.60.65

Parasta metāla naži un griezējasmeņi aparātiem vai mehāniskām ierīcēm
(izņemot metālapstrādes un kokapstrādes darbmašīnām, virtuves ierīcēm vai
pārtikas rūpniecības mašīnām, lauksaimniecības, dārzkopības vai mežsaimnie
cības mašīnām)

kg

S

25.73.60.67

Pārvietojamas, maināmas, nemontētas instrumentu starplikas no cietsakausē
juma metāla vai metālkeramikas

kg

S

25.73.60.90

Nesamontētas cietsakausējuma metāla vai metālkeramikas plāksnes, stieņi,
uzgaļi un tamlīdzīgas darbarīku daļas (izņemot maināmas, pārvietojamas
starplikas)

kg

S

NACE: 25.91

Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana

CPA: 25.91.11

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, tvertnes, kastes un līdzīgi konteineri, kas paredzēti jebkuram materiālam
(izņemot gāzes), ar tilpumu ≥ 50 l bet ≤ 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

25.91.11.00

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, tvertnes, kannas, kastes un līdzīgi kontei
neri, kas paredzēti jebkuram materiālam (izņemot gāzes), ar tilpumu 50 l vai
mazāk un 300 l vai vairāk, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

CPA: 25.91.12

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, tvertnes (izņemot tās, ko aizver ar lodēšanu vai aizlocīšanu), kastes un
līdzīgi konteineri, kas paredzēti jebkuram materiālam (izņemot gāzes), ar tilpumu < 50 l, bez mehāniskā vai
siltumtehniskā aprīkojuma

25.91.12.00

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, tvertnes (izņemot tās, ko aizver ar lodē
šanu vai aizlocīšanu), kastes un līdzīgi konteineri, kas paredzēti jebkuram
materiālam (izņemot gāzes), ar tilpumu < 50 l, bez mehāniskā vai siltumteh
niskā aprīkojuma

NACE: 25.92

Vieglā metāla iepakojuma ražošana

CPA: 25.92.11

Dzelzs vai tērauda tvertnes ar tilpumu < 50 l, kas noslēdzamas ar lodēšanu vai aizlocīšanu

25.92.11.33

Tērauda vai dzelzs konservu kārbas pārtikas un dzērienu glabāšanai ar
tilpumu < 50 l, pārtikai

p/st

S

25.92.11.35

Tērauda vai dzelzs konservu kārbas pārtikas un dzērienu glabāšanai ar
tilpumu < 50 l, dzērieniem

p/st

S

25.92.11.50

Citas dzelzs vai tērauda mucas, kas nav paredzētas pārtikas un dzērienu
uzglabāšanai, ar tilpumu < 50 l

p/st

S

CPA: 25.92.12

Alumīnija mucas, kannas, tvertnes, kastes un līdzīgi konteineri, kas paredzēti jebkuram materiālam (izņemot
gāzes), ar tilpumu ≤ 300 l

25.92.12.10

Saliekamās alumīnija cilindriskas tvertnes ar tilpumu ≤ 300 l jebkuram mate
riālam, izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi

p/st

S

25.92.12.40

Alumīnija cisternas, mucas, tvertnes, kastes un līdzīgas tilpnes jebkura mate
riāla glabāšanai (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi), citur neklasificētas
(izņemot cilindriskas saliekamas tilpnes un tilpnes aerosoliem)

p/st

S

25.92.12.60

Alumīnija tvertnes aerosoliem ar tilpumu ≤ 300 l

p/st

S

CPA: 25.92.13

Parastā metāla pudeļu vāciņi un aizbāžņi, uzmavas un vāki

25.92.13.30

Parastā metāla pudeļu vāciņi

p/st

S

25.92.13.50

Svina aizbāžņi; alumīnija aizbāžņi, ar diametru > 21 mm (izņemot pudeļu
vāciņus)

kg

S

25.92.13.70

Parastā metāla aizbāžņi, noslēgi, uzmavas, vāciņi (izņemot no svina, pudeļu
vāciņus, alumīnija aizbāžņus, noslēgus, uzmavas, vāciņus ar diametru
> 21 mm)

kg

S

p/st

p/st

S

S
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NACE: 25.93

Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana

CPA: 25.93.11

Dzelzs vai tērauda stiepļu vijumi, kabeļi, grīstes, siksnas un līdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas

25.93.11.30

Savīta stieple, tauvas un kabeļi, dzelzs vai tērauda (izņemot ar elektroizolāciju
pārklātos izstrādājumus un savītas iežogojuma stieples un dzeloņstieples)

kg

S

25.93.11.50

Dzelzs vai tērauda pītas lentes, siksnas un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot ar
elektroizolāciju pārklātos)

kg

S

CPA: 25.93.12

Dzelzs vai tērauda dzeloņstieples; vara vai alumīnija stiepļu vijumi, kabeļi, grīstes un līdzīgi izstrādājumi bez
elektroizolācijas

25.93.12.30

Dzeloņstieples un dzeloņstiepļu aizžogojumi, kas izgatavoti no dzelzs vai
tērauda stieples

kg

S

25.93.12.50

Savīta stieple, kabeļi, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi no vara (izņemot
izstrādājumus ar elektroizolāciju)

kg

S

25.93.12.70

Savītas stieples, kabeļi, pītas lentes un tamlīdzīgi, tauvas un tamlīdzīgi izstrā
dājumi no alumīnija (izņemot izstrādājumus ar elektroizolāciju)

kg

S

CPA: 25.93.13

Dzelzs, tērauda vai vara stiepļu pinumi, režģi, tīkli un žogi; dzelzs, tērauda vai vara perforētas vilktas loksnes

25.93.13.13

Nerūsējošā tērauda bezgalu lentes un sloksnes mašīnām, mehānismiem, iekār
tām

kg

S

25.93.13.15

Dzelzs un tērauda stiepļu austie izstrādājumi, ieskaitot bezgalu lentes un
sloksnes (izņemot nerūsējošā tērauda bezgalu lentes un sloksnes)

kg

S

25.93.13.20

Metinātas restes, režģi un tīkli, ražoti no stieples ar diametru ≥ 3 mm, acu
izmērs ≥ 100 cm2, ieskaitot izstrādājumus ar papīra oderējumu, ko lieto
cementēšanā un apmešanā

kg

S

25.93.13.30

Metinātas restes, režģi un tīkli, kas nav minēti HS pozīcijā 731420

kg

S

25.93.13.43

Pīts, bet ne metināts stiepļu pinums, restes, režģi un tīkli (izņemot izstrādā
jumus ar plastmasas pārklājumu)

kg

S

25.93.13.45

Pīts, bet ne metināts stiepļu pinums, restes, režģi un tīkli ar plastmasas
pārklājumu

kg

S

25.93.13.50

Valcēts dzelzs vai tērauds

kg

S

25.93.13.60

Vara stieples audums, restes, režģi un izvalcēts varš (ieskaitot vara sakausē
jumus, vara stieples bezgalu izstrādājumus mašīnu lentēm)

kg

S

CPA: 25.93.14

Naglas, spraudītes, skavas un līdzīgi izstrādājumi

25.93.14.00

Naglas, tapas, spraudītes, smailnaglas, skavas (izņemot HS pozīcijā 8305
minētās) un tamlīdzīgi izstrādājumi no dzelzs, tērauda, vara, alumīnija

kg

S

CPA: 25.93.15

Stieples, stieņi, caurules, plāksnes, elektrodi, pārklāti ar kušņiem vai ar kušņu serdeni

25.93.15.10

Parastā metāla elektrodi ar pārklājumu elektriskai loka metināšanai

kg

S

25.93.15.30

Parastā metāla elektrodu stieple ar serdeni elektriskai loka metināšanai
(izņemot stiepli un stienīšus ar serdeni lodēšanai, ja lodējamais materiāls
(lodalva) sastāv no sakausējuma ar 2 % vai vairāk dārgmetāla masas izteik
smē)

kg

S

25.93.15.50

Pārklāti stieņi un elektrodu stieple no parastā metāla lodēšanai vai lodēšanai
ar grūti kūstošu lodmetālu, vai metināšanai ar liesmu (izņemot stiepli un
stienīšus ar serdeni lodēšanai, kura sastāvā, neskaitot kušņu serdeni, dārgme
tāls ir ≥ 2 % no svara)

kg

S
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25.93.15.70

Parastā metāla stieple un stieņi no aglomerēta parastā metāla pulvera, ko lieto
metāla izsmidzināšanai (ieskaitot daļas)

CPA: 25.93.16

Dzelzs vai tērauda atsperes un atspersloksnes; vara atsperes

25.93.16.13

Karsti apstrādātas laminētās dzelzs vai tērauda slokšņu atsperes un sloksnes

kg

S

25.93.16.15

Karsti apstrādātas nelaminētās dzelzs vai tērauda slokšņu atsperes un sloksnes

kg

S

25.93.16.17

Auksti veidotas dzelzs vai tērauda slokšņu atsperes un sloksnes

kg

S

25.93.16.31

Karsti apstrādātas dzelzs vai tērauda spirālatsperes

kg

S

25.93.16.33

Auksti veidotas dzelzs vai tērauda spiedējspirālatsperes

kg

S

25.93.16.35

Auksti veidotas dzelzs vai tērauda stiepējspirālatsperes

kg

S

25.93.16.37

Auksti veidotas dzelzs vai tērauda spirālatsperes (izņemot spiedējspirālatspe
res, stiepējspirālatsperes)

kg

S

25.93.16.53

Dzelzs vai tērauda plakanās spirālatsperes

kg

S

25.93.16.55

Dzelzs vai tērauda diskatsperes

kg

S

25.93.16.60

Dzelzs vai tērauda atsperes (izņemot slokšņu atsperes un sloksnes, spirālat
speres, plakanās spirālatsperes, diskatsperes)

kg

S

25.93.16.80

Vara atsperes (ieskaitot vara sakausējumu atsperes) (izņemot galda un rokas
pulksteņu atsperes)

kg

S

CPA: 25.93.17

Ķēdes (izņemot šarnīrķēdes) un to daļas

25.93.17.10

Dzelzs/tērauda savienotājposmu ķēdes, izņemot ķēdes, kas pielāgotas grieša
nai, vai citi izstrādājumi, kuros ķēdēm ir papildinājuma nozīme, durvju
aizsargķēdes, uzraudzības ķēdes, juvelierizstrādājumu imitācijas

kg

S

25.93.17.24

Metinātas dzelzs vai tērauda šarnīrķēdes (izņemot posmainas šarnīrķēdes,
pievadķēdes un savienotājposmu ķēdes)

kg

S

25.93.17.30

Pievadķēde mehāniskajiem transportlīdzekļiem, dzelzs vai tērauda

kg

S

25.93.17.50

Dzelzs vai tērauda ķēdes, izņemot posmainas savienotājķēdes, slīdķēdes, knie
dētas un metinātas savienotājķēdes – ķēžu zāģi vai citi izstrādājumi, kuros
ķēdēm ir papildinājuma nozīme, uzraudzības ķēdes

kg

S

25.93.17.70

Vara ķēde un tās daļas

S

25.93.17.80

Dzelzs vai tērauda ķēžu daļas, citur neklasificētas

S

CPA: 25.93.18

Dzelzs vai tērauda šujamadatas, adāmadatas, īleni, tamboradatas, rokdarbu īleni un līdzīgi izstrādājumi rokdar
biem; spraužamadatas un pārējās citur neklasificētas dzelzs vai tērauda kniepadatas

25.93.18.00

Dzelzs vai tērauda šujamās, adāmās adatas, īleni .. rokdarbiem

NACE: 25.94

Spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošana

CPA: 25.94.11

Citur neklasificēti dzelzs vai tērauda vītņotie savienotājelementi

25.94.11.15

Dzelzs vai tērauda skrūves un bultskrūves sliežu konstrukciju nostiprināšanai

S

kg

S

kg

S
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25.94.11.16 *

Tērauda skrūves un bultskrūves bez galvas

kg

S

25.94.11.22 *

Nerūsējošā tērauda skrūves ar krustveida rievu

kg

S

25.94.11.24 *

Citas skrūves un bultskrūves ar galvu

kg

S

25.94.11.26 *

Nerūsējošā tērauda sešstūrgalvas skrūves

kg

S

25.94.11.28 *

Citas sešstūrgalvas skrūves

kg

S

25.94.11.32 *

Nerūsējošā tērauda sešstūrgalvas bultskrūves

kg

S

25.94.11.34 *

Dzelzs vai tērauda sešstūrgalvas bultskrūves ar stiprības robežu < 800 MPa
(izņemot nerūsējošā tērauda bultskrūves)

kg

S

25.94.11.36 *

Dzelzs vai tērauda sešstūrgalvas bultskrūves ar stiprības robežu ≥ 800 MPa
(izņemot nerūsējošā tērauda bultskrūves)

kg

S

25.94.11.38 *

Dzelzs vai tērauda bultskrūves ar galvu (izņemot sešstūrgalvas bultskrūves)

kg

S

25.94.11.53

Dzelzs vai tērauda kokskrūves

kg

S

25.94.11.57

Ieskrūvējamie dzelzs vai tērauda āķi un riņķi

kg

S

25.94.11.73

Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skūves (pašskrūvējošas skrūves) (izņemot
vītņmehānismus kustības pārvadīšanai vai izmantošanai mašīnās)

kg

S

25.94.11.75

Dzelzs vai tērauda pašvītņgriezes skrūves (pašskrūvējošās skrūves) (izņemot
nerūsējošā tērauda skrūvmehānismus kustības pārvadīšanai vai izmantošanai
mašīnās)

kg

S

25.94.11.84 *

Nerūsējošā tērauda uzgriežņi

kg

S

25.94.11.86 *

Dzelzs vai tērauda uzgriežņi (ieskaitot paškontrējošos uzgriežņus)

kg

S

25.94.11.90

Dzelzs vai tērauda vītņu izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

S

CPA: 25.94.12

Citur neklasificēti dzelzs vai tērauda savienotājelementi bez vītnēm

25.94.12.10

Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes

kg

S

25.94.12.30

Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpap
lāksnes)

kg

S

25.94.12.50

Dzelzs vai tērauda kniedes (ieskaitot kniedes ar daļēji tukšu vidu) (izņemot
dobās vai divžuburu vispārēja lietojuma kniedes)

kg

S

25.94.12.70

Dzelzs vai tērauda tapas, šķelttapas un tamlīdzīgi bezvītņu izstrādājumi
(izņemot paplāksnes, kniedes)

kg

S

CPA: 25.94.13

Vītņoti savienotājelementi un savienotājelementi bez vītnēm, no vara

25.94.13.10

Vara paplāksnes, kniedes, ierievji, šķelttapas un tamlīdzīgi nevītņoti izstrādā
jumi

kg

S

25.94.13.40

Vara skrūves; bultskrūves un uzgriežņi (izņemot asinātas skrūvju naglas,
skrūvējamus aizbāžņus, ko lieto transmisijās vai arī kas darbojas kā aktīva
mehānisma daļa, ieskrūvējami āķi un gredzeni)

kg

S

25.94.13.70

Vara vītņu izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

S

NACE: 25.99

Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana

CPA: 25.99.11

Dzelzs, tērauda, vara vai alumīnija izlietnes, vannas un citi sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

25.99.11.10

Nerūsējošā tērauda izlietnes un mazgājamie galdi

p/st

S

25.99.11.27

Dzelzs vai tērauda vannas

p/st

S

25.99.11.31

Dzelzs vai tērauda sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

kg

S

25.99.11.35

Vara sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

kg

S
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25.99.11.37

Alumīnija sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

CPA: 25.99.12

Galda, virtuves vai citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no dzelzs, tērauda, vara vai alumīnija

25.99.12.17

Galda, virtuves un saimniecības piederumi .. no čuguna

kg

S

S2

25.99.12.25

Galda, virtuves vai citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no nerūsējošā
tērauda (izņemot galda piederumus)

kg

S

S2

25.99.12.37

Citi emaljēti galda, virtuves un mājsaimniecības izstrādājumi no dzelzs vai
tērauda (izņemot čuguna)

kg

S

25.99.12.45

Galda, virtuves vai citi mājsaimniecības izstrādājumi un to daļas no dzelzs,
izņemot čugunu, vai no tērauda, izņemot nerūsējošo (izņemot emaljētus))

kg

S

25.99.12.53

Vara galda, virtuves, mājsaimniecības izstrādājumi un to daļas

kg

S

S2

25.99.12.55

Lieti alumīnija galda, virtuves, mājsaimniecības izstrādājumi un to daļas ..

kg

S

S2

25.99.12.57

Citi alumīnija galda, virtuves, mājsaimniecības izstrādājumi un to daļas ..

kg

S

S2

25.99.12.70

Ar roku darbināmas mehāniskas iekārtas, kas sver ≤ 10 kg, pārtikai vai
dzērieniem

kg

S

25.99.12.80

Dzelzs vai tērauda pinumi, trauku beržamie pinumi, beržamie vai spodri
nāmie materiāli, cimdi un tamlīdzīgi izstrādājumi

kg

S

CPA: 25.99.21

Bruņotas vai stiprinātas parastā metāla glabātavas, seifi un durvis, ietverot banku noliktavu durvis un seifus,
naudas skapjus un kastes, un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi

25.99.21.20

Bruņotas vai stiprinātas parasta metāla glabātavas, seifi un durvis un banku
noliktavu slēdzamie seifi

25.99.21.70

Parastā metāla naudas vai dokumentu seifi

CPA: 25.99.22

Paplātes un paliktņi papīriem un pildspalvām, spiedogu paliktņi un tamlīdzīgi biroja piederumi no parastā
metāla, izņemot biroja mēbeles

25.99.22.00

Parastā metāla dokumentu skapji, kartotēku skapji, paplātes un paliktņi papī
riem un pildspalvām, spiedogu paliktņi un tamlīdzīgi biroja piederumi vai
galda aprīkojums (izņemot pozīcijas 9403 biroja mēbeles un papīra atkri
tumu tvertnes)

CPA: 25.99.23

Parastā metāla pierīces ātršuvējiem vai mapēm, saspraudes un līdzīgas kancelejas preces, skavas blokos

25.99.23.30

Parastā metāla ātršuvēju detaļas (nesastiprinātu lapu vai dokumentu ievieto
šanai)

S

25.99.23.50

Parastā metāla stiepļu skavas blokos izmantošanai birojos, iesaiņošanai

S

25.99.23.70

Parastā metāla biroja piederumi, piemēram, papīra saspraudes, stūrīši ..

S

CPA: 25.99.24

Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvie izstrādājumi; parastā metāla ietvari fotogrāfijām, gleznām un
tamlīdzīgi ietvari; parastā metāla spoguļi

25.99.24.00

Parastā metāla statuetes, ietvari, spoguļi un citi ornamenti

kg

S
S

S

S
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CPA: 25.99.25

Aizdares, ietvari ar sprādzēm, sprādzes, aizdares sprādzes, āķīši, actiņas, cilpiņas un tamlīdzīgi parastā metāla
izstrādājumi, kas izmantojami apģērbiem, apaviem, markīzēm, somām, ceļa piederumiem vai citiem gataviem
ražojumiem; parastā metāla cauruļkniedes vai dubultkniedes; parastā metāla krelles un spīguļi

25.99.25.30

Parastā metāla āķi, apģērba āķi, cilpiņas un tamlīdzīgi izstrādājumi apģēr
biem, apaviem, markīzēm, rokassomām, ceļojuma piederumiem vai citiem
gataviem izstrādājumiem (izņemot slēdzēju āķus, kniedes, spiedpogas un
pogas)

S

25.99.25.50

Parastā metāla dobās kniedes vai divžuburkniedes

S

25.99.25.70

Izstrādājumi – sprādzes, ietvari ar sprādzēm ..; to parastā metāla detaļas

S

CPA: 25.99.26

Kuģu vai laivu dzenskrūves un to lāpstiņas

25.99.26.00

Kuģu un laivu dzenskrūves un to lāpstiņas

CPA: 25.99.29

Pārējie citur neklasificēti parasto metālu izstrādājumi

25.99.29.10 z

Dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas

25.99.29.11

Dzelzs vai tērauda enkuri, abordāžas kāši (žākari) un to daļas (izņemot būvēs
iemūrējamos kāšus)

kg

S

25.99.29.13

Nekaļamā čuguna izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

S

S2

25.99.29.19

Lietie dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

S

S2

25.99.29.22

Kalti vai spiesti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

S

S2

25.99.29.25

Gatavi dzelzs vai tērauda stieples izstrādājumi; slazdi, lamatas, auklas ēsmai,
dzīvnieku deguna riņķi, matraču āķi, miesnieku āķi, dakstiņu kronšteini,
atkritumu grozi, izņemot abažūru karkasus

kg

S

25.99.29.28 z

Metāla matadatas, sprogu irbuļi, sprogu skavas, matu rullīši un tamlīdzīgi
izstrādājumi un to daļas (izņemot elektrotermiskos matu ieveidošanas aparā
tus)

kg

S

25.99.29.29

Matu ķemmes, matu sprādzes un tamlīdzīgi priekšmeti (izņemot no cietas
gumijas vai plastmasas, elektrotermiskos matu ieveidošanas aparātus)

kg

S

25.99.29.31

Dzelzs vai tērauda kāpnes un pakāpieni (izņemot kaltus vai spiestus izstrā
dājumus)

p/st

S

S2

25.99.29.33

Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai

kg

S

S2

25.99.29.35

Dzelzs vai tērauda spoles kabeļiem, caurulēm un tamlīdzīgiem izstrādāju
miem

kg

S

S2

25.99.29.37

Nemehāniski dzelzs vai tērauda ventilatori, notekcaurules, āķi un tamlīdzīgi
izstrādājumi būvniecībai (izņemot kaltus vai spiestus izstrādājumus)

kg

S

S2

25.99.29.45

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neklasificēti

S

S2

25.99.29.55

Alumīnija izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

S

S2

25.99.29.58

Vara izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

S

S2

25.99.29.60

Citi alvas izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

T

25.99.29.72

Cinka izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

T

25.99.29.74

Citi svina izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

T

p/st

S

S

S2
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25.99.29.79

Citi niķeļa izstrādājumi, citur neklasificēti

kg

S

25.99.29.82

Neelektriski parastā metāla zvani, gongi utt.

kg

S

25.99.29.83

Elastīgi dzelzs vai tērauda cauruļvadi (izņemot gumijas caurules ar ārēju
metāla stiprinājumu, elastīgus cauruļvadus mehānismu vai transportlīdzekļa
daļu veidā)

kg

S

25.99.29.85

Elastīgi parastā metāla cauruļvadi (izņemot gumijas caurules ar ārēju metāla
stiprinājumu, elastīgus dzelzs vai tērauda cauruļvadus mehānismu vai trans
portlīdzekļa daļu veidā)

kg

S

25.99.29.87

Parastā metāla zīmju plāksnes, plāksnītes ar uzvārdu vai adresi un tamlīdzīgas
plāksnītes, cipari, burti un citi simboli (izņemot apgaismojamus simbolus)

kg

S

25.99.29.95

Pastāvīgie magnēti un metāla izstrādājumi, kurus paredzēts magnetizēt

kg

S

NACE: 26.11

Elektronisko komponentu ražošana

CPA: 26.11.11

Elektronstaru lampas televizoriem; televīzijas kameru kineskopi; citas katodstaru lampas

26.11.11.00

Katodstaru televīzijas lampas; televīzijas kameru kineskopi; citas katodstaru
lampas

p/st

S

CPA: 26.11.12

Magnetroni, klistroni, mikroviļņu lampas un citas elektronstaru lampas

26.11.12.00

Magnetroni, klistroni, mikroviļņu lampas, ventiļi un lampas

p/st

S

CPA: 26.11.21

Diodes; tranzistori; tiristori, diaki un triaki

26.11.21.20

Pusvadītāju diodes

p/st

S

26.11.21.50

Tranzistori, izņemot gaismjutīgus tranzistorus

p/st

S

26.11.21.80

Pusvadītāju tiristori, diaksi un triaksi

p/st

S

CPA: 26.11.22

Pusvadītāju ierīces; gaismas diodes; samontēti pjezoelektriskie kristāli; to daļas

26.11.22.20

Pusvadītāju gaismas diodes (LED)

p/st

S

26.11.22.40

Gaismjutīgās pusvadītāju ierīces: saules baterijas, fotodiodes, fototranzistori
utt.

p/st

S

26.11.22.60

Pusvadītāju ierīces (izņemot gaismjutīgas pusvadītāju ierīces, fotogalvaniskos
elementus, tiristorus, diaksus un triaksus, tranzistorus, diodes un gaismas
diodes)

p/st

S

26.11.22.80

Samontēti pjezoelektriskie kristāli (ieskaitot kvarcu, oscilatoru un rezonato
rus)

p/st

S

CPA: 26.11.30

Elektroniskās integrālās shēmas

26.11.30.03

Daudzelementu integrālās shēmas: procesori un vadāmierīces, regulatori, kas
savienoti vai nesavienoti ar atmiņām, pārveidotājiem, loģiskajām shēmām,
pastiprinātājiem, taktētājiem un laika relejiem vai citām shēmām

p/st

S

26.11.30.06

Elektroniskās integrālās shēmas (izņemot daudzelementu shēmas): procesori
un vadāmierīces, regulatori, kas savienoti vai nesavienoti ar atmiņām, pārvei
dotājiem, loģiskajām shēmām, pastiprinātājiem, taktētājiem un laika relejiem
vai citām shēmām

p/st

S

26.11.30.23

Daudzelementu integrālās shēmas: atmiņas

p/st

S

26.11.30.27

Elektroniskās integrālās shēmas (izņemot daudzelementu shēmas): dinamiskās
brīvpieejas atmiņas (D–RAM)

p/st

S

Norāde
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26.11.30.34

Elektroniskās integrālās shēmas (izņemot daudzelementu shēmas): statiskās
brīvpieejas atmiņas (S–RAM), ieskaitot brīvpieejas kešatmiņas (cache–RAM)

p/st

S

26.11.30.54

Elektroniskās integrālās shēmas (izņemot daudzelementu shēmas): pārpro
grammējamā lasāmatmiņa ar ultravioleto dzēšanu (EPROM)

p/st

S

26.11.30.65

Elektroniskās integrālās shēmas (izņemot daudzelementu shēmas): pārpro
grammējamā lasāmatmiņa ar ultravioleto dzēšanu (E2PROM), ieskaitot elek
troneatkarīgu pārprogrammējamu lasāmu zibatmiņu E2PROM

p/st

S

26.11.30.67

Elektroniskās integrālās shēmas (izņemot daudzelementu shēmas): citas atmi
ņas

p/st

S

26.11.30.80

Elektroniskās integrālās shēmas: pastiprinātāji

p/st

S

26.11.30.91

Citas daudzelementu integrālās shēmas, citur neklasificētas

p/st

S

26.11.30.94

Citas elektroniskās integrālās shēmas, citur neklasificētas

p/st

S

CPA: 26.11.40

Citur neklasificētas elektronlampu un citu elektronisko komponentu daļas

26.11.40.10

Disku vai mehāniski ierakstītu skaņu filmu adapteri (skaņas nolasītāji)

p/st

S

26.11.40.40

Katodstaru lampu daļas; elektronu, auksto katodu vai fotokatodu lampu
daļas, citur neklasificētas

S

S2

26.11.40.70

Diožu, tranzistoru un tamlīdzīgu pusvadītāju iekārtu, gaismjutīgu pusvadītāju
iekārtu un fotogalvanisku elementu, gaismas diožu un samontētu pjezoelek
trisku kristālu daļas

S

S2

26.11.40.90

Integrālo shēmu un mikromoduļu daļas (izņemot shēmas tikai no pasīviem
elementiem)

S

S2

CPA: 26.11.50

Tukšas drukāto shēmu plates

26.11.50.20

Daudzslāņu iespiedshēmas, kas sastāv tikai no strāvas vadītājiem elementiem
un kontaktiem

p/st

S

26.11.50.50

Iespiedshēmas, kas sastāv tikai no strāvas vadītājiem elementiem un kontak
tiem (izņemot daudzslāņu iespiedshēmas)

p/st

S

NACE: 26.12

Elektronisko plašu ražošana

CPA: 26.12.10

Lietošanai gatavas iespiedshēmas

26.12.10.80

Pasīvais datortīkls (ieskaitot rezistoru un/vai kondensatoru tīklus) (izņemot
rezistoru matriču mikroshēmas, kondensatoru matriču mikroshēmas, plates
ar aktīviem mezgliem, hibrīshēmas)

p/st

S

CPA: 26.12.20

Skaņas, video, tīkla un tamlīdzīgas kartes automātiskās datu apstrādes iekārtām

26.12.20.00 z

Tīkla komunikācijas aprīkojums (piemēram, centrmezgli, maršrutētāji, vārte
jas) lokālajiem tīkliem (LAN) un teritoriālajiem tīkliem (WAN) un skaņas,
video, tīkla un tamlīdzīgas kartes datu automātiskās apstrādes iekārtām

p/st

S

CPA: 26.12.30

Viedkartes

26.12.30.00

Viedkartes

p/st

S

NACE: 26.20

Datoru un perifēro iekārtu ražošana

CPA: 26.20.11

Pārnēsājamas automātiskās datu apstrādes iekārtas, kas sver ≤ 10 kg, piemēram, portatīvie datori un piezīm
jdatori; personālie digitālie asistenti un līdzīgi datori

26.20.11.00

Personālie klēpjdatori un plaukstdatori

p/st

S
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CPA: 26.20.12

Tirdzniecības vietu termināli, bankas automāti un līdzīgas iekārtas, kuras var savienot ar datu apstrādes ierīci vai
tīklu

26.20.12.00

Tirdzniecības vietu termināļi, bankas automāti un līdzīgas iekārtas, kuras var
savienot ar datu apstrādes ierīci vai tīklu

CPA: 26.20.13

Automātiskās datu apstrādes ciparu iekārtas, kurām vienā korpusā ir vismaz centrālais procesors un apvienota vai
atsevišķa datu ievada un izvada iekārta

26.20.13.00

Personālie galddatori

CPA: 26.20.14

Digitālās datu automātiskās apstrādes iekārtu sistēmas

26.20.14.00

Digitālās datu apstrādes iekārtu sistēmas

CPA: 26.20.15

Citas digitālās datu automātiskās apstrādes iekārtas, kurām vienā korpusā var būt viena vai divas šādas ierīces:
atmiņas bloki, datu ievada iekārtas, datu izvada iekārtas

26.20.15.00

Citas digitālās datu automātiskās apstrādes iekārtas, kurām vienā korpusā var
būt viena vai divas šādas ierīces: atmiņas bloki, datu ievadierīces, datu izva
dierīces

CPA: 26.20.16

Datu ievada ierīces vai datu izvadierīces ar atmiņas bloku vienā korpusā vai bez tā

26.20.16.40

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

Printeri, kopēšanas iekārtas un faksimila iekārtas, kas ir pievienojamas auto
mātiskajai datu apstrādes iekārtai vai tīklam (izņemot iespiedmašīnas, ko
izmanto iespiešanai ar plāksnēm, cilindriem un citām detaļām, un iekārtas,
kas veic divas vai vairāk no drukāšanas, kopēšanas vai nosūtīšanas ar faksi
milu funkcijām)

p/st

S

26.20.16.50

Tastatūras, klaviatūras

p/st

S

26.20.16.60

Citas datu ievadierīces vai izvadierīces, kas ir vai nav vienā korpusā ar
atmiņas bloku

p/st

S

CPA: 26.20.17

Monitori un projektori, kurus galvenokārt izmanto automātiskās datu apstrādes sistēmās

26.20.17.00

Monitori un projektori, kurus galvenokārt izmanto datu automātiskās
apstrādes sistēmā

p/st

S

CPA: 26.20.18

Iekārtas, kas veic divas vai vairākas šādas funkcijas: drukāšanu, skenēšanu, pavairošanu, nosūtīšanu pa faksu

26.20.18.00

Iekārtas, kas veic divas vai vairāk no drukāšanas, kopēšanas vai faksēšanas
funkcijām un ir pievienojamas automātiskajai datu apstrādes iekārtai vai
tīklam

CPA: 26.20.21

Atmiņas bloki

26.20.21.00

Atmiņas bloki

CPA: 26.20.22

Pastāvīgas, energoneatkarīgas atmiņas ierīces

26.20.22.00

Cietvielu, energoneatkarīgas datu atmiņas ierīces datu ierakstīšanai no ārēja
avota (zibatmiņas kartes vai elektroniskās atmiņas kartes), neierakstītas

CPA: 26.20.30

Citas datu automātiskās apstrādes iekārtas

26.20.30.00 z

Citas datu automātiskās apstrādes iekārtas (izņemot tīkla komunikāciju
tehniku (piemēram, centrmezglus, maršrutētājus, vārtejas) lokālajiem tīkliem
(LAN) un teritoriālajiem tīkliem (WAN) un skaņas, video, tīkla un tamlīdzīgas
kartes automātiskās datu apstrādes iekārtām)

p/st

S

p/st

S

kg

S

p/st

S
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CPA: 26.20.40

Skaitļošanas iekārtu daļas un piederumi

26.20.40.00

Daļas un piederumi HS pozīcijā 8471 minētajām mašīnām; daļas un piede
rumi, kas vienlīdz derīgi mašīnām, kuras minētas divās vai vairākās HS
pozīcijā 8469 līdz 8472

NACE: 26.30

Sakaru iekārtu ražošana

CPA: 26.30.11

Raidaparatūra ar uztvērējiem

26.30.11.00

Radioapraides un televīzijas raidaparatūra, kas ietver uztveršanas aparatūru

CPA: 26.30.12

Raidaparatūra bez uztvērējiem

26.30.12.00

Radioapraides un televīzijas raidaparatūra, kas neietver uztveršanas aparatūru

CPA: 26.30.13

Telekameras

26.30.13.00

Televīzijas kameras (ieskaitot noslēgtas shēmas televīzijas kameras) (izņemot
portatīvas videokameras ar ierakstīšanas funkciju)

CPA: 26.30.21

Telefona līniju aparāti ar bezvadu klausulēm

26.30.21.00

Līnijtelefonijas aparāti ar bezvadu klausulēm

CPA: 26.30.22

Mobilo tīklu vai citu bezvadu tīklu telefona aparāti

26.30.22.00

Telefoni šūnu (mobilo tālruņu) tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem

CPA: 26.30.23

Citi telefona aparāti un iekārtas balss, attēlu un citu datu pārraidīšanai vai saņemšanai, ietverot sakaru iekārtas
vadu vai bezvadu tīklā (piemēram, vietējā vai teritoriālajā tīklā)

26.30.23.10

Bāzes stacijas

p/st

S

26.30.23.20

Uztveršanas aparāti balss, attēlu vai citu datu pārveidošanai un pārraidei vai
atjaunošanai, tostarp komutācijas un maršrutēšanas iekārtas

p/st

S

26.30.23.30

Telefonu aparāti (izņemot līnijtelefonijas aparātus ar bezvadu klausulēm un
telefona aparātus šūnu (mobilo tālruņu) tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem);
videotelefoni

p/st

S

26.30.23.40 z

Portatīvie uztvērēji izsaukšanai vai raidziņojuma saņemšanai (peidžeris)

p/st

S

26.30.23.70

Citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai saņemšanai, ieskaitot
aparātus saziņai augstfrekvences līniju sistēmās vai bezvadu tīklā (piemēram,
vietējā vai teritoriālajā tīklā), izņemot pārraides vai saņemšanas aparātus, kas
minēti HS pozīcijā 8443, 8525, 8527 vai 8528

p/st

S

CPA: 26.30.30

Elektrisko telefona vai telegrāfa aparātu daļas

26.30.30.00 z

Elektrisko telefona vai telegrāfa aparātu detaļas

CPA: 26.30.40

Visu veidu antenas un atstarotāji, to daļas; radio un televīzijas raidaparatūras un telekameru daļas

26.30.40.10

Teleskopiskās un stieņa antenas pārnēsājamiem vai transportlīdzekļos uzstā
dāmiem aparātiem, kas piemērotas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt kopā
ar HS pozīcijā 8525 līdz 8528 minētajiem aparātiem

p/st

S

26.30.40.35

Āra antenas radio vai televīzijas signālu uztveršanai caur satelītu (ieskaitot
rotējošās sistēmas) (izņemot antenas pastiprinātājus un radiofrekvenču osci
latoru ierīces)

p/st

S

26.30.40.39

Āra antenas radio vai televīzijas signālu uztveršanai (ieskaitot rotējošās sistē
mas) (izņemot uztveršanai caur satelītu, antenas pastiprinātājus un radiofrek
venču oscilatoru ierīces)

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S

S2
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S

S2

26.30.40.40 z

Visu veidu antenas un antenu atstarotāji HS pozīcijā 8517 minētajiem aparā
tiem, daļas, kas piemērotas lietošanai kopā ar šo aparatūru

26.30.40.50

Iekšējās antenas radio vai televīzijas signālu uztveršanai (ieskaitot iebūvēta
tipa) (izņemot antenas pastiprinātājus un radiofrekvenču oscilatoru ierīces)

26.30.40.60

Citas antenas un daļas, kas piemērotas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt
kopā ar HS pozīcijā 8525 līdz 8528 minētajiem aparātiem

S

26.30.40.70

Radiofonijas vai televīzijas, televīzijas kameru u. c. raidaparatūra un uztver
šanas iekārtas; daļas, kas izmantojamas vienīgi vai galvenokārt ar televīzijas
kamerām, radiofonijas vai televīzijas atskaņošanas iekārtām un monitoriem,
projektoriem, citur neklasificētas (izņemot antenas, elektroniskos blokus un
daļas monitoriem un projektoriem, kas izmantojami vienīgi vai galvenokārt
datu automātiskās apstrādes iekārtā)

S

CPA: 26.30.50

Pretzagļu vai ugunsgrēka signalizācija un līdzīgas iekārtas

26.30.50.20

Elektriskās sargsignalizācijas un ugunsgrēka signalizācijas un tamlīdzīgas
iekārtas (izņemot tās, kas paredzētas transportlīdzekļiem, celtnēm)

p/st

S

26.30.50.80

Elektriskās sargsignalizācijas un ugunsgrēka signalizācijas un tamlīdzīgas
iekārtas celtnēm

p/st

S

NACE: 26.40

Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana

CPA: 26.40.11

Radiouztvērēji (izņemot izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos), apvienoti vai neapvienoti vienā korpusā
ar skaņas ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru vai pulksteni

26.40.11.00

Radiouztvērēji (izņemot automašīnu radiouztvērējus), kas var darboties bez
ārēja enerģijas avota

CPA: 26.40.12

Radiouztvērēji, kas nevar darboties bez ārēja enerģijas avota, izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos

26.40.12.70

Radiouztvērēji mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar skaņas ierakstīšanas vai
reproducēšanas aparatūru

p/st

S

26.40.12.90

Radiouztvērēji mehāniskajiem transportlīdzekļiem, citur neklasificēti

p/st

S

CPA: 26.40.20

Televīzijas uztvērēji, apvienoti vai neapvienoti vienā korpusā ar radiouztvērējiem vai skaņas vai attēla ierak
stīšanas vai reproducēšanas aparatūru

26.40.20.20

Skaņošanas bloki CTV/VCR un kabeļtelevīzijas uztvērējiem (krāsu videoska
ņošanas mehānismi) (izņemot aparātus, kas atdala augstas frekvences televī
zijas signālus)

p/st

S

26.40.20.40

Krāsu televīzijas projicēšanas iekārtas

p/st

S

26.40.20.90

Citi televīzijas uztvērēji, apvienoti vai neapvienoti vienā korpusā ar radiouz
tvērējiem vai skaņas vai attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru,
citur neklasificēti

p/st

S

CPA: 26.40.31

Disku atskaņotāji, skaņuplašu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un citas skaņas reproducēšanas iekārtas

26.40.31.00

Skaņuplašu atskaņotāji, skaņu ierakstu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un citas
skaņas reproducēšanas iekārtas

CPA: 26.40.32

Magnetofoni un cita skaņu ierakstīšanas aparatūra

26.40.32.00

Magnetofoni un cita skaņu ierakstu aparatūra

p/st

p/st

S

S2

S

p/st

S

p/st

S
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CPA: 26.40.33

Videokameras un cita video ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra

26.40.33.00

Videokameras

CPA: 26.40.34

Monitori un projektori, kas neiekļauj televīzijas uztvērējus un kurus galvenokārt neizmanto automātiskās datu
apstrādes sistēmās

26.40.34.00 *

Monitori un projektori, kas neiekļauj televīzijas uztvērējus un kurus galveno
kārt neizmanto automātiskās datu apstrādes sistēmās

CPA: 26.40.41

Mikrofoni un to statīvi

26.40.41.00

Mikrofoni un to statīvi (izņemot bezvadu mikrofonus ar raidītāju)

CPA: 26.40.42

Skaļruņi; austiņas, arī komplektā ar mikrofonu un skaļruni

26.40.42.35

p/st

S

p/st

S

Atsevišķi korpusos iemontēti skaļruņi (ieskaitot korpusus vai skapjus, kas
pamatā paredzēti skaļruņu ievietošanai)

p/st

S

26.40.42.37

Vairāki skaļruņi, kas iemontēti vienā korpusā (ieskaitot korpusus vai skapjus,
kas pamatā paredzēti skaļruņu ievietošanai)

p/st

S

26.40.42.39

Skaļruņi (ieskaitot mikrofona pārvietošanas iekārtu, korpusus vai skapjus, kas
pamatā paredzēti skaļruņu ievietošanai) (izņemot tos, kas iemontēti savos
korpusos)

p/st

S

26.40.42.70

Austiņas un radioaustiņas, arī kombinētas ar mikrofonu, un aparāti ar mikro
fonu un vienu vai vairākiem skaļruņiem (izņemot lidotāja cepuri ar austiņām
un mikrofonu, telefona komplektus, bezvadu mikrofonus ar raidītāju, dzirdes
aparātus)

p/st

S

CPA: 26.40.43

Zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; elektroierīces skaņas pastiprināšanai

26.40.43.55

Telefonu un mērījumu pastiprinātāji (izņemot augstas vai vidējas frekvences
pastiprinātājus)

p/st

S

26.40.43.59

Audiofrekvences elektriskie pastiprinātāji (ieskaitot augstas precizitātes pastip
rinātājus) (izņemot augstas vai vidējas frekvences pastiprinātājus, telefonu un
mērījumu pastiprinātājus)

p/st

S

26.40.43.70

Skaņas pastiprināšanas elektroierīces (ieskaitot publiskas uzstāšanās apkalpo
šanas sistēmas ar mikrofonu un skaļruni)

p/st

S

CPA: 26.40.44

Citur neklasificēti radiotelefona un radiotelegrāfa uztveršanas aparāti

26.40.44.00 z

Radiotelefonu vai radiotelegrāfijas uztveršanas aparatūra (izņemot portatīvus
uztvērējus izsaukšanai vai raidziņojuma saņemšanai (peidžeris), kā arī tos,
kuri apvienoti ar radiouztvērējiem)

p/st

S

CPA: 26.40.51

Skaņas iekārtu un videoiekārtu daļas un piederumi

26.40.51.50

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi atskaņotāju adatām

p/st

S

S2

26.40.51.70

Citas aparātu daļas un piederumi HS pozīcijām 8519, 8520, 8521

S

S2

26.40.51.80

HS pozīcijas 8518 aparātu daļas

S

S2

CPA: 26.40.52

Radiouztvērēju un radioraidītāju daļas

26.40.52.00

Radiouztvērēju un radioraidītāju daļas

S

S2

CPA: 26.40.60

Videospēļu konsoles (izmantošanai kopā ar televizoru vai ar iebūvētu ekrānu) un citas veiklības vai laimes spēles
ar elektronisku displeju

26.40.60.50

Videospēļu konsoles (izņemot tādas, kuras darbina par maksu)

p/st

S
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NACE: 26.51

Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana

CPA: 26.51.11

Kompasi virziena noteikšanai; citi navigācijas instrumenti un ierīces

26.51.11.20

Virziena noteikšanas kompasi (ieskaitot magnētiskos, žiroskopiskos, kompas
mājiņu kompasus un vietas noteicējus)

p/st

S

26.51.11.50

Aeronavigācijas vai kosmiskās navigācijas instrumenti un ierīces (izņemot
kompasus)

p/st

S

26.51.11.80

Navigācijas instrumenti un ierīces (ieskaitot jūras vai upju navigāciju)
(izņemot aeronavigāciju vai kosmisko navigāciju, kompasus)

p/st

S

CPA: 26.51.12

Teodolīti un tahimetri (taheometri); citi ģeodēzijas, hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas un
ģeofizikas instrumenti un ierīces

26.51.12.00 *

Teodolīti un tahimetri (taheometri); citi ģeodēzijas, hidrogrāfijas, okeanogrā
fijas, hidroloģijas, meteoroloģijas un ģeofizikas instrumenti un ierīces

CPA: 26.51.20

Radiolokācijas aparatūra un radionavigācijas aparatūra

26.51.20.20

p/st

S

Radara aparāti

p/st

S

26.51.20.50

Radionavigācijas palīdzības aparāti (ieskaitot radiobākas un radiobojas, uztvē
rējus, radiokompasus, kas apgādāti ar daudzkārtīgām antenām vai ar virzien
darbības rāmja antenu)

p/st

S

26.51.20.80

Radiotālvadības aparāti (ieskaitot aparātus kuģiem, bezpilota lidaparātiem,
raķetēm, rotaļlietām un kuģu vai lidmašīnu modeļiem, mašīnām, mīnu spri
dzināšanai)

p/st

S

CPA: 26.51.31

Svari ar jutību 5 mg vai augstāku

26.51.31.00

Svari ar 5 cg vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem; to daļas un
piederumi

CPA: 26.51.32

Rasēšanas galdi un citi zīmēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti

26.51.32.00

Rasēšanas galdi un mašīnas, citi rasēšanas, trašu nospraušanas (ieskaitot stieņ
cirkuļus, aizzīmēšanas adatas un centru fiksatorus) vai matemātisko aprēķinu
instrumenti

CPA: 26.51.33

Citur neklasificēti rokas instrumenti garuma mērīšanai (ietverot mikrometrus un kalibrus)

26.51.33.00

Mikrometri, kalibri un citi mērinstrumenti (izņemot mērinstrumentus bez
regulējamām ierīcēm, kas minēti HS pozīcijā 903180)

CPA: 26.51.41

Instrumenti un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai

26.51.41.00

Instrumenti un aparāti jonu starojuma mērīšanai vai noteikšanai

CPA: 26.51.42

Katodstaru osciloskopi un oscilogrāfi

26.51.42.00 z

Katodstaru osciloskopi un katodstaru oscilogrāfi

CPA: 26.51.43

Instrumenti elektrības daudzuma mērīšanai bez reģistrēšanas ierīces

26.51.43.00 *

Instrumenti elektrības daudzuma mērīšanai bez reģistrēšanas ierīces

CPA: 26.51.44

Sakaru ierīces un aparatūra

26.51.44.00

Telekomunikācijas instrumenti un aparatūra

CPA: 26.51.45

Citur neklasificētas ierīces un aparatūra elektrības daudzuma noteikšanai vai mērīšanai

26.51.45.00 * z Citur neklasificētas ierīces un aparatūra elektrības daudzuma noteikšanai vai
mērīšanai

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S2
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CPA: 26.51.51

Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri

26.51.51.10

Tieši nolasāmi, ar šķidrumu pildīti termometri, kas nav komplektā ar citiem
instrumentiem (izņemot medicīniskos vai veterinārijas termometrus)

p/st

S

26.51.51.35

Elektroniski termometri un pirometri, kas nav kombinēti ar citiem instru
mentiem (izņemot ar šķidrumu pildītus)

p/st

S

26.51.51.39

Termometri, kas nav kombinēti ar citiem instrumentiem un nav pildīti ar
šķidrumu, citur neklasificēti

p/st

S

26.51.51.50

Barometri, kas nav kombinēti ar citiem instrumentiem (ieskaitot baromet
riskos augstuma mērītājus, vienāda spiediena mērītājus (simpjezometrus))

p/st

S

26.51.51.75

Elektroniski hidrometri, higrometri un psihrometri

p/st

S

26.51.51.79

Neelektroniski hidrometri, higrometri, psihrometri (ieskaitot hidrogrāfus,
termohidrogrāfus,
barotermohidrogrāfus,
aktinometrus,
pagoskopus)
(izņemot radiozondes atmosfēras zondēšanai)

p/st

S

CPA: 26.51.52

Šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa, spiediena un citu lielumu noteikšanas vai mērīšanas instrumenti

26.51.52.35

Elektroniskie plūsmas mērītāji (izņemot patēriņa mērītājus, hidrometriskos
dzenratus)

p/st

S

26.51.52.39

Elektroniskie šķidrumu līmeņa mērīšanas vai kontroles instrumenti un aparāti

p/st

S

26.51.52.55

Neelektroniskie plūsmas mērītāji (izņemot patēriņa mērītājus, hidrometriskos
dzenratus)

p/st

S

26.51.52.59

Neelektroniskie šķidrumu līmeņa mērīšanas vai kontroles instrumenti un
aparāti

p/st

S

26.51.52.71

Elektroniskie spiediena mērinstrumenti, devēji (sensors), rādītāji un raidītāji

p/st

S

26.51.52.74

Neelektroniskie spirāles vai metāla diafragmas instrumenti riepu spiediena
mērīšanai un neautomātiskai regulēšanai

p/st

S

26.51.52.79

Citi spiediena mērīšanas vai kontroles instrumenti

p/st

S

26.51.52.83

Elektroniskie instrumenti un aparāti šķidrumu/gāzu mainīgo lielumu mērī
šanai (ieskaitot siltuma mērītājus) (izņemot šķidrumu plūsmas vai līmeņa
mērīšanas vai kontroles instrumentus)

p/st

S

26.51.52.89

Neelektroniskie šķidrumu vai gāzu mainīgo lielumu mērīšanas vai kontroles
instrumenti (ieskaitot siltuma mērītājus) (izņemot šķidrumu plūsmas vai
līmeņa mērīšanas vai kontroles instrumentus)

p/st

S

CPA: 26.51.53

Citur neklasificēti instrumenti un aparāti fizikālo lielumu noteikšanai vai ķīmiskajām analīzēm

26.51.53.13

Elektroniskie gāzes vai dūmu analizatori

p/st

S

26.51.53.19

Neelektroniskie gāzes vai dūmu analizatori

p/st

S

26.51.53.20

Hromatogrāfi un elektroforēzes instrumenti

p/st

S

26.51.53.30

Spektrometri, spektrofotometri .., kas izmanto optisko starojumu

p/st

S

26.51.53.81

Elektroniskie pH un rH metri, citi vadītspējas un elektroķīmiskās kvantitātes
mērīšanas aparāti (ieskaitot laboratorijās / nozares vidē izmantojamus,
procesa monitoringā/kontrolē izmantojamus)

p/st

S

26.51.53.83

Citi elektroniskie fizikālo vai ķīmisko analīžu instrumenti un aparāti, citur
neklasificēti

p/st

S

26.51.53.95

Citi neelektroniskie fizikālo vai ķīmisko analīžu instrumenti un aparāti, citur
neklasificēti

p/st

S

Norāde
uz
piezī
mēm
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CPA: 26.51.61

Mikroskopi (izņemot optiskos mikroskopus) un difrakcijas aparāti

26.51.61.00

Mikroskopi un difrakcijas aparāti (izņemot optiskos mikroskopus)

CPA: 26.51.62

Iekārtas un aparāti materiālu fizikālo īpašību testēšanai

26.51.62.00 *

Iekārtas un aparāti materiālu fizikālo īpašību testēšanai

CPA: 26.51.63

Gāzu, šķidrumu un elektrības padeves vai ieguves skaitītāji

26.51.63.30

Gāzes patēriņa vai produkcijas skaitītāji, ieskaitot kalibrētos

p/st

S

26.51.63.50

Šķidruma patēriņa vai ražošanas apjoma skaitītāji, ieskaitot kalibrētos
(izņemot sūkņus)

p/st

S

26.51.63.70

Elektroenerģijas patēriņa vai ražošanas apjoma skaitītāji, ieskaitot kalibrētos
(izņemot voltmetrus, ampērmetrus, vatmetrus un tamlīdzīgus)

p/st

S

CPA: 26.51.64

Apgriezienu un ieguves mērītāji, taksometru skaitītāji; spidometri un tahometri

26.51.64.30

Apgriezienu, produkcijas un caurlaides skaitītāji, biljarda skaitītāji, taksometra
skaitītāji, odometri, soļu skaitītāji, portatīvie skaitītāji, mēroga lineāri, instru
menti/ierīces nelielu laika intervālu skaitīšanai

p/st

S

26.51.64.53

Transportlīdzekļu spidometri

p/st

S

26.51.64.55

Spidometri un tahometri (izņemot sauszemes transportlīdzekļiem)

p/st

S

CPA: 26.51.65

Hidrauliskās vai pneimatiskās automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra

26.51.65.00

Hidrauliskie vai pneimatiskie automātiskie regulēšanas vai vadības instrumenti
un aparāti

p/st

S

CPA: 26.51.66

Citur neklasificēti mērīšanas un pārbaudes instrumenti, aparāti un iekārtas

26.51.66.20

Izmēģinājuma stendi

kg

S

26.51.66.90 *

Citur neklasificēti mērīšanas un pārbaudes instrumenti, aparāti un iekārtas

p/st

S

CPA: 26.51.70

Termostati, manostati un citas automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra

26.51.70.15

Elektroniskie termostati

p/st

S

26.51.70.19

Neelektroniskie termostati

p/st

S

26.51.70.30

Manostati

p/st

S

26.51.70.90

Regulēšanas un kontrolinstrumenti un aparāti, citur neklasificēti

p/st

S

CPA: 26.51.81

Radiolokācijas aparatūras un radionavigācijas aparatūras daļas

26.51.81.00

Radiolokācijas aparatūras un radionavigācijas aparatūras daļas

CPA: 26.51.82

Daļas un piederumi precēm, kas minētas 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 un 26.51.5 pozīcijā;
mikrotomi; citur neklasificētas daļas

26.51.82.00 z

Daļas un piederumi precēm, kas minētas 26.51.12., 26.51.32., 26.51.33.,
26.51.4. un 26.51.5. pozīcijā; mikrotomi; citur neklasificētas daļas

CPA: 26.51.83

Mikroskopu (izņemot optiskos mikroskopus) un difrakcijas iekārtu daļas un piederumi

26.51.83.00

Mikroskopu un difrakcijas aparātu daļas un piederumi (izņemot optiskajiem
mikroskopiem)

CPA: 26.51.84

Daļas un piederumi precēm, kas minētas 26.51.63 un 26.51.64 pozīcijā

26.51.84.33
26.51.84.35

S

S2

S

S2

S

S2

Elektroenerģijas piegādes un ražošanas komercuzskaites mēraparātu daļas un
piederumi

S

S2

Gāzes vai šķidruma piegādes vai ražošanas komercuzskaites mēraparātu daļas
un piederumi (izņemot šķidruma pumpjiem)

S

S2
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S

S2

26.51.84.50

HS pozīcijas 9029 daļas un piederumi

CPA: 26.51.85

Daļas un piederumi instrumentiem un aparātiem, kas minēti 26.51.65, 26.51.66 un 26.51.70 pozīcijā

26.51.85.30 z

HS pozīcijas 9031 instrumentu, ierīču un mašīnu daļas un piederumi, citur
neklasificēti

S

S2

26.51.85.50

Automātiskās regulēšanas vai vadības instrumentu un aparātu daļas un piede
rumi

S

S2

CPA: 26.51.86

Daļas un piederumi instrumentiem un aparātiem, kas minēti 26.51.11 un 26.51.62 pozīcijā

26.51.86.00

Daļas un piederumi instrumentiem un aparātiem, kas minēti 26.51.11 un
26.51.62 pozīcijā

S

S2

NACE: 26.52

Pulksteņu ražošana

CPA: 26.52.11

Rokas pulksteņi un kabatas pulksteņi dārgmetāla vai ar dārgmetālu plaķēta metāla korpusā

26.52.11.00

Rokas pulksteņi un kabatas pulksteņi dārgmetāla vai ar dārgmetālu plakēta
metāla korpusā

CPA: 26.52.12

Citi rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi pulksteņi, ietverot hronometrus

26.52.12.00

Citi rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi pulksteņi, ieskaitot hronomet
rus

CPA: 26.52.13

Paneļu pulksteņi un līdzīgi lietošanai transporta līdzekļos paredzēti pulksteņi

26.52.13.00

Instrumentu paneļa pulksteņi un tamlīdzīga tipa pulksteņi transportlīdzek
ļiem, gaisa kuģiem, kosmosa kuģiem vai kuģošanas līdzekļiem, ieskaitot
transportlīdzekļu hronogrāfus

CPA: 26.52.14

Stacionāri pulksteņi ar pulksteņmehānismiem; modinātājpulksteņi un sienas pulksteņi; citi pulksteņi

26.52.14.00

Stacionāri pulksteņi ar pulksteņmehānismiem; modinātājpulksteņi un sienas
pulksteņi; citi pulksteņi

CPA: 26.52.21

Pulksteņmehānismi

26.52.21.10

Pulksteņmehānismi

CPA: 26.52.22

Rokas pulksteņu un pulksteņu korpusi un to daļas

26.52.22.10

Rokas pulksteņu un pulksteņu korpusi un to detaļas

CPA: 26.52.23

Citas pulksteņu un rokas pulksteņu daļas

26.52.23.10

Citas pulksteņu un rokas pulksteņu detaļas

CPA: 26.52.24

Darba laika reģistratori, datuma un laika reģistrēšanas ierīces, stāvlaika skaitītāji; pulksteņslēdži ar pulksteni vai
pulksteņmehānismu

26.52.24.10

Laika reģistratori un laika pašrakstītājaparāti

p/st

S

26.52.24.40

Diennakts laika reģistrēšanas un laika intervālu mērīšanas, reģistrēšanas vai
uzrādīšanas aparāti ar pulksteņa mehānismu vai sinhrono dzinēju (izņemot
pulksteņus, kas minēti HS pozīcijā 9101 līdz 9105, darba laika reģistratorus,
datuma un laika reģistrēšanas ierīces)

p/st

S

26.52.24.70

Laika slēdži ar rokas vai kabatas pulksteņa vai pulksteņa mehānismu vai ar
sinhrono motoru (ieskaitot slēdžus elektrisko aparātu pieslēgšanai vai atslēg
šanai)

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S

S
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NACE: 26.60

Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana

CPA: 26.60.11

Aparatūra, kurā izmanto rentgenstarus, alfa, beta vai gamma starus

26.60.11.15

Aparāti, kas balstās uz rentgena staru izmantošanu, medicīnas, ķirurģijas,
zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām (ieskaitot radiogrāfijas un radio
terapijas aparātus)

p/st

S

26.60.11.19

Aparāti, kas balstās uz rentgena staru izmantošanu (izņemot aparātus medi
cīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām)

p/st

S

26.60.11.30

Aparatūra, kurā izmanto α, β, Y, starojumu un kas ir vai nav paredzēta
medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām, ieskaitot
rentgenoloģijas vai radioterapijas aparatūru

p/st

S

26.60.11.50

Rentgenstaru lampas (izņemot stikla kolbas rentgenstaru lampām)

p/st

S

26.60.11.70

Rentgenstaru ģeneratori, augstsprieguma ģeneratori, tai skaitā daļas no HS
pozīcijas 9022

CPA: 26.60.12

Elektrodiagnostikas aparatūra, ko izmanto medicīnā

26.60.12.30

Elektrokardiogrāfi

p/st

S

26.60.12.80

Elektrodiagnostikas aparāti (izņemot elektrokardiogrāfus), citur neklasificēti

p/st

S

CPA: 26.60.13

Ultravioleto un infrasarkano staru iekārtas, ko izmanto medicīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai veterinārijā

26.60.13.00

Ultravioleto vai infrasarkano staru aparāti, ko izmanto medicīnā, ķirurģijā,
zobārstniecībā vai veterinārijā

CPA: 26.60.14

Sirdsdarbības stimulatori; dzirdes aparāti

26.60.14.33

Ierīces dzirdes uzlabošanai (izņemot daļas un piederumus)

26.60.14.39

Dzirdes aparātu daļas un piederumi (izņemot piederumus austiņām, pastip
rinātājiem un tamlīdzīgiem izstrādājumiem)

26.60.14.50

Elektrokardiostimulatori sirds muskuļu stimulēšanai (izņemot daļas un piede
rumus)

NACE: 26.70

Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana

CPA: 26.70.11

Objektīva lēcas kamerām, projektoriem, fotopalielinātājiem vai fotoiekārtām attēla samazināšanai

26.70.11.00

Iestiprinātas, iemontētas jebkura materiāla objektīvu lēcas kamerām, projek
toriem vai fotopalielinātājiem vai fotosamazinātājiem

CPA: 26.70.12

Kameras iespiedplašu vai cilindru sagatavošanai; kameras dokumentu fotografēšanai mikrofilmās, mikrofišās u. c.

26.70.12.50 z

Fotoaparāti, ko izmanto iespiedplašu vai cilindru izgatavošanā; kameras, kas
īpaši paredzētas lietošanai zem ūdens, aerouzņēmumiem vai iekšējo orgānu
medicīniskai vai ķirurģiskai izmeklēšanai; salīdzinošie fotoaparāti, ko izmanto
tiesu medicīnas vai kriminoloģijas laboratorijās

CPA: 26.70.13

Ciparu fotokameras

26.70.13.00

Digitālās kameras

S

p/st

S

p/st

S
S

p/st

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

8.12.2017.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PRODCOM

Apraksts

L 325/147

Apjoms

P

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

Norāde
uz
piezī
mēm

CPA: 26.70.14

Fotoaparāti momentattēlu iegūšanai un citas kameras

26.70.14.00 z

Fotoaparāti momentattēlu iegūšanai un citas kameras (izņemot digitālās
kameras, kameras iespiedplašu vai cilindru sagatavošanai, kā arī kameras,
kas īpaši paredzētas lietošanai zem ūdens, aerouzņēmumiem vai iekšējo
orgānu medicīniskai vai ķirurģiskai izmeklēšanai; salīdzinošie fotoaparāti,
ko izmanto tiesu medicīnas vai kriminoloģijas laboratorijās)

CPA: 26.70.15

Kinokameras

26.70.15.00

Kinokameras filmām

CPA: 26.70.16

Kinoprojektori

26.70.16.50

Kinoprojektori

CPA: 26.70.19

Cita fotoaparatūra; fotoaparatūras daļas un piederumi

26.70.19.10

Zibspuldzes (iekskaitot zibspuldžu blokus un tamlīdzīgus izstrādājumus);
fotopalielinātāji; fotolaboratoriju iekārtas; negatoskopi, projicēšanas ekrāni

26.70.19.90

Fotoaparatūras daļas un piederumi

CPA: 26.70.21

Loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi (izņemot no
optiski neapstrādāta stikla), samontēti vai nesamontēti, izņemot šādus elementus kamerām, projektoriem vai
fotopalielinātājiem, vai fotoiekārtām attēla samazināšanai

26.70.21.53

Prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi, citur neklasificēti

kg

S

26.70.21.55

Iemontētas, iestiprinātas jebkura materiāla lēcas, prizmas, spoguļi utt., citur
neklasificēti

p/st

S

26.70.21.70

Iemontētas, iestiprinātas jebkura materiāla objektīvu lēcas (izņemot kamerām,
projektoriem vai fotopalielinātājiem, vai fotosamazinātājiem paredzētās)

p/st

S

26.70.21.80

Neiemontētas polarizācijas materiāla loksnes un plāksnes; iemontēti, iestipri
nāti jebkura materiāla filtri

kg

S

CPA: 26.70.22

Binokļi, monokulāri un citi optiskie tālskati; citi astronomijas instrumenti; optiskie mikroskopi

26.70.22.30

Binokļi (ieskaitot nakts redzamības binokļus)

p/st

S

26.70.22.50

Instrumenti (izņemot binokļus), kā, piem., optiskie teleskopi

p/st

S

26.70.22.70

Kombinēti optiskie mikroskopi, ieskaitot mikroskopus mikrofotogrāfijai,
mikrofilmēšanai un mikroprojicēšanai

p/st

S

CPA: 26.70.23

Šķidro kristālu ierīces; lāzeri, izņemot lāzeru diodes; pārējās citur neklasificētas optiskās iekārtas un instrumenti

26.70.23.10

Ieročiem piestiprināmie teleskopiskie tēmēkļi, periskopi, teleskopi ..

p/st

S

26.70.23.30

Lāzeri (izņemot lāzerdiodes, mašīnas un ierīces, kas ietver lāzerus)

p/st

S

26.70.23.90

Citādas optiskās ierīces un instrumenti, citur HS pozīcijā 90 neklasificēti

CPA: 26.70.24

Optiskās mērīšanas un pārbaudes ierīces un instrumenti

26.70.24.20

Tālmēri

p/st

S

26.70.24.50

Citas ierīces un iekārtas, kurās izmanto optisko starojumu (ultravioleto,
redzamo, infrasarkano)

p/st

S

S

S

S2
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P

26.70.24.90

Eksponometri, stoboskopi, optiskie instrumenti, ierīces un iekārtas pusvadī
tāju sagatavju vai ierīču pārbaudei vai fotomasku vai rastra pārbaudei, ko
izmanto pusvadītāju ierīču, profilprojektoru un citu optisko instrumentu,
ierīču un iekārtu ražošanā, ierīces un iekārtas mērīšanai vai kontrolei

p/st

S

CPA: 26.70.25

Binokļu, monokulāru un citu optisko teleskopu, citu astronomijas instrumentu un optisko mikroskopu daļas un
piederumi

26.70.25.10

Binokļu, monokulāru, citu optisko teleskopu un citu astronomijas instru
mentu daļas un piederumi (ieskaitot statīvus) (izņemot instrumentus, ko
izmanto radioastronomijā)

S

S2

26.70.25.30

HS pozīcijā 9011 klasificēto optisko mikroskopu daļas un piederumi

S

S2

CPA: 26.70.26

Šķidro kristālu ierīču, lāzeru(izņemot lāzeru diožu), pārējo citur neklasificētu optisko iekārtu un instrumentu daļas
un piederumi

26.70.26.10 z

HS pozīcijas 9013 optisko ierīču un instrumentu daļas un piederumi

S

S2

26.70.26.30 z

KN pozīcijas 9031 41 00 ierīču un instrumentu daļas un piederumi un KN
pozīcijas 9031 49 90 optisko ierīču un instrumentu daļas un piederumi

S

S2

NACE: 26.80

Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana

CPA: 26.80.11

Neierakstīti magnētiskie nesēji, izņemot kartes ar magnētisko svītru

26.80.11.00

Magnētiskās lentes un magnētiskie diski, neierakstīti, skaņas un tamlīdzīgu
parādību ierakstīšanai

CPA: 26.80.12

Neierakstīti optiskie nesēji

26.80.12.00

Neierakstīti optiskie diski skaņas vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai
(izņemot HS pozīcijas 37 preces)

CPA: 26.80.13

Citi neierakstīti nesēji, ietverot matricas un veidnes disku izgatavošanai

26.80.13.00

Citas ierakstu vides, ieskaitot matricas un pirmos eksemplārus (oriģinālus)
disku izgatavošanai

CPA: 26.80.14

Kartes ar magnētisko svītru

26.80.14.00

Kartes ar magnētisko svītru

NACE: 27.11

Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana

CPA: 27.11.10

Dzinēji, kuru jauda nepārsniedz 37,5 W; citi līdzstrāvas elektromotori; līdzstrāvas ģeneratori

27.11.10.10

Elektromotori ar jaudu ≤ 37,5 W (ieskaitot ≤ 18 W sinhronos motorus, līdz
strāvas un maiņstrāvas universālos motorus, līdzstrāvas un maiņstrāvas moto
rus)

p/st

S

27.11.10.30

Līdzstrāvas motori un ģeneratori ar jaudu > 37,5 W, bet ≤ 750 W (izņemot
startera motorus iekšdedzes dzinējiem)

p/st

S

27.11.10.50

Līdzstrāvas motori un līdzstrāvas elektroģeneratori ar jaudu > 750 W, bet
≤ 75 kW (izņemot startera motorus iekšdedzes dzinējiem)

p/st

S

27.11.10.70

Līdzstrāvas motori un ģeneratori ar jaudu > 75 kW, bet ≤ 375 kW (izņemot
startera motorus iekšdedzes dzinējiem)

p/st

S

27.11.10.90

Līdzstrāvas motori un ģeneratori ar jaudu > 375 kW (izņemot iekšdedzes
dzinēju starterus)

p/st

S

CPA: 27.11.21

Maiņstrāvas un līdzstrāvas universālie motori, kuru jauda pārsniedz 37,5 W

27.11.21.00

Universāli maiņstrāvas/līdzstrāvas motori ar jaudu > 37,5 W

p/st

S

CPA: 27.11.22

Maiņstrāvas vienfāzes elektromotori

27.11.22.30

Vienfāzes maiņstrāvas motori ar jaudu ≤ 750 W

p/st

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S
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p/st

S

p/st

S

27.11.22.50

Vienfāzes maiņstrāvas motori ar jaudu > 750 W

CPA: 27.11.23

Maiņstrāvas daudzfāzu elektromotori, kuru jauda nepārsniedz 750 W

27.11.23.00

Daudzfāžu maiņstrāvas motori ar jaudu ≤ 750 W

CPA: 27.11.24

Maiņstrāvas daudzfāzu elektromotori, kuru jauda pārsniedz 750 W, bet nepārsniedz 75 kW

27.11.24.03

Daudzfāžu maiņstrāvas motori ar jaudu > 0,75 kW, bet ≤ 7,5 kW

p/st

S

27.11.24.05

Daudzfāžu maiņstrāvas motori ar jaudu > 7,5 kW, bet ≤ 37 kW

p/st

S

27.11.24.07

Daudzfāžu maiņstrāvas motori ar jaudu > 37 kW, bet ≤ 75 kW

p/st

S

CPA: 27.11.25

Maiņstrāvas daudzfāzu elektromotori, kuru jauda pārsniedz 75 kW

27.11.25.30

Daudzfāžu maiņstrāvas vilces motori ar jaudu > 75 kW

p/st

S

27.11.25.40

Daudzfāžu maiņstrāvas motori ar jaudu > 75 kW, bet ≤ 375 kW (izņemot
vilces motorus)

p/st

S

27.11.25.60

Daudzfāžu maiņstrāvas motori ar jaudu > 375 kW, bet ≤ 750 kW (izņemot
vilces motorus)

p/st

S

27.11.25.90

Daudzfāžu maiņstrāvas motori ar jaudu > 750 kW (izņemot vilces motorus)

p/st

S

CPA: 27.11.26

Maiņstrāvas ģeneratori

27.11.26.10

Maiņstrāvas ģeneratori (alternatori) ar jaudu ≤ 75 kVA

p/st

S

27.11.26.30

Maiņstrāvas ģeneratori (alternatori) ar jaudu > 75 kVA, bet ≤ 375 kVA

p/st

S

27.11.26.50

Maiņstrāvas ģeneratori (alternatori) ar jaudu > 375 kVA, bet ≤ 750 kVA

p/st

S

27.11.26.70

Maiņstrāvas ģeneratori (alternatori) ar jaudu > 750 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.31

Ģeneratoriekārtas ar kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējiem

27.11.31.10

Ģeneratoriekārtas ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējiem ar
jaudu ≤ 75 kVA

p/st

S

27.11.31.30

Ģeneratoriekārtas ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējiem ar
jaudu > 75 kVA, bet ≤ 375 kVA

p/st

S

27.11.31.50

Ģeneratoriekārtas ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējiem ar
jaudu > 375 kVA, bet ≤ 750 kVA

p/st

S

27.11.31.70

Ģeneratoriekārtas ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējiem dzinē
jiem ar jaudu > 750 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.32

Ģeneratoriekārtas ar dzirksteļaizdedzes dzinējiem; citas ģeneratoriekārtas; elektriskie rotācijas pārveidotāji

27.11.32.33

Ģeneratoriekārtas ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējiem ar jaudu
≤ 7,5 kVA

p/st

S

27.11.32.35

Ģeneratoriekārtas ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējiem ar
jaudu > 7,5 kVA

p/st

S

27.11.32.50

Ģeneratoriekārtas (izņemot ar vēja enerģiju un dzirksteļaizdedzes iekšdedzes
virzuļdzinējiem darbināmas)

p/st

S

27.11.32.70

Daudzfāžu strāvas (rotācijas) pārveidotāji

p/st

S

CPA: 27.11.41

Transformatori ar šķidru dielektriķi

27.11.41.20

Šķidro dielektriķu transformatori ar jaudu ≤ 650 kVA

p/st

S

Norāde
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27.11.41.50

Šķidro dielektriķu transformatori ar jaudu > 650 kVA, bet ≤ 10 000 kVA

p/st

S

27.11.41.80

Šķidro dielektriķu transformatori ar jaudu > 10 000 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.42

Citi transformatori ar jaudu, kas nepārsniedz 16 kVA

27.11.42.20

Mērtransformatori (mērmaiņi) ar jaudu ≤ 1 kVA (ieskaitot transformatorus
sprieguma mērīšanai)

p/st

S

27.11.42.40

Citi transformatori, citur neklasificēti, ar jaudu ≤ 1 kVA

p/st

S

27.11.42.60

Citi transformatori ar jaudu > 1 kVA, bet ≤ 16 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.43

Citi transformatori ar jaudu, kas pārsniedz 16 kVA

27.11.43.30

Transformatori, citur neklasificēti, ar jaudu > 16 kVA, bet ≤ 500 kVA

p/st

S

27.11.43.80

Transformatori, citur neklasificēti, ar jaudu > 500 kVA

p/st

S

CPA: 27.11.50

Droseles gāzizlādes spuldzēm; citas indukcijas spoles

27.11.50.13

Gāzizlādes spuldžu induktori

p/st

S

27.11.50.15

Gāzizlādes spuldžu balasta elementi (izņemot induktorus)

p/st

S

27.11.50.80

Induktori (izņemot indukcijas spoles, stara novirzes spoles katodstaru
lampām, induktorus gāzizlādes spuldzēm)

p/st

S

CPA: 27.11.61

Elektromotoru un ģeneratoru daļas

27.11.61.10 z

Daļas, kas piemērotas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt ar elektromoto
riem un ģeneratoriem, elektroģeneratoru iekārtām un rotējošiem pārveidotā
jiem, citur neklasificētas (izņemot kurināmā elementus)

CPA: 27.11.62

Transformatoru un indukcijas spoļu daļas

27.11.62.03

Transformatoru un induktoru ferīta serdeņi

27.11.62.05

Norāde
uz
piezī
mēm

S

S2

S

S2

Transformatoru un induktoru daļas (izņemot ferīta serdeņus)

S

S2

27.11.62.08

Statisko pārveidotāju elektroniskie bloki izmantošanai sakaru iekārtās, datu
automātiskās apstrādes iekārtās un to blokos, citur neklasificēti

S

S2

NACE: 27.12

Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana

CPA: 27.12.10

Elektriskās ierīces elektrisko ķēžu ieslēgšanai vai aizsardzībai ar spriegumu, kas pārsniedz 1 000 V

27.12.10.10

Drošinātāji spriegumam > 1 kV

p/st

S

27.12.10.20

Automātiskie slēdži > 1 kV

p/st

S

27.12.10.30

Atdalītājslēdži un pārslēgšanas slēdži > 1 kV

p/st

S

27.12.10.41 z

Zibensnovedēji un sprieguma ierobežotāji spriegumam > 1 kV

p/st

S

27.12.10.90

Cita aparatūra slēdžiem .. elektriskajās ķēdēs > 1 000 V jeb 1 kV

p/st

S

CPA: 27.12.21

Drošinātāji spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

27.12.21.30

Drošinātāji spriegumam ≤ 1 kV un strāvas stiprumam ≤ 10 A

p/st

S

27.12.21.50

Drošinātāji spriegumam ≤ 1 kV un strāvas stiprumam > 10 A, bet ≤ 63 A

p/st

S

27.12.21.70

Citi drošinātāji spriegumam ≤ 1 kV un strāvas stiprumam > 63 A

p/st

S

kg
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CPA: 27.12.22

Automātslēdži spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

27.12.22.30

Automātiskie jaudas slēdži spriegumam ≤ 1 kV un strāvas stiprumam ≤ 63 A

p/st

S

27.12.22.50

Automātiskie jaudas slēdži spriegumam ≤ 1 kV un strāvai > 63 A

p/st

S

CPA: 27.12.23

Citur neklasificētas elektrisko ķēžu aizsardzības ierīces spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

27.12.23.30

Elektriskie aparāti elektrisko ķēžu aizsardzībai, spriegumam ≤ 1 kV un strāvai
≤ 16 A (izņemot drošinātājus, automātiskos jaudas slēdžus)

p/st

S

27.12.23.50

Elektriskie aparāti elektrisko ķēžu aizsardzībai, spriegumam ≤ 1 kV un strāvai
> 16 A, bet ≤ 125 A (izņemot drošinātājus, automātiskos jaudas slēdžus)

p/st

S

27.12.23.70

Elektriskie aparāti elektrisko ķēžu aizsardzībai, spriegumam ≤ 1 kV, strāvai
> 125 A (izņemot drošinātājus, automātiskos jaudas slēdžus)

p/st

S

CPA: 27.12.24

Releji spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

27.12.24.33

Releji spriegumam ≤ 60 V, strāvai ≤ 2 A

p/st

S

27.12.24.35

Releji spriegumam ≤ 60 V, strāvai > 2 A

p/st

S

27.12.24.50

Releji spriegumam > 60 V, bet ≤ 1 kV

p/st

S

CPA: 27.12.31

Paneļi un citas pamatnes, kas aprīkotas ar elektriskajiem slēdžiem vai elektrisko ķēžu aizsardzības ierīcēm
spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

27.12.31.30

Ciparvadības paneļi ar iebūvētām automātiskām datu apstrādes mašīnām
spriegumam ≤ 1 kV

p/st

S

27.12.31.50

Programmējamās atmiņas kontrolierīces spriegumam ≤ 1 kV

p/st

S

27.12.31.70

Citas elektriskās kontroles un elektrosadales iekārtas spriegumam ≤ 1 000 V

p/st

S

CPA: 27.12.32

Paneļi un citas pamatnes, kas aprīkotas ar elektriskajiem slēdžiem vai elektrisko ķēžu aizsardzības ierīcēm
spriegumam, kas pārsniedz 1 000 V

27.12.32.03 *

Elektriskai kontrolei vai elektrosadalei paredzētas pultis, sadales skapji un
tamlīdzīgas aparātu kombinācijas spriegumam > 1 000 V, bet ≤ 72,5 kV

p/st

S

27.12.32.05 *

Elektriskai kontrolei vai elektrosadalei paredzētas pultis, sadales skapji un
tamlīdzīgas aparātu kombinācijas spriegumam > 72,5 kV

p/st

S

CPA: 27.12.40

Elektrības sadales vai kontroles aparātu daļas

27.12.40.30

Plates, paneļi, vadības pultis, galdi, sadales skapji un citas konstrukcijas elek
trisko kontroles vai sadales aparātu montāžai (izņemot konstrukcijas ar
aparātiem)

p/st

S

27.12.40.90

Citas HS pozīcijas 8535, 8536 un 8537 aparatūras daļas

NACE: 27.20

Galvanisko elementu ražošana

CPA: 27.20.11

Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

27.20.11.00

Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

CPA: 27.20.12

Galvanisko elementu un galvanisko bateriju daļas

27.20.12.00

Galvanisko elementu un galvanisko bateriju daļas (izņemot bateriju oglekļus,
daļas uzlādējamām baterijām)

CPA: 27.20.21

Svina-skābes akumulatori virzuļdzinēju palaišanai

27.20.21.00

Svina-skābes akumulatori virzuļdzinēju palaišanai

S

p/st

S

S

p/st

S2

S

S2
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CPA: 27.20.22

Svina-skābes akumulatori, izņemot tos, kas paredzēti virzuļdzinēju palaišanai

27.20.22.00

Svina skābes akumulatori, izņemot akumulatorus virzuļdzināju iedarbināšanai

CPA: 27.20.23

Niķeļa-kadmija, niķeļa-metālhidrīda, litija-jonu, litija-polimēru, dzelzs-niķeļa un citi elektriskie akumulatori

27.20.23.00

Niķeļa-kadmija, niķeļa-metālhidrīda, litija-jonu, litija-polimēru, dzelzs-niķeļa
un citi elektriskie akumulatori

CPA: 27.20.24

Elektrisko akumulatoru daļas, ietverot separatorus

27.20.24.00

Elektrisko akumulatoru daļas, ieskaitot separatorus, starplikas

NACE: 27.31

Optisko šķiedru kabeļu ražošana

CPA: 27.31.11

Optiskās šķiedras kabeļi no atsevišķām izolētām šķiedrām

27.31.11.00

Optisko šķiedru kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķi apvilktām šķiedrām, neat
karīgi no tā, vai tie samontēti ar elektrības vadītājiem vai aprīkoti ar savie
nojumiem

CPA: 27.31.12

Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optiskās šķiedras kabeļi (izņemot tos, kas izgatavoti no atsevišķām
izolētām šķiedrām)

27.31.12.00

Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optiskās šķiedras kabeļi (izņemot
tos, kas izgatavoti no atsevišķi izolētām šķiedrām)

NACE: 27.32

Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana

CPA: 27.32.11

Izolēti vadi tinumiem

27.32.11.00

Vadi tinumiem izmantošanai elektrotehniskām vajadzībām

CPA: 27.32.12

Koaksiālais kabelis un citi koaksiālie elektrības vadītāji

27.32.12.00

Izolēti koaksiālie kabeļi un citi koaksiālie elektriskie vadītāji datu un vadības
signālu pārvadei ar vai bez savienotājiem

CPA: 27.32.13

Citi elektriskie vadītāji spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

27.32.13.80

Citi izolēti elektrības vadi spriegumam ≤ 1 000 V un nav aprīkoti ar savie
notājierīcēm

CPA: 27.32.14

Citi elektriskie vadītāji spriegumam, kas pārsniedz 1 000 V

27.32.14.00

Izolēti elektriskie vadi spriegumam > 1 000 V (izņemot vadus tinumiem,
koaksiālos kabeļus un citus koaksiālus elektriskos vadus, aizdedzes un citus
elektroinstalācijas tīklus, ko izmanto sauszemes transportlīdzekļiem, gaisa
kuģiem, kuģiem)

NACE: 27.33

Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana

CPA: 27.33.11

Slēdži spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

27.33.11.00

Elektriskie aparāti elektrisko ķēžu pārslēgšanai spriegumam ≤ 1 kV (ieskaitot
pogas un pagriežamos slēdžus) (izņemot relejus)

CPA: 27.33.12

Spuldžu ietveres spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

27.33.12.00

Spuldžu patronas spriegumam ≤ 1 kV

CPA: 27.33.13

Kontaktdakšas, rozetes un pārējās citur neklasificētas ierīces elektrisko ķēžu ieslēgšanai vai aizsardzībai

27.33.13.10

Koaksiālo kabeļu kontaktspraudņi un kontaktligzdas spriegumam ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.30

Iespiesto shēmu kontaktspraudņi un kontaktligzdas spriegumam ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.50

Kontaktspraudņi un kontaktligzdas spriegumam ≤ 1 kV (izņemot koaksiāla
jiem kabeļiem un iespiestajām shēmām domātos)

p/st

S

p/st

S

S

kg

S2

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

p/st

S

p/st

S
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27.33.13.60

Rūpnieciski ražoti elektrisko ķēžu elementi spriegumam ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.70

Vadu un kabeļu savienojumi un kontaktelementi spriegumam ≤ 1 kV

p/st

S

27.33.13.80

Cita aparatūra pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm vai ieslēgšanai tajās sprie
gumam ≤ 1 000 V

p/st

S

CPA: 27.33.14

Elektroizolācijas izstrādājumi no plastmasas

27.33.14.10

Elektroinstalāciju paliktņi, kārbas un kabeļu renes no plastmasas

kg

S

27.33.14.30

Elektrisko mašīnu, aparātu vai iekārtu izolācijas piederumi no plastmasas
(izņemot elektriskos izolatorus)

kg

S

NACE: 27.40

Apgaismes ierīču ražošana

CPA: 27.40.11

Virzītas gaismas hermētiskās spuldzes

27.40.11.00

Hermētiski noslēgtas virzītas gaismas spuldzes

p/st

S

CPA: 27.40.12

Halogēna-volframa kvēlspuldzes, izņemot ultravioleto un infrasarkano staru lampas

27.40.12.50

Volframa kvēldiega halogēnspuldzes motocikliem un transportlīdzekļiem
(izņemot ultravioletās un infrasarkanās spuldzes)

p/st

S

27.40.12.93

Volframa kvēldiega halogēnspuldzes spriegumam > 100 V (izņemot ultravio
letās un infrasarkanās spuldzes, spuldzes motocikliem un transportlīdzekļiem)

p/st

S

27.40.12.95

Volframa kvēldiega halogēnspuldzes spriegumam ≤ 100 V (izņemot ultravio
letās un infrasarkanās spuldzes, spuldzes motocikliem un transportlīdzekļiem)

p/st

S

CPA: 27.40.13

Citur neklasificētas kvēlspuldzes ar jaudu, kas nepārsniedz 200 W, spriegumam, kas ir lielāks par 100 V

27.40.13.00

Kvēlspuldzes ar jaudu ≤ 200 W, spriegumam > 100 V, ieskaitot reflektorspul
dzes (izņemot ultravioletās un infrasarkanās spuldzes, volframa kvēldiega
halogēnspuldzes – hermētiski noslēgtas virzītas gaismas spuldzes)

CPA: 27.40.14

Citur neklasificētas kvēlspuldzes

27.40.14.60

p/st

S

Kvēlspuldzes motocikliem un citiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem
(izņemot virzītas gaismas hermētiskās spuldzes, halogēna-volframa spuldzes)

p/st

S

27.40.14.90

Citur neklasificētas kvēlspuldzes

p/st

S

CPA: 27.40.15

Gāzizlādes spuldzes; ultravioleto un infrasarkano staru lampas; lokspuldzes

27.40.15.10

Luminiscences termokatoda divcokolu gāzizlādes spuldzes (izņemot ultravio
letās spuldzes)

p/st

S

27.40.15.30

Luminiscences termokatoda gāzizlādes spuldzes (izņemot ultravioletās divco
kolu spuldzes)

p/st

S

27.40.15.50

Citas gāzizlādes spuldzes (izņemot ultravioletās spuldzes)

p/st

S

27.40.15.70

Ultravioletās vai infrasarkanās spuldzes, loka spuldzes

p/st

S

CPA: 27.40.21

Pārnēsājamas elektriskās lampas, kas darbojas ar sausām baterijām, akumulatoriem un magneto

27.40.21.00

Portatīvās elektriskās spuldzes, kas darbojas ar sausajām baterijām, akumula
toriem vai magneto (izņemot divriteņiem vai mehāniskajiem transportlīdzek
ļiem)

p/st

S

L 325/154

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PRODCOM

Apraksts

8.12.2017.

Apjoms

P

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

CPA: 27.40.22

Elektriskās galda lampas, naktslampas vai stāvlampas

27.40.22.00

Elektriskās galda lampas, naktslampas vai stāvlampas

CPA: 27.40.23

Neelektriskās lampas un apgaismes piederumi

27.40.23.00

Neelektriskās lampas un apgaismes piederumi

CPA: 27.40.24

Izgaismotas izkārtnes, tablo un līdzīgi izstrādājumi

27.40.24.00

Izgaismotas izkārtnes, tablo un līdzīgi izstrādājumi (ieskaitot ceļa zīmes)

CPA: 27.40.25

Lustras un citas elektriskās griestu vai sienu apgaismes ierīces

27.40.25.00

Lustras un citi elektriskie griestu vai sienas gaismekļi (izņemot tos, kas pare
dzēti atklātu sabiedrisko vietu un maģistrāļu apgaismošanai)

CPA: 27.40.30

Citas lampas un apgaismes piederumi

27.40.30.10

Starmeši un prožektori (ieskaitot skatuvēm, foto vai filmu studijām)

p/st

S

27.40.30.30

Elektriskās apgaismes vai vizuālo signālu ierīces mehāniskajiem transportlī
dzekļiem (izņemot elektriskās kvēlspuldzes vai gāzizlādes spuldzes, hermē
tiskās virzītas gaismas spuldzes, ultravioletās, infrasarkanās spuldzes un loka
spuldzes)

kg

S

27.40.30.90 *

Plastmasas un cita materiāla elektriskās spuldzes un gaismekļi kvēlspuldzēm
un cauruļveida lampām, ieskaitot gaismekļu komplektus Ziemassvētku
eglītēm un LED lampas

p/st

S

CPA: 27.40.41

Elektrisko kvēlspuldžu vai gāzizlādes spuldžu daļas

27.40.41.00

Elektrisko kvēlspuldžu vai gāzizlādes spuldžu daļas (ieskaitot hermētiskās
virzītas gaismas spuldzes, ultravioletās vai infrasarkanās spuldzes, loka spul
dzes)

CPA: 27.40.42

Lampu un apgaismes piederumu daļas

27.40.42.30

Norāde
uz
piezī
mēm

S

S2

Ar sausajām baterijām, akumulatoriem vai magneto darbināmo portatīvo
elektrisko spuldžu daļas (izņemot motocikliem vai mehāniskajiem transport
līdzekļiem)

S

S2

27.40.42.50

Spuldžu un gaismekļu daļas (izņemot stikla vai plastmasas), izgaismotas
izkārtnes, tablo un līdzīgi izstrādājumi, kas citur nav minēti

S

NACE: 27.51

Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana

CPA: 27.51.11

Mājsaimniecības ledusskapji un saldētavas

27.51.11.10

Kombinētie ledusskapji un saldētājskapji (dzesinātājsaldētavas) ar atsevišķi no
ārpuses veramām durvīm

p/st

S

27.51.11.33

Mājsaimniecības ledusskapji (ieskaitot kompresijas tipa, elektriskos absorbcijas
tipa) (izņemot iebūvētos)

p/st

S

27.51.11.35

Iebūvētie kompresijas ledusskapji

p/st

S

27.51.11.50

Kastveida saldētavas ar ietilpību ≤ 800 litru

p/st

S

27.51.11.70

Vertikālie saldētājskapji ar ietilpību ≤ 900 litru

p/st

S

CPA: 27.51.12

Mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnas

27.51.12.00

Mājsaimniecībā izmantojamās trauku mazgāšanas mašīnas

p/st

S

CPA: 27.51.13

Mājsaimniecības drēbju mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas

27.51.13.00

Mājsaimniecībā izmantojamās apģērbu mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas

p/st

S
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S

CPA: 27.51.14

Elektriskās segas

27.51.14.00

Elektrosildītājsegas

CPA: 27.51.15

Mājsaimniecības ventilatori un ventilācijas vai velkmes skapji

27.51.15.30

Galda, grīdas, sienas, loga, griestu vai jumta ventilatori ar iebūvētu elektro
motoru ar jaudu ≤ 125 W

p/st

S

27.51.15.80

Ventilācijas vai recirkulācijas (velkmes) skapji ar ventilatoru, ar lielāko hori
zontālo izmēru ≤ 120 cm

p/st

S

CPA: 27.51.21

Elektromehāniskās mājsaimniecības ierīces ar iebūvētu elektromotoru

27.51.21.23

Putekļsūcēji ar iebūvētu elektromotoru ar ≤ jaudu 1 500 W un ietver putekļu
maisiņu vai citādu savācējierīci ar tilpumu ≤ 20 l

p/st

S

27.51.21.25

Citādi putekļsūcēji ar iebūvētu elektromotoru

p/st

S

27.51.21.70

Mājsaimniecībā izmantojamie pārtikas smalcinātāji, mikseri un augļu vai
dārzeņu sulu spiedes ar iebūvētu elektromotoru

p/st

S

27.51.21.90

Pārējās elektromehāniskās ierīces

kg

S

CPA: 27.51.22

Skūšanās, matu griešanas un atmatošanas ierīces ar iebūvētu elektromotoru

27.51.22.00

Skūšanas, matu griešanas un epilācijas ierīces ar iebūvētu elektromotoru

p/st

S

CPA: 27.51.23

Elektrotermiskie matu veidošanas vai roku žāvēšanas aparāti; elektriskie gludekļi

27.51.23.10

Elektriskie matu žāvētāji

p/st

S

27.51.23.30

Elektriskie aparāti matu veidošanai (ieskaitot matu rullīšus, loku veidotājus)
(izņemot matu žāvēšanas kupolus, matu žāvētājus)

p/st

S

27.51.23.50

Elektriskie roku žāvēšanas aparāti

p/st

S

27.51.23.70

Elektriskie gludekļi

p/st

S

CPA: 27.51.24

Citas elektrotermiskās ierīces

27.51.24.10

Putekļsūcēji, ieskaitot sausās un mitrās tīrīšanas ierīces (izņemot ierīces ar
iebūvētu elektromotoru)

p/st

S

27.51.24.30

Elektriskās kafijas vai tējas vārāmās ierīces mājsaimniecībai (ieskaitot ekstrak
cijas aparātus – perkolatorus)

p/st

S

27.51.24.50

Elektriskie tosteri mājsaimniecībai (ieskaitot tosteru krāsnis maizes, kartupeļu
vai citu mazu priekšmetu grauzdēšanai)

p/st

S

27.51.24.90

Elektrotermiskās sildierīces mājsaimniecības vajadzībām (izņemot ierīces matu
veidošanai un roku žāvētājus, elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes
sildīšanai, ūdenssildītājus, iegremdes sildītājus, gludekļus, mikroviļņu krāsnis,
plītis, cepeškrāsnis, cepešplauktus, vārķermeņus, grilus, krāsniņas apcepšanai,
kafijas vārītājus, tējas vārītājus un tosterus)

p/st

S

CPA: 27.51.25

Elektriskie caurplūdes vai termoakumulācijas ūdenssildītāji un iegremdes sildītāji

27.51.25.30

Elektriskie caurplūdes ūdenssildītāji

p/st

S

27.51.25.60

Elektriskie ūdenssildītāji un iegrimes sildītāji (izņemot caurplūdes ūdenssildī
tājus)

p/st

S

CPA: 27.51.26

Elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai

27.51.26.30

Elektriskie termoakumulējošie radiatori

p/st

S

27.51.26.50

Elektriskie radiatori, konvekcijas sildītāji un radiatori vai kaloriferi ar iebūvētu
ventilatoru

p/st

S

27.51.26.90

Pārējie elektriskie telpu sildītāji un grīdas apsildāmie elementi

p/st

S
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CPA: 27.51.27

Mikroviļņu krāsnis

27.51.27.00

Mikroviļņu krāsnis mājsaimniecībai

CPA: 27.51.28

Citas krāsnis; plītis, plītiņas, vārīšanas virsmas; grili, krāsniņas apcepšanai

27.51.28.10

Elektriskās plītis ar vismaz vienu krāsni un cepešplauktu mājsaimniecībai
(ieskaitot kombinētās gāzes-elektriskās iekārtas)

p/st

S

27.51.28.30

Elektriskās plītiņas, riņķi vārīšanai, cepešplaukti mājsaimniecībai

p/st

S

27.51.28.50

Elektriskie grili un rosteri (elekstriskās cepšanas ierīces) mājsaimniecībai

p/st

S

27.51.28.70

Elektriskās iebūvējamās cepeškrāsnis mājsaimniecībai

p/st

S

27.51.28.90

Elektriskās cepeškrāsnis, mājsaimniecībai (izņemot iebūvēšanai, mikroviļņu
krāsnis)

p/st

S

CPA: 27.51.29

Elektrisko sildierīču pretestības elementi

27.51.29.00

Elektriskie sildīšanas rezistori (izņemot no oglekļa)

kg

S

CPA: 27.51.30

Elektrisko mājsaimniecības ierīču daļas

27.51.30.10

Putekļsūcēju daļas

S

S2

27.51.30.30

Daļas elektromehāniskiem sadzīves aparātiem ar iebūvētu elektromotoru
(izņemot putekļsūcēju daļas)

S

S2

27.51.30.50

Daļas skuvekļiem un matu griešanas mašīnām ar iebūvētu elektromotoru

S

S2

27.51.30.70

Daļas iekārtām, kas norādītas HS pozīcijā 8516

S

S2

NACE: 27.52

Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana

CPA: 27.52.11

Neelektriskās mājsaimniecības ierīces ēdienu gatavošanai un šķīvju sildītāji no dzelzs, tērauda vai vara

27.52.11.13

Dzelzs vai tērauda gāzes mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai un uzsil
dīšanai, ar krāsni (ieskaitot ar papildu centrālās apkures katliem, atsevišķas
krāsnis gan gāzei, gan citām degvielām)

p/st

S

27.52.11.15

Dzelzs vai tērauda gāzes ierīces ēdiena gatavošanai un uzsildīšanai mājsaim
niecības vajadzībām (ieskaitot ar papildu centrālapkures katliem, gan gāzei,
gan citai degvielai) (izņemot ar krāsnīm)

p/st

S

27.52.11.90

Citas mājsaimniecībās izmantojamas ierīces ēdiena gatavošanai un virsmas
uzsildīšanai, šķīvju sildītāji ierīces no dzelzs vai tērauda, vai vara

p/st

S

CPA: 27.52.12

Cita veida mājsaimniecības ierīces, kas apkurināmas ar gāzi, gan kombinēti ar gāzi un citiem kurināmā veidiem,
kā arī šķidro vai cieto kurināmo

27.52.12.34

Dzelzs vai tērauda mājsaimniecības ierīces (ieskaitot sildītājus, restes, degļus
un ogļu pannas gan gāzes, gan citu degvielu radiatoriem) (izņemot kulinārās
pārstrādes aprīkojumu un šķīvju sildītājus)

p/st

S

27.52.12.50

Dzelzs vai tērauda mājsaimniecības ierīces, ieskaitot sildītājus, restes, degļus
un ogļu pannas, kas darbojas ar šķidro kurināmo (izņemot kulinārās
pārstrādes aprīkojumu un šķīvju sildītājus)

p/st

S

27.52.12.70

Dzelzs vai tērauda mājsaimniecības ierīces, ieskaitot sildītājus, restes, degļus
un ogļu pannas, kas darbojas ar cieto kurināmo (izņemot kulinārās pārstrādes
aprīkojumu un šķīvju sildītājus)

p/st

S

CPA: 27.52.13

Citur neklasificēti neelektriskie gaisa sildītāji vai karstā gaisa izpūtēji no dzelzs vai tērauda

27.52.13.00

Citur neklasificēti neelektriskie gaisa sildītāji vai karstā gaisa sadalītāji no
dzelzs vai tērauda

CPA: 27.52.14

Neelektriskie caurplūdes vai termoakumulācijas ūdenssildītāji

27.52.14.00

Neelektriskie caurteces sildītāji un karstā ūdens uzkrāšanas sildītāji (piem.,
gāzes sildītāji, saules (solārie) kolektori u. c.)

p/st

S

p/st

S

S2
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CPA: 27.52.20

Krāšņu, plīšu, šķīvju sildītāju un citu neelektrisko mājsaimniecības ierīču daļas

27.52.20.00

Dzelzs/tērauda daļas krāsnīm, pavardiem, šķīvju sildītājiem un tamlīdzīgām
neelektriskām mājsaimniecības ierīcēm

NACE: 27.90

Citu elektroiekārtu ražošana

CPA: 27.90.11

Elektriskās iekārtas un ierīces ar īpašām funkcijām

27.90.11.50

Mašīnas ar tulkošanas vai vārdnīcas funkcijām, antenu pastiprinātāji un
citādas elektriskās mašīnas un iekārtas, kam ir atsevišķas funkcijas un kas
citur šajā nodaļā nav minētas vai ir iekļautas citur HS pozīcijā 85 (izņemot
akumulatoru uzlādēšanas iekārtas, sauļošanās gultas, sauļošanās lampas un
tamlīdzīgas ierīces mākslīgā iedeguma iegūšanai)

CPA: 27.90.12

Elektroizolatori; elektrisko mašīnu vai ierīču izolācijas piederumi; elektroizolācijas caurules

27.90.12.30

Elektroizolatori (izņemot stikla, keramikas izolatorus)

kg

S

27.90.12.80

Izolācijas piederumi elektriskām vajadzībām, izņemot keramikas vai plastma
sas; novadīšanas caurules un savienojumi no pamatmetāla, kas stiegrots ar
izolējošu materiālu

kg

S

CPA: 27.90.13

Oglekļa elektrodi un citi grafīta vai oglekļa elektrotehniskie izstrādājumi

27.90.13.30

Ogles elektrodi krāsnīm

kg

S

27.90.13.50

Ogles elektrodi (izņemot krāsnīm)

kg

S

27.90.13.70

Ogles elektrodu otas

kg

S

27.90.13.90

Grafīta izstrādājumi vai citas ogles elektroiekārtām (izņemot ogles elektrodus
un to otas)

kg

S

CPA: 27.90.20

Indikatorpaneļi ar šķidro kristālu ierīcēm vai gaismas diodēm; elektriskie skaņas vai vizuālās signalizēšanas
aparāti

27.90.20.20

Indikatoru paneļi, ieskaitot šķidro kristālu indikatorus (LCD)

kg

S

27.90.20.50

Indikatoru paneļi, ieskaitot gaismas diodes (LED)

kg

S

27.90.20.80

Citur neklasificēti elektriskie skaņas vai vizuālās signalizācijas aparāti

kg

S

CPA: 27.90.31

Mīkstlodēšanas, cietlodēšanas un metināšanas elektriskās mašīnas un ierīces, virsmas rūdīšanas un karstās
pulverizācijas mašīnas un aparāti metāla vai metālkeramikas karstai uzsmidzināšanai

27.90.31.09

Elektriskie lodāmuri un lodēšanas pistoles

p/st

S

27.90.31.18

Elektriskās mašīnas un aparāti mīkstlodēšanai un cietlodēšanai (izņemot elek
triskos lodāmurus un lodēšanas pistoles)

p/st

S

27.90.31.45

Elektriskās mašīnas un ierīces metālu kontaktmetināšanai (sadurmetināšanai)

p/st

S

27.90.31.54

Pilnīgi vai daļēji automātiskās mašīnas metālu metināšanai ar elektrisko loku
(tai skaitā plazmas loku)

p/st

S

27.90.31.63

Citi rokas aparāti metināšanai ar pārklātiem elektrodiem

p/st

S

27.90.31.72

Citi ekranētā loka elektriskās metināšanas aparāti un ierīces

p/st

S

27.90.31.81

Elektriskās mašīnas un aparāti metālu metināšanai/smidzināšanai, citur nekla
sificēti

p/st

S

27.90.31.91

Elektriskās mašīnas un ierīces termoplastisku materiālu metināšanai (izņemot
stiepļu piestiprinātājus, ko izmanto pusvadītāju ierīču ražošanai)

p/st

S

S

S
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CPA: 27.90.32

Daļas mīkstlodēšanas, cietlodēšanas un metināšanas elektriskajām mašīnām un ierīcēm; virsmas rūdīšanas un
karstās pulverizācijas elektriskajām mašīnām un aparātiem karstai metāla vai metālu karbīdu cieto sakausējumu
uzsmidzināšanai

27.90.32.00

HS pozīcijas 8515 mašīnas un aparāti

CPA: 27.90.33

Citu elektroiekārtu daļas; citur neklasificētas mašīnu vai aparātu elektriskās daļas

27.90.33.30

S

S2

Dzelzceļa, tramvaja, autoceļu, iekšzemes ūdensceļu, autostāvvietu, ostu vai
lidlauku elektrosignalizācijas, drošības vai satiksmes regulēšanas iekārtu daļas

S

S2

27.90.33.50

HS pozīcijas 8531 aparātu daļas

S

S2

27.90.33.70

Atsevišķām funkcijām paredzētu elektrisko mašīnu vai aparatūras daļas, citur
neklasificētas

S

S2

27.90.33.90

Citur neklasificētas mehānismu vai aparātu elektriskās daļas

S

CPA: 27.90.41

Invertori, taisngrieži, pārveidotāji

27.90.41.30

Taisngrieži (izņemot izmantošanai sakaru iekārtās, datu automātiskās
apstrādes iekārtās un to blokos)

p/st

S

27.90.41.33

Akumulatoru uzlādēšanas iekārtas

p/st

S

27.90.41.40

Barošanas avoti elektrosakaru aparatūrai, datu automātiskās apstrādes
mašīnām un to daļām

p/st

S

27.90.41.53

Invertori ar jaudu ≤ 7,5 kVA

p/st

S

27.90.41.55

Invertori ar jaudu > 7,5 kVA

p/st

S

27.90.41.70

Statiskie pārveidotāji (izņemot polikristālu pusvadītājus; pārveidotājus, kas
īpaši konstruēti metināšanai, bez metināšanas iekārtas, akumulatoru uzlādē
šanas iekārtas, taisngriežus, invertorus)

p/st

S

27.90.41.90

Statisko pārveidotāju daļas, citur neklasificētas (izņemot elektroniskos blokus
izmantošanai sakaru iekārtās, datu automātiskās apstrādes iekārtās un to
blokos)

CPA: 27.90.42

Kurināmā elementi

27.90.42.00 z

Kurināmā elementi

CPA: 27.90.43

Svārstību slāpētāji spriegumam, kas pārsniedz 1 000 V

27.90.43.00 z

Svārstību slāpētāji spriegumam > 1 kV

CPA: 27.90.44

Ierīču kabeļi, pagarinātāji un citi elektrisko kabeļu komplekti ar izolētu vadu un savienotājiem

27.90.44.00

Ierīču kabeļi, pagarinātāji un citi elektrisko kabeļu komplekti spriegumam
≤ 1 kV, ar izolētu vadu un savienotājiem

CPA: 27.90.45

Elektromagnēti; elektromagnētiskās sakabes un bremzes; elektromagnētiskās celšanas ierīces; elektriskie elemen
tārdaļiņu paātrinātāji; elektriskie signālu ģeneratori un citas nekur neklasificētas elektroiekārtas

27.90.45.10

Elementārdaļiņu paātrinātāji

kg

S

27.90.45.30

Signālģeneratori

kg

S

27.90.45.50

Elektromehāniskie (transformatorsaites) sajūgi, uzmavas un bremzes (izņemot
mehāniskās hidrauliskās vai pneimatiskās bremzes, kuras vada ar elektrome
hāniskām ierīcēm)

p/st

S

S

S2

S

p/st

kg

S

S
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27.90.45.60

Elektromagnēti un elektromagnētiskās pacēlāju ierīces un to detaļas (izņemot
magnētus medicīnai); elektromagnētiskas ierīces vai ierīces ar pastāvīgajiem
magnētiem apstrādājamo detaļu iespīlēšanai, patronas, spīles un tamlīdzīgas
ierīces, citur neklasificētas

kg

S

S2

27.90.45.70

Solāriji, sauļošanās lampas un tamlīdzīgi sauļošanās palīglīdzekļi

p/st

S

CPA: 27.90.51

Blokkondensatori 50/60 Hz maiņstrāvas ķēdēm ar reaktīvo jaudu, kas lielāka par 0,5 kvar

27.90.51.00

Blokkondensatori 50/60 Hz maiņstrāvas ķēdēm ar reaktīvo jaudu ≥ 0,5 kvar

CPA: 27.90.52

Cita veida blokkondensatori

27.90.52.20

PRODCOM

p/st

S

Blokkondensatori, tantala vai elektrolītiskie alumīnija (izņemot jaudas
kondensatorus)

p/st

S

27.90.52.40

Citi blokkondensatori, citur neklasificēti

p/st

S

CPA: 27.90.53

Maiņkondensatori un kondensatori ar regulējamu (iestādāmu) kapacitāti

27.90.53.00

Maiņkondensatori (ieskaitot pirmskomplektācijas)

p/st

S

CPA: 27.90.60

Elektriskie rezistori, izņemot elektriskos termorezistorus

27.90.60.35

Citi nemainīgie elektrorezistori ar maksimāli pieļaujamo jaudu ≤ 20 W
(izņemot siltumspējas un nemainīgus, mākslīgus vai plānas oglekļa kārtas
rezistorus)

p/st

S

27.90.60.37

Citi nemainīgie elektrorezistori ar maksimāli pieļaujamo jaudu > 20 W
(izņemot siltumspējas un nemainīgus, mākslīgus vai plānas oglekļa kārtas
rezistorus)

p/st

S

27.90.60.55

Stieples maiņrezistori ar maksimāli pieļaujamo jaudu ≤ 20 W

p/st

S

27.90.60.57

Stieples maiņrezistori ar maksimāli pieļaujamo jaudu > 20 W

p/st

S

27.90.60.80

Nemainīgās, mākslīgas vai plānas oglekļa kārtas rezistori (izņemot termore
zistorus); elektriskās maiņrezistori, ieskaitot reostatus un potenciometrus
(izņemot stiepļu tinuma maiņrezistorus un termorezistorus)

p/st

S

CPA: 27.90.70

Elektriskās signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju
ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos

27.90.70.10

Dzelzceļa vai tramvaja elektrosignalizācijas, drošības vai satiksmes regulēšanas
iekārtas

27.90.70.30

Ceļu, iekšzemes ūdensceļu, autostāvvietu, ostu vai lidlauku elektrosignalizāci
jas, drošības vai satiksmes regulēšanas iekārtas

CPA: 27.90.81

Elektrisko kondensatoru daļas

27.90.81.00

Elektrisko blokkondensatoru, maināmo vai pieskaņojamo (ieskaitot pirm
skomplektācijas) kondensatoru daļas

CPA: 27.90.82

Elektrisko rezistoru, reostatu un potenciometru daļas

27.90.82.00

Elektrorezistoru daļas (ieskaitot reostatus un potenciometrus) (izņemot
siltumrezistoru)

NACE: 28.11

Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu
dzinējus

CPA: 28.11.11

Ārējie motori kuģu dzinējiekārtām

28.11.11.00

Piekarināmie motori kuģu dzinējiekārtām

S
kg

p/st

S

S

S2

S

S2

S
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CPA: 28.11.12

Dzirksteļaizdedzes dzinēji kuģu dzinējiekārtām; citi dzinēji

28.11.12.00

Dzirksteļaizdedzes virzuļdzinēji vai iekšdedzes virzuļdzinēji (virzuļmotori)
kuģu dzinējiekārtām (izņemot piekarināmiem motoriem) un citam izmanto
jumam (izņemot gaisa kuģu dzinējus un dzinējus KN 87. nodaļā minētajiem
transportlīdzekļiem)

CPA: 28.11.13

Citi kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļmotori

28.11.13.11

Jūras transportlīdzekļu kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi
un pusdīzeļi) ar jaudu ≤ 200 kW

p/st

S

28.11.13.15

Jūras transportlīdzekļu kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi
un pusdīzeļi) ar jaudu > 200 kW, bet ≤ 1 000 kW

p/st

S

28.11.13.19

Jūras transportlīdzekļu kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (dīzeļi
vai pusdīzeļi) ar jaudu > 1 000 kW

p/st

S

28.11.13.20

Sliežu transportlīdzekļu kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (dīzeļi
vai pusdīzeļi)

p/st

S

28.11.13.31

Industriālie (ražošanas) kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (virzuļ
dzinēji) (dīzeļi vai pusdīzeļi) rūpniecībai ar jaudu ≤ 15 kW

p/st

S

28.11.13.33

Industriālie (ražošanas) kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (virzuļ
dzinēji) (dīzeļi vai pusdīzeļi) rūpniecībai ar jaudu > 15 kW, bet ≤ 30 kW

p/st

S

28.11.13.35

Industriālie (ražošanas) kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (virzuļ
dzinēji) (dīzeļi vai pusdīzeļi) rūpniecībai ar jaudu > 30 kW, bet ≤ 50 kW

p/st

S

28.11.13.37

Industriālie (ražošanas) kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (virzuļ
dzinēji) (dīzeļi vai pusdīzeļi) rūpniecībai ar jaudu > 50 kW, bet ≤ 100 kW

p/st

S

28.11.13.53

Industriālie (ražošanas) kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (virzuļ
dzinēji) (dīzeļi vai pusdīzeļi) rūpniecībai ar jaudu > 100 kW, bet ≤ 200 kW

p/st

S

28.11.13.55

Industriālie (ražošanas) kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (virzuļ
dzinēji) (dīzeļi vai pusdīzeļi) rūpniecībai ar jaudu > 200 kW, bet ≤ 300 kW

p/st

S

28.11.13.57

Industriālie (ražošanas) kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (virzuļ
dzinēji) (dīzeļi vai pusdīzeļi) rūpniecībai ar jaudu > 300 kW, bet ≤ 500 kW

p/st

S

28.11.13.73

Industriālie (ražošanas) kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (virzuļ
dzinēji) (dīzeļi vai pusdīzeļi) rūpniecībai ar jaudu > 500 kW, bet ≤ 1 000 kW

p/st

S

28.11.13.75

Industriālie (ražošanas) kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (virzuļ
dzinēji) (dīzeļi vai pusdīzeļi) rūpniecībai ar jaudu > 1 000 kW

p/st

S

CPA: 28.11.21

Ūdens tvaika un citas tvaika turbīnas

28.11.21.60

Ūdens tvaika turbīnas un citas tvaika turbīnas

kW

S
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kW

S

kW

S

p/st

S

CPA: 28.11.22

Hidroturbīnas un ūdensrati

28.11.22.00

Hidrauliskās turbīnas un ūdensrati

CPA: 28.11.23

Gāzturbīnu dzinēji, izņemot turboreaktīvos un turbopropelleru dzinējus

28.11.23.00

Gāzes turbīnas (izņemot turboreaktīvos un turbopropelleru dzinējus)

CPA: 28.11.24

Vēja turbīnas

28.11.24.00

Vēja ģeneratori

CPA: 28.11.31

Ūdens tvaika un citu tvaika turbīnu daļas

28.11.31.00

Ūdens tvaika turbīnu un pārējo tvaika turbīnu daļas

CPA: 28.11.32

Hidraulisko turbīnu un ūdensratu daļas, ietverot regulatorus

28.11.32.00

Hidraulisko turbīnu, ūdensratu daļas (ieskaitot regulatorus)

CPA: 28.11.33

Gāzturbīnu dzinēju daļas, izņemot turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju daļas

28.11.33.00

Gāzes turbīnu daļas (izņemot turboreaktīvo un turbopropelleru)

CPA: 28.11.41

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju daļas, izņemot lidaparātu dzinēju daļas

28.11.41.00

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēju daļas (izņemot gaisa kuģu dzinē
jus)

CPA: 28.11.42

Pārējo citur neklasificētu dzinēju daļas

28.11.42.00

Daļas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt kompresijas aizdedzes iekšdedzes
virzuļdzinējos

NACE: 28.12

Hidraulisko iekārtu ražošana

CPA: 28.12.11

Lineārās darbības hidrauliskie un pneimatiskie dzinēji (cilindri)

28.12.11.30

Hidrauliskie cilindri

p/st

S

28.12.11.80

Pneimatiskie lineārās darbības spēka pievadi (ieskaitot cilindrus)

p/st

S

CPA: 28.12.12

Rotējošie hidrauliskie un pneimatiskie dzinēji

28.12.12.00

Rotējošie hidrauliskie un pneimatiskie dzinēji

p/st

S

CPA: 28.12.13

Hidrauliskie sūkņi

28.12.13.20

Hidrauliskie sūkņi (virzulis)

p/st

S

28.12.13.50

Hidrauliskie sūkņi, zobratu

p/st

S

28.12.13.80

Hidrauliskie sūkņi, lāpstiņu

p/st

S

CPA: 28.12.14

Hidrauliskie un pneimatiskie vārsti

28.12.14.20

Redukcijas vārsti, kas apvienoti ar filtriem vai eļļotājiem

kg

S

28.12.14.50

Eļļas jaudas hidropārnesumu regulēšanas vārsti

kg

S

28.12.14.80

Pneimatisko jaudas pārnesumu regulēšanas vārsti

kg

S

CPA: 28.12.15

Hidrauliskie bloki

28.12.15.30

Abvirzienu darbības hidrauliskie virzuļbloki, ar sūkņiem

p/st

S

28.12.15.80

Abvirzienu darbības hidrauliskie rotācijas bloki, ar sūkņiem

p/st

S

CPA: 28.12.16

Hidrosistēmas

28.12.16.30

Hidrauliskās sistēmas ar cilindriem kā spēka pievadiem

p/st

S
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S
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S

S

S2

S
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28.12.16.80

Hidrauliskās sistēmas ar spēka pievadiem, kas nav cilindri

CPA: 28.12.20

Hidraulisko spēkiekārtu daļas

28.12.20.00

Hidraulisko iekārtu daļas

NACE: 28.13

Sūkņu un kompresoru ražošana

CPA: 28.13.11

Sūkņi degvielai, smērvielām, dzesēšanas šķidrumam un betonam

28.13.11.05

Sūkņi, kuri aprīkoti vai var tikt aprīkoti ar mēriekārtām, degvielas vai smēr
vielu padevei, kurus izmanto degvielas uzpildes stacijās vai garāžās

p/st

S

28.13.11.25

Sūkņi, kuri aprīkoti vai var tikt aprīkoti ar mēriekārtām, šķidrumu padevei
(izņemot sūkņus degvielas vai smērvielu padevei, kurus izmanto degvielas
uzpildes stacijās vai garāžās)

p/st

S

28.13.11.45

Šķidruma rokas sūkņi, izņemot sūkņus, kas aprīkoti ar caurplūduma mērītāju
vai tos iespējams aprīkot ar šādu mērītāju

p/st

S

28.13.11.65

Degvielas, smērvielu vai dzesēšanas līdzekļu sūkņi iekšdedzes dzinējiem

p/st

S

28.13.11.85

Betona javas sūkņi

p/st

S

CPA: 28.13.12

Citi virzuļsūkņi šķidrumiem

28.13.12.20

Abvirzienu darbības virzuļsūkņi dozēšanai un sadalīšanai

p/st

S

28.13.12.50

Caurplūdes virzuļsūkņi

p/st

S

28.13.12.80

Abvirzienu darbības virzuļsūkņi, diafragmas

p/st

S

CPA: 28.13.13

Citi rotācijas sūkņi šķidrumiem

28.13.13.20

Virzuļsūkņi, rotācijas, zobratu

p/st

S

28.13.13.40

Virzuļsūkņi, rotācijas, lāpstiņu

p/st

S

28.13.13.60

Virzuļsūkņi, rotācijas, vītņu

p/st

S

28.13.13.80

Virzuļsūkņi, rotācijas (ieskaitot peristaltiskos, rotācijas izciļņu un spirālveida
rotācijas sūkņus) (izņemot hidrauliskos blokus, zobratu sūkņus, lāpstiņu
sūkņus, vītņu sūkņus)

p/st

S

CPA: 28.13.14

Citi centrbēdzes sūkņi šķidrumiem; citi sūkņi

28.13.14.13

Iegremdējami vienpakāpes rotodinamiskas drenāžas un notekūdeņu sūkņi

p/st

S

28.13.14.15

Iegremdējami daudzpakāpju rotodinamiskie sūkņi

p/st

S

28.13.14.17

Lāpstiņsūkņi apsildes sistēmām un karstā ūdens padevei, bez blīvslēga

p/st

S

28.13.14.20

Rotodinamiskie sūkņi ar izplūdes caurules diametru ≤ 15 mm

p/st

S

28.13.14.30

Centrbēdzes sūkņi ar izplūdes caurules diametru > 15 mm, tuneļlāpstiņsūkņi,
sānu kanālu sūkņi, papildu sūkņi un reģenerācijas sūkņi

p/st

S

28.13.14.51

Centrbēdzes sūkņi ar izplūdes caurules diametru > 15 mm, vienpakāpes, ar
vienas ieejas lāpstiņriteni, ar ciešu savienojumu

p/st

S

28.13.14.53

Centrbēdzes sūkņi ar izplūdes caurules diametru > 15 mm, vienpakāpes, ar
vienas ieejas lāpstiņriteni, ar garu savienojumu

p/st

S

S
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28.13.14.55

Centrbēdzes sūkņi ar izplūdes caurules diametru > 15 mm, vienpakāpes, ar
dubultas ieejas lāpstiņriteni

p/st

S

28.13.14.60

Centrbēdzes sūkņi ar izplūdes caurules diametru > 15 mm, daudzpakāpju
(ieskaitot pašiesūcošos)

p/st

S

28.13.14.71

Rotodinamiskie vienpakāpes kombinētas vai aksiālas plūsmas sūkņi

p/st

S

28.13.14.75

Rotodinamiskie daudzpakāpju kombinētas vai aksiālas plūsmas sūkņi

p/st

S

28.13.14.80

Citi šķidruma pumpji, šķidruma pacēlāji

p/st

S

CPA: 28.13.21

Vakuumsūkņi

28.13.21.70

Rotorvirzuļsūkņi, rotorsūkņi ar slīdlāpstiņām, molekulārsūkņi, Rutsa sūkņi,
difuzorsūkņi, kriogēnie un adsorbcijas sūkņi

p/st

S

28.13.21.90 *

Vakuumsūkņi, kas tikai vai galvenokārt izmantojami pusvadītāju vai plakano
ekrānu ražošanai; šķidruma gredzena sūkņi

p/st

S

CPA: 28.13.22

Ar roku vai kāju darbināmi gaisa sūkņi

28.13.22.00

Ar roku vai kāju darbināmi gaisa sūkņi

p/st

S

CPA: 28.13.23

Dzesēšanas iekārtu kompresori

28.13.23.00

Dzesēšanas un saldēšanas iekārtu kompresori

p/st

S

CPA: 28.13.24

Gaisa kompresori uz velkamas riteņšasijas

28.13.24.00

Gaisa kompresori uz velkamas riteņšasijas

p/st

S

CPA: 28.13.25

Turbokompresori

28.13.25.30

Turbokompresori, vienpakāpes

p/st

S

28.13.25.50

Turbokompresori, daudzpakāpju

p/st

S

CPA: 28.13.26

Virzuļkompresori

28.13.26.30

Abvirzienu darbības sadales kompresori ar manometriskā spiediena jaudu
≤ 15 bāri, ar plūsmu stundā ≤ 60 m3

p/st

S

28.13.26.50

Abvirzienu darbības sadales kompresori ar manometriskā spiediena jaudu
≤ 15 bāri, ar plūsmu stundā > 60 m3

p/st

S

28.13.26.70

Abvirzienu darbības sadales kompresori ar manometriskā spiediena jaudu
> 15 bāri, ar plūsmu stundā ≤ 120 m3

p/st

S

28.13.26.90

Abvirzienu darbības sadales kompresori ar manometriskā spiediena jaudu
> 15 bāri, ar plūsmu stundā > 120 m3

p/st

S

CPA: 28.13.27

Rotācijas kompresori ar vienu vai vairākām vārpstām

28.13.27.30

Rotācijas sadales kompresori, vienass

p/st

S

28.13.27.53

Vairākasu dzenskrūvju kompresori

p/st

S

28.13.27.55

Daudzasu kompresori (izņemot dzenskrūvju kompresorus)

p/st

S

CPA: 28.13.28

Cita veida kompresori

28.13.28.00

Gaisa sūkņi un ventilācijas vai recirkulācijas (velkmes) skapji ar ventilatoru,
aprīkoti ar filtru vai bez tā, ar lielāko horizontālo izmēru > 120 cm (izņemot
vakuumsūkņus, pneimatiskos rokas vai kājas sūkņus un kompresorus)

p/st

S
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S
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CPA: 28.13.31

Sūkņu daļas; šķidrumu pacēlāju daļas

28.13.31.00

Šķidrumu sūkņu un šķidrumu pacēlāju daļas

CPA: 28.13.32

Gaisa vai vakuumsūkņu, gaisa vai cita veida gāzes kompresoru, ventilatoru un velkmes skapju daļas

28.13.32.00

Gaisa un vakuuma sūkņu, gaisa un gāzes kompresoru, ventilatoru, velkmju
iekārtu daļas

NACE: 28.14

Krānu un ventiļu ražošana

CPA: 28.14.11

Spiedienu samazinošie, regulēšanas, kontroles un drošības ventiļi

28.14.11.20

Spiedienu pazeminošie vārsti no čuguna vai tērauda, paredzēti caurulēm,
katlu apvalkiem, rezervuāriem, cisternām un tamlīdzīgām tilpnēm (izņemot
ar pievienotiem filtriem vai eļļotājiem)

kg

S

28.14.11.40

Spiedienu pazeminošie vārsti, paredzēti caurulēm, katlu apvalkiem, rezervuā
riem, cisternām un tamlīdzīgām tilpnēm (izņemot no čuguna vai tērauda, ar
pievienotiem filtriem vai eļļotājiem)

kg

S

28.14.11.60

Pretvārsti, paredzēti caurulēm, katlu apvalkiem, rezervuāriem, cisternām un
tamlīdzīgām tilpnēm

kg

S

28.14.11.70

Ventiļi pneimatiskajām riepām un kamerām

kg

S

28.14.11.80

Drošības vai atslogošanas vārsti, paredzēti caurulēm, katlu apvalkiem, rezer
vuāriem, cisternām un tamlīdzīgām tilpnēm

kg

S

CPA: 28.14.12

Krāni, vārsti un ventiļi izlietnēm, bidē, rezervuāriem, vannām un līdzīgām ierīcēm; centrālapkures radiatoru
ventiļi

28.14.12.33

Sajaukšanas vārsti izlietnēm, mazgājamiem galdiem, bidē, ūdens cisternām u.
c., izņemot vārstus spiediena pazemināšanai vai hidropārnesumu / pneima
tisko pārnesumu regulēšanai, pretvārstus, drošības/atslogošanas vārstus

kg

S

28.14.12.35

Taisnie un liektie krāni un vārsti izlietnēm, mazgājamiem galdiem, bidē,
ūdens cisternām u. c., izņemot vārstus spiediena pazemināšanai / hidropār
nesumu regulēšanai, pretvārstus, drošības, atslogošanas, sajaukšanas vārstus

kg

S

28.14.12.53

Centrālapkures radiatoru termostatiskie vārsti

kg

S

28.14.12.55

Centrālapkures radiatoru vārsti (izņemot termostatiskos vārstus)

kg

S

CPA: 28.14.13

Tehnoloģisko procesu vadības ventiļi, aizbīdņi, lodveida ventiļi un citi ventiļi

28.14.13.13

Temperatūras regulatori (izņemot termostatiskos vārstus centrālapkures radia
toriem)

kg

S

28.14.13.15

Procesa kontroles vārsti caurulēm, katlu apvalkiem, rezervuāriem u. c.,
izņemot vārstus spiediena pazemināšanai vai hidropārnesumu / pneimatisko
pārnesumu regulēšanai, pretvārstus, drošības/atslogošanas vārstus

kg

S

28.14.13.33

Citi aizbīdņu vārsti, čuguna

kg

S

28.14.13.35

Citi aizbīdņu vārsti, tērauda

kg

S

28.14.13.37

Citi aizbīdņu vārsti, cita materiāla

kg

S

28.14.13.53

Lodveida vārsti (ventiļi), čuguna

kg

S

28.14.13.55

Lodveida vārsti (ventiļi), tērauda

kg

S

28.14.13.57

Citi lodveida vārsti (ventiļi)

kg

S

28.14.13.73

Sfēriskie vārsti un koniskie ventiļi

kg

S

28.14.13.75

Droseļvārsti (ventiļi)

kg

S

28.14.13.77

Diafragmas vārsti (ventiļi)

kg

S

S

S2
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28.14.13.80

Citas iekārtas

CPA: 28.14.20

Krānu, ventiļu un līdzīgu izstrādājumu daļas

28.14.20.00

Daļas taisniem un liektiem krāniem, vārstiem un tamlīdzīgiem izstrādāju
miem, kas paredzēti caurulēm, katlu apvalkiem, rezervuāriem, cisternām un
tamlīdzīgām tilpnēm (ieskaitot paredzētus spiedienu pazeminošiem vārstiem
un termostatiski regulējamiem vārstiem)

NACE: 28.15

Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana

CPA: 28.15.10

Lodīšu vai rullīšu gultņi

28.15.10.30

Lodīšu gultņi

kg

S

28.15.10.53

Koniskie rullīšu gultņi (ieskaitot konusu un konisko rullīšu aptveres)

kg

S

28.15.10.55

Sfēriskie rullīšu gultņi

kg

S

28.15.10.57

Cilindriskie rullīšu gultņi (izņemot rullīšu gultņus un rullīšu adatgultņus)

kg

S

28.15.10.70

Rullīšu adatgultņi

kg

S

28.15.10.90

Rullīšu gultņi (tai skaitā kombinētie lodīšu/rullīšu gultņi) (izņemot koniskos
rullīšu gultņus, sfēriskos rullīšu gultņus, rullīšu adatgultņus)

kg

S

CPA: 28.15.21

Dzelzs vai tērauda šarnīrķēdes

28.15.21.30

Velosipēdu un motociklu rullīšu ķēdes no dzelzs vai tērauda

kg

S

28.15.21.50

Rullīšu ķēdes no dzelzs vai tērauda (izņemot velosipēdu un motociklu ķēdes)

kg

S

28.15.21.70

Dzelzs vai tērauda cilpķēdes (izņemot rullīšu ķēdes)

kg

S

CPA: 28.15.22

Transmisijas vārpstas (ietverot izcilņu un kloķvārpstas) un kloķi

28.15.22.30

Kloķi un kloķvārpstas

kg

S

S2

28.15.22.50

Kardāna vārpstas

kg

S

S2

28.15.22.70

Citas vārpstas

kg

S

S2

CPA: 28.15.23

Gultņu korpusi un slīdgultņi

28.15.23.30

Gultņu korpusi ar lodīšu vai rullīšu gultņiem

kg

S

28.15.23.50

Gultņu korpusi bez lodīšu vai rullīšu gultņiem, slīdgultņi

kg

S

CPA: 28.15.24

Zobrati un zobpārvadi; lodīšu vai rullīšu pārvadu skrūves; pārnesumkārbas un citi ātruma regulatori

28.15.24.32

Pārnesumkārbas stacionārām iekārtām, taisnzobu un slīpzobu pārnesumkār
bas

kg

S

28.15.24.33

Pārnesumkārbas .., konusveida un konusveida/taisnzobu un slīpzobu
pārnesumkārbas

kg

S

28.15.24.34

Pārnesumkārbas .., gliemežpārvada pārnesumkārbas

kg

S

28.15.24.40

Citas pārnesumkārbas

kg

S

28.15.24.50

Pārnesumkārbas un citi ātrummaiņi mehānismiem un sauszemes/jūras trans
portlīdzekļiem, izņemot zobpārvadus un sazobes

kg

S

28.15.24.73

Lodīšu vai rullīšu skrūvju pārvadi

kg

S

28.15.24.75

Pārējie transmisijas elementi (izņemot zobpārvadus un sazobes, lodīšu vai
rullīšu skrūves pārvadus, pārnesumkārbas un citus ātrummaiņus)

kg

S

S

S2

S2
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CPA: 28.15.25

Spararati un skriemeļi, ietverot polispastus

28.15.25.00

Spararati un trīšu skrituļi (tai skaitā trīšu bloki)

CPA: 28.15.26

Sajūgi un vārpstu sakabes, ietverot kardānus

28.15.26.00

Sajūgi un asu savienojumi (tai skaitā universālie savienojumi)

CPA: 28.15.31

Lodītes, adatas un rullīši; lodīšu vai rullīšu gultņu daļas

28.15.31.30

Lodītes, adatas un rullīši lodīšu vai rullīšu gultņiem

28.15.31.50

Lodīšu un rullīšu gultņu daļas (izņemot lodītes, adatas un rullīšus)

CPA: 28.15.32

Dzelzs vai tērauda šarnīrķēžu daļas

28.15.32.00

Dzelzs vai tērauda cilpķēdes daļas

CPA: 28.15.39

Citur neklasificētas gultņu un piedziņas elementu daļas

28.15.39.30

Gultņu korpusu daļas

S

S2

28.15.39.50

Transmisiju, ekscentru, kloķvārpstu, kloķu, slīdgultņu, zobratu, lodīšu/rullīšu
skrūvju, pārnesumkārbu, hidrotransformatoru, spararatu, trīšu, sajūgu,
vārpstu sajūgu daļas

S

S2

NACE: 28.21

Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana

CPA: 28.21.11

Kurtuvju degļi; mehāniskas kurtuves, režģi un ārdi; mehāniskās ierīces pelnu aizvākšanai un līdzīgas iekārtas

28.21.11.30

Krāšņu kurtuves (degkameras) šķidram kurināmajam

p/st

S

28.21.11.50

Krāšņu kurtuves (degkameras) cietam kurināmajam vai gāzei (ieskaitot
kombinētās kurtuves, degkameras)

p/st

S

28.21.11.70

Mehāniskās kurtuves (ieskaitot to mehāniskos režģus, mehāniskās dzirksteļs
praugas un tamlīdzīgas ierīces)

p/st

S

CPA: 28.21.12

Neelektriskās rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves, ietverot atkritumu sadedzināšanas krāsnis, izņemot
maizes krāsnis

28.21.12.30

Neelektriskās kurtuves un krāsnis apdedzināšanai, kausēšanai vai citai rūdu,
pirītu vai metālu termiskai apstrādei

p/st

S

28.21.12.70

Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves, neelektriskas, ieskaitot atkri
tumu sadedzināšanas krāsnis (izņemot apdedzināšanai, kausēšanai vai citai
rūdu, pirītu vai metālu termiskajai apstrādei, maizes krāsnis, sildkameras un
krekinga krāsnis)

kg

S

CPA: 28.21.13

Elektriskās rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves; indukcijas vai dielektriskās sildīšanas iekārtas

28.21.13.30

Elektriskās maizes ceptuvju un konditoreju krāsnis

p/st

S

28.21.13.51

Ar pretestībām sildāmas rūpniecības vai laboratorijas kurtuves un krāsnis
(izņemot maizes ceptuvju un konditoreju krāsnis)

kg

S

28.21.13.53

Elektriskās indukcijas rūpniecības vai laboratorijas kurtuves un krāsnis

kg

S

28.21.13.54

Rūpnīcu vai laboratoriju elektriskās krāsnis un kurtuves (izņemot tās, kurās
izmanto indukciju vai pretestību); iekārtas materiālu termiskai apstrādei ar
indukciju, izņemot kurtuves un krāsnis

kg

S

S
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CPA: 28.21.14

Krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu daļas

28.21.14.30

Daļas kurtuvju degļiem šķidrai degvielai, cietai putekļveida degvielai vai gāzei,
mehāniskiem režģiem, mehāniskiem pelnu izlādētājiem un tamlīdzīgām ierī
cēm

S

S2

28.21.14.50

Daļas neelektriskām rūpniecības vai laboratorijas kurtuvēm un krāsnīm

S

S2

28.21.14.70

Daļas rūpniecības vai laboratorijas elektriskām, indukcijas vai dielektriskām
kurtuvēm un krāsnīm vai sildīšanas iekārtām

S

S2

NACE: 28.22

Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana

CPA: 28.22.11

Citur neklasificēti celšanas trīši un pacēlāji

28.22.11.30

Saliktais trīsis un pacēlāji ar elektromotora piedziņu (izņemot tos, ko lieto
transportlīdzekļu pacēlājos)

p/st

S

28.22.11.70

Celšanas trīši un cēlāji bez elektromotora piedziņas (izņemot pacēlājus vai
cēlējierīces, ko izmanto transportlīdzekļu pacelšanai)

p/st

S

CPA: 28.22.12

Šahtas cēlējiekārtu vinčas; darbiem pazemē īpaši paredzētas vinčas; citas vinčas; vertikālās vinčas

28.22.12.00

Vinčas un kabestāni (izņemot transportlīdzekļu pacelšanai)

CPA: 28.22.13

Domkrati; pacēlāji transportlīdzekļu pacelšanai

28.22.13.30

p/st

S

Iebūvētas domkratu sistēmas, garāžas tipa, transportlīdzekļu pacelšanai

p/st

S

28.22.13.50

Hidrauliskie domkrati un pacēlāji transportlīdzekļu pacelšanai (izņemot tos,
kas paredzēti lietošanai garāžā)

p/st

S

28.22.13.70

Domkrati un pacēlāji transportlīdzekļu pacelšanai (izņemot iebūvētas
domkratu sistēmas, kas paredzētas lietošanai garāžā, hidrauliskos domkratus
un pacēlājus)

p/st

S

CPA: 28.22.14

Tilta celtņi; celtņi; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu transportieri un automobiļi ar celtni

28.22.14.20

Piekārtie ceļamkrāni uz pastāvīga balsta

p/st

S

28.22.14.33

Pārvietojamie pacēlāji uz riteņiem un žākļveida turētāji

p/st

S

28.22.14.35

Pārvietojamie celtņi, portālceltņi un tilta celtņi

p/st

S

28.22.14.40

Torņa celtņi, portālie vai stacionārie strēles ceļamkrāni

p/st

S

28.22.14.50

Pašgājējas pacelšanas iekārtas, kas uzstādītas uz sliedēm, lai apkalpotu būvlau
kumus, karjerus un tamlīdzīgus objektus

p/st

S

28.22.14.60

Pacelšanas iekārtas, paredzētas uzmontēšanai uz ceļa transportlīdzekļiem

p/st

S

28.22.14.70

Pacelšanas iekārtas, izņemot piekārtos ceļamkrānus, torņa, pārvietojamos,
palaišanas, portālos, tilta vai stacionāros strēles celtņus, pārvietojamos pacē
lājus vai žākļveida turētājus, pašgājējas pacelšanas iekārtas

p/st

S

CPA: 28.22.15

Autoiekrāvēji ar frontālo pacēlāju dakšu, citi kravas transportētāji; vilcēji, kurus izmanto dzelzceļa platformās

28.22.15.13

Pašgājēji kravas transportētāji ar celšanas vai takelāžas ierīcēm, ar elektrisko
piedziņu, ar pacelšanas augstumu ≥ 1 m

p/st

S
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P

28.22.15.15

Pašgājēji kravas transportētāji ar celšanas vai takelāžas ierīcēm, ar elektrisko
piedziņu, ar pacelšanas augstumu < 1 m

p/st

S

28.22.15.30

Pašgājēji kravas transportētāji ar celšanas vai takelāžas ierīcēm, bez elektro
motora piedziņas

p/st

S

28.22.15.50

Kravas transportētāji ar celšanas vai takelāžas ierīcēm (izņemot pašgājējus
transportētājus)

p/st

S

28.22.15.70

Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti kravas transportētāji ar
piedziņu, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu
pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju
peroniem

p/st

S

CPA: 28.22.16

Lifti, liftcēlāji, eskalatori un kustīgie gājēju celiņi

28.22.16.30

Lifti un būvgružu konteineru pacēlāji ar elektrisko piedziņu

p/st

S

28.22.16.50

Lifti un būvgružu konteineru pacēlāji (izņemot ar elektrisko piedziņu)

p/st

S

28.22.16.70

Eskalatori un slīdlentes

p/st

S

CPA: 28.22.17

Pneimatiskie un citi nepārtrauktas darbības elevatori un transportieri precēm un materiāliem

28.22.17.40

Pneimatiskie elevatori un transportieri

p/st

S

28.22.17.50

Kausa tipa nepārtrauktas darbības lifti un konveijeri precēm vai materiāliem

p/st

S

28.22.17.70

Lentes tipa nepārtrauktas darbības lifti un konveijeri precēm vai materiāliem

p/st

S

28.22.17.93

Rullīšu konveijeri precēm vai materiāliem (izņemot pneimatiskos cēlājus un
konveijerus, tos, kas paredzēti darbam pazemē, kausa tipa, lentes tipa)

p/st

S

28.22.17.95

Nepārtrauktas darbības lifti/konveijeri precēm vai materiāliem, izņemot pnei
matiskos cēlājus/konveijerus, tos, kas paredzēti darbam zem zemes, kausa
tipa, lentes tipa, rullīšu konveijerus

p/st

S

CPA: 28.22.18

Citi pacelšanas, pārvietošanas, iekraušanas vai izkraušanas mehānismi

28.22.18.20

Trošu ceļi, krēslpacēlāji, slēpotāju pacēlāji, funikuleru vilces mehānismi

p/st

S

28.22.18.40

Iekārtas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai un izkraušanai, citur neklasificētas

p/st

S

28.22.18.50

Iekraušanas mehānismi, paredzēti lauksaimniecībai

p/st

S

CPA: 28.22.19

Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu daļas

28.22.19.30

Daļas HS pozīcijas 8425, 8427 un 8428 mehānismiem (izņemot pacēlājus,
būvgružu konteineru pacēlājus vai eskalatorus)

S

S2

28.22.19.50

Pacēlāju, būvgružu konteineru pacēlāju vai eskalatoru daļas

S

S2

28.22.19.70

Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkotu pašgājēju kravas trans
portētāju, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu
pārvadāšanai nelielos attālumos, tostarp vilcēju, kurus izmanto dzelzceļa plat
formās, daļas, kas citur nav minētas

S

S2

CPA: 28.22.20

Kausi, liekšķeres, greiferi un satvērēji celtņiem, ekskavatoriem un līdzīgiem mehānismiem

28.22.20.00

Kausi, liekšķeres, greiferi un satvērēji celtņiem, ekskavatoriem un līdzīgiem
mehānismiem

S

S2

kg
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NACE: 28.23

Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)

CPA: 28.23.10

Skaitļošanas mašīnas un tamlīdzīgas mašīnas, kurās iebūvēta skaitļošanas ierīce

28.23.10.00 *

Skaitļošanas mašīnas un tamlīdzīgas mašīnas, kurās iebūvēta skaitļošanas
ierīce

CPA: 28.23.21

Biroja iekārtas

28.23.21.10 *

Biroja iekārtas

CPA: 28.23.22

Biroja iekārtu daļas un piederumi

28.23.22.10 *

Biroja iekārtu daļas un piederumi

NACE: 28.24

Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana

CPA: 28.24.11

Elektromehāniskie rokas instrumenti ar iebūvētu elektromotoru

28.24.11.13

Elektromehāniskie rokas urbji, kas var darboties bez ārējā enerģijas avota

p/st

S

28.24.11.15

Visu veidu elektropneimatiskie rokas urbji

p/st

S

28.24.11.17

Visu veidu elektromehāniskie rokas urbji (izņemot tos, kas var darboties bez
ārējā enerģijas avota, elektropneimatiskie)

p/st

S

28.24.11.20

Elektromehāniskie rokas darbarīki, kas var darboties bez ārējā enerģijas avota
(izņemot urbjus, zāģus)

p/st

S

28.24.11.23

Elektromehāniskie ķēdes zāģi

p/st

S

28.24.11.25

Elektromehāniskie loka zāģi

p/st

S

28.24.11.27

Elektromehāniskie rokas zāģi (izņemot ķēdes zāģus, loka zāģus)

p/st

S

28.24.11.50

Ar roku darbināmas slīpmašīnas, lentes slīpmašīnas un garenēvelmašīnas ar
iebūvētu elektromotoru, ar ārēju barošanas avotu

p/st

S

28.24.11.80

Elektromehāniskās dzīvžoga apgriešanas mašīnas un zālienu maliņu apgrie
šanas mašīnas

p/st

S

28.24.11.85

Elektromehāniskie rokas darbarīki ar iebūvētu elektromotoru, ar ārēju baro
šanas avotu (izņemot zāģus, urbjus, slīpmašīnas, lentes slīpmašīnas un gare
nēvelmašīnas, dzīvžoga apgriešanas mašīnas un zālienu maliņu apgriešanas
mašīnas)

p/st

S

CPA: 28.24.12

Citi pārnēsājamie rokas instrumenti ar mehānisko piedziņu

28.24.12.40

Rokas instrumenti, pneimatiski, rotējoši, ieskaitot kombinētos ar rotācijas un
trieciendarbību

p/st

S

28.24.12.60

Ķēdes zāģi ar iebūvētu neelektrisku motoru

p/st

S

28.24.12.80

Rokas darbarīki, hidrauliski vai ar iebūvētu neelektrisku motoru (izņemot
ķēdes zāģus)

p/st

S

CPA: 28.24.21

Elektromehānisko rokas instrumentu ar iebūvētu elektromotoru daļas

28.24.21.00

Daļas ķēdes zāģiem un pārējiem rokas darbarīkiem ar iebūvētu motoru
(izņemot pneimatiskos darbarīkus)

CPA: 28.24.22

Citu pārnēsājamo rokas instrumentu ar mehānisko piedziņu daļas

28.24.22.50

Pneimatisko rokas darbarīku daļas

NACE: 28.25

Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana

CPA: 28.25.11

Siltummaiņi un mehānismi gaisa vai gāzu sašķidrināšanai

28.25.11.30

Siltumapmaiņas elementi

p/st

S

p/st

S

Norāde
uz
piezī
mēm

S

p/st

S

S2

S

S2

S
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28.25.11.50

Gaisa vai citu gāzu sašķidrināšanas iekārtas

CPA: 28.25.12

Gaisa kondicionēšanas iekārtas

28.25.12.20

Sienas vai loga korpusa gaisa kondicionēšanas sistēmas; iebūvētas vai sada
lītas (divbloku) sistēmas

p/st

S

28.25.12.40

Gaisa kondicionētāji mehāniskajiem transportlīdzekļiem

p/st

S

28.25.12.50

Gaisa kondicionētāji ar dzesēšanas iekārtu (izņemot izmantojamās mehānis
kajos transportlīdzekļos; iebūvētas vai sadalītas (divbloku) sistēmas)

p/st

S

28.25.12.70

Gaisa kondicionētāji bez dzesēšanas iekārtas; centrālās pozīcijas gaisa pārvie
tošanas iekārtas, roku žāvējamie aparāti, nemainīga stipruma iekārtas un
spirālventilatori

p/st

S

CPA: 28.25.13

Dzesēšanas un saldēšanas iekārtas un siltumsūkņi, izņemot mājsaimniecībai paredzētās šāda veida iekārtas

28.25.13.33

Saldētājvitrīnas un letes, kas ietver sevī dzesēšanas iekārtu vai iztvaicētāju,
saldētas pārtikas produktu uzglabāšanai

p/st

S

28.25.13.35

Saldētājvitrīnas un letes, kas ietver sevī dzesēšanas iekārtu vai iztvaicētāju
(izņemot saldētas pārtikas produktu uzglabāšanai)

p/st

S

28.25.13.60

Dzesēšanas iekārtas ar dzeses agregātu vai iztvaicētāju (izņemot apvienotas
dzesētavas un saldētavas, ar atsevišķām ārējām durvīm, sadzīves ledusskapjus,
saldētājvitrīnas un letes)

p/st

S

28.25.13.80

Siltumsūkņi, izņemot HS pozīcijā 8415 minētās gaisa kondicionēšanas iekār
tas

p/st

S

28.25.13.90

Citas dzesēšanas un saldēšanas iekārtas

p/st

S

CPA: 28.25.14

Citur neklasificētas iekārtas un aparatūra gāzu filtrēšanai vai attīrīšanai

28.25.14.10

Gaisa filtrēšanas vai attīrīšanas mašīnas un iekārtas (izņemot iekšdedzes
motoru iesūkšanas gaisa filtrus)

p/st

S

28.25.14.30

Gāzu (izņemot gaisa) filtrēšanas vai attīrīšanas mašīnas un iekārtas (izņemot
mašīnas un iekārtas, kurās izmanto katalītiskus procesus, un izotopu atdalī
tājus)

p/st

S

28.25.14.40

Gāzu filtrēšanas/attīrīšanas mašīnas un iekārtas ar katalītisko procesu,
izņemot ieplūdes gaisa filtrus iekšdedzes dzinējiem, mašīnām un iekārtām
gaisa filtrēšanai vai attīrīšanai

p/st

S

28.25.14.50 *

Gāzu filtrēšanas/attīrīšanas mašīnas un iekārtas ar korpusu no nerūsējošā
tērauda un ar urbumiem ieplūdes un izplūdes caurulēm, kuru iekšējais
diametrs nepārsniedz 1,3 cm (izņemot filtrus iekšdedzes dzinējiem)

p/st

S

CPA: 28.25.20

Ventilatori, izņemot galda, grīdas, sienas, loga, griestu vai jumta ventilatorus

28.25.20.10 *

Ventilatori, kas tikai vai galvenokārt izmantojami mikroprocesoru, telesakaru
ierīču, automātiskās datu apstrādes iekārtu vai automātiskās datu apstrādes
iekārtu bloku dzesēšanai

p/st

S

28.25.20.30

Aksiālie ventilatori (izņemot galda, grīdas, sienas, loga, griestu vai jumta
ventilatorus ar iebūvētu elektromotoru ar jaudu ≤ 125 W)

p/st

S
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28.25.20.50

Centrbēdzes ventilatori (izņemot galda, grīdas, sienas, loga, griestu vai jumta
ventilatorus ar iebūvētu elektromotoru ar jaudu ≤ 125 W)

p/st

S

28.25.20.70

Ventilatori (izņemot galda, grīdas, sienas, loga, griestu vai jumta ventilatorus
ar iebūvētu elektromotoru ar jaudu ≤ 125 W, aksiālos ventilatorus, centrbē
dzes ventilatorus)

p/st

S

CPA: 28.25.30

Dzesēšanas un saldēšanas iekārtu, kā arī siltumsūkņu daļas

28.25.30.10

Gaisa kondicionēšanas iekārtu daļas (ieskaitot kondensatorus, absorberus,
iztvaikotājus un ģeneratorus)

28.25.30.30

Karkasi un korpusi dzesēšanas vai saldēšanas iekārtu ievietošanai (ieskaitot
iztvaicētājus, nokomplektētas dzesēšanas iekārtas)

p/st

S

28.25.30.50

Daļas dzesēšanas (izņemot sadzīves) iekārtām (ieskaitot iztvaikotājus un
kondensatorus)

p/st

S

28.25.30.70

Dzesēšanas vai saldēšanas iekārtu un siltumsūkņu daļas, kas citur nav minētas

S

28.25.30.80

Darbgaldu, rūpnīcu, laboratoriju iekārtu daļas ar elektrisku vai neelektrisku
karsēšanu materiālu termiskai apstrādei un neelektriski caurteces vai uzkrā
juma ūdenssildītāji, citur neklasificēti

S

NACE: 28.29

Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana

CPA: 28.29.11

Ģeneratorgāzes vai ūdens gāzes ģeneratori; acetilēna ģeneratori un līdzīgas ierīces; destilācijas vai rektifikācijas
iekārtas

28.29.11.00

Ģeneratorgāzes vai ūdens gāzes ģeneratori; acetilēna gāzes ģeneratori un
līdzīgas ierīces; destilācijas vai rektifikācijas iekārtas

CPA: 28.29.12

Šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces

28.29.12.30

S

p/st

S

Ūdens filtrēšanas/attīrīšanas iekārtas un aparāti

p/st

S

28.29.12.50

Dzērienu filtrēšanas/attīrīšanas iekārtas un aparāti (izņemot ūdeni)

p/st

S

28.29.12.70

Cietu vielu–šķidrumu filtrēšanas/attīrīšanas iekārtas un aparāti, izņemot
ūdenim un dzērieniem, centrifūgām un centrbēdzes žāvētājiem, iekšdedzes
dzinēju eļļas/benzīna filtriem

p/st

S

CPA: 28.29.13

Iekšdedzes dzinēju eļļas filtri, degvielas filtri un gaisa filtri

28.29.13.30

Eļļas vai degvielas filtri iekšdedzes dzinējiem

p/st

S

28.29.13.50

Motoriesūces gaisa filtri iekšdedzes dzinējiem

p/st

S

CPA: 28.29.21

Pudeļu un citu trauku mazgāšanas, pildīšanas, iesaiņošanas vai ietīšanas iekārtas

28.29.21.20

Pudeļu vai citu tilpņu tīrīšanas vai žāvēšanas iekārtas

p/st

S

28.29.21.50

Iekārtas pudeļu, bundžiņu, kastu, somu vai citu tilpņu pildīšanai, aizvākoša
nai, aizzīmogošanai, etiķešu stiprināšanai, iekārtas dzērienu gāzēšanai

p/st

S

28.29.21.80

Iepakošanas un iesaiņošanas iekārtas (izņemot iekārtas pudeļu, bundžiņu,
kastu, somu vai citu tilpņu pildīšanai, aizvākošanai, aizzīmogošanai, etiķešu
stiprināšanai)

p/st

S

S2

S2
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CPA: 28.29.22

Ugunsdzēšamie aparāti, smidzinātāji, tvaika vai smilšu strūklu un līdzīgas mašīnas, izņemot tās, kas paredzētas
izmantošanai lauksaimniecībā

28.29.22.10

Ugunsdzēšamie aparāti

p/st

S

28.29.22.20

Smidzināšanas pistoles un tamlīdzīgas iekārtas

p/st

S

28.29.22.30

Tvaika vai smilšu pūšanas iekārtas un tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti
(izņemot ugunsdzēšamos aparātus, smidzināšanas pistoles un tamlīdzīgas
iekārtas)

p/st

S

28.29.22.40

Citas mehāniskas iekārtas izsviešanai, izkliedēšanai vai smidzināšanai

p/st

S

CPA: 28.29.23

Blīvslēgi no lokšņu metāla savienojumā ar citu materiālu; mehāniskas aizzīmogošanas ierīces

28.29.23.00

Paplāksnes (starplikas, blīves) un tamlīdzīgi savienojumi no metāla lokšņu
materiāla savienojumā ar citu materiālu vai no divām vai vairākām metāla
kārtām; mehāniskas aizzīmogošanas ierīces

CPA: 28.29.31

Rūpnieciskie svari; svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai uz konveijera; svari nemainīgas vai iepriekš
iestādītas masas iesvēršanai

28.29.31.30

Nepārtrauktās plūsmas (transportiersvari) un atsevišķu objektu kopsvara
noteikšanas iekārtas

p/st

S

28.29.31.80

Automātiskas iekārtas noteikta svara iepildīšanai

p/st

S

CPA: 28.29.32

Svēršanas ierīces un svari cilvēku svēršanai vai mājsaimniecības vajadzībām

28.29.32.00

Svari cilvēku svēršanai (tai skaitā zīdaiņu); mājsaimniecības svari

p/st

S

CPA: 28.29.39

Citas svēršanas un mērīšanas iekārtas

28.29.39.40 *

Citas svēršanas iekārtas

p/st

S

28.29.39.60

Līmeņrāži

p/st

S

28.29.39.75

Mērkārtis, mērlentes un iedaļu skalas

p/st

S

28.29.39.79

Rokas mērinstrumenti garuma mērīšānai, kas citur nav minēti

CPA: 28.29.41

Citur neklasificētas centrifūgas

28.29.41.00

Centrifūgas (izņemot piena separatorus, iekārtas veļas sausināšanai, centrifū
gas, kādas lieto laboratorijās)

CPA: 28.29.42

Kalandri vai citas valcēšanas iekārtas, izņemot metālam un stiklam paredzētās

28.29.42.00

Kalandri un citas valcēšanas mašīnas, izņemot metālam vai stiklam paredzētas

CPA: 28.29.43

Tirdzniecības automāti

28.29.43.30

kg

S

S

p/st

S

p/st

S

Automātiskās preču pārdošanas iekārtas, kas ietver sildīšanas vai dzesēšanas
iekārtas

p/st

S

28.29.43.50

Automātiskās preču pārdošanas iekārtas (ieskaitot naudas mainīšanas iekārtas)
(izņemot tās, kas ietver sildīšanas vai dzesēšanas iekārtas)

p/st

S

CPA: 28.29.50

Rūpnieciskai izmantošanai paredzētas trauku mazgāšanas mašīnas

28.29.50.00

Trauku mazgājamās mašīnas (izņemot mājsaimniecību)

p/st

S

CPA: 28.29.60

Citur neklasificētas iekārtas, kas paredzētas materiālu apstrādei procesos, kuros notiek temperatūras maiņa

28.29.60.30

Dzesēšanas torņi un tamlīdzīgas iekārtas tiešai dzesēšanai ar recirkulējošu
ūdeni

p/st

S

28.29.60.50

Vakuuma tvaicēšanas iekārtas metāla nogulsnēšanai

p/st

S

28.29.60.90

Darbgaldu, rūpnīcu, laboratoriju iekārtas ar elektrisku vai neelektrisku karsē
šanu materiālu termiskai apstrādei, citur neklsificētas

p/st

S
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CPA: 28.29.70

Mīkstlodēšanas, cietlodēšanas un metināšanas neelektriskās mašīnas un ierīces un to daļas; ar gāzi darbināmas
iekārtas un aparāti virsmas rūdīšanai

28.29.70.20

Rokas lodlampas mīkstlodēšanai, cietlodēšanai vai metināšanai (izņemot elek
triskās, lāzera, pārējo gaismas avotu vai fotonu starojuma, ultraskaņas,
magnētisko impulsu vai plazmas loka)

p/st

S

28.29.70.90

Mašīnas vai ierīces mīkstlodēšanai, cietlodēšanai, metināšanai vai virsmas
termiskai apstrādei (izņemot rokas gāzplūsmas degļus un elektriskās mašīnas
un aparātus)

p/st

S

CPA: 28.29.81

Ģeneratorgāzes un ūdens gāzes ģeneratoru daļas

28.29.81.00

Daļas gāzes ģeneratoriem vai ūdens gāzes ģeneratoriem, acetilēna un tamlī
dzīgiem ūdens procesa gāzes ģeneratoriem

CPA: 28.29.82

Centrifūgu daļas; šķidrumu un gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīču daļas

28.29.82.20

S

S2

Daļas centrifūgām un centrbēdzes žāvētājiem

S

S2

28.29.82.50

Daļas šķidrumu vai gāzu filtrēšanas un attīrīšanas mašīnām un iekārtām
(izņemot centrifūgām un centrbēdzes žāvētājiem)

S

S2

CPA: 28.29.83

Kalandru un citu valcēšanas iekārtu daļas; smidzināšanas mašīnu daļas, svaru un svēršanas iekārtu daļas

28.29.83.13

Kalandrēšanas vai citu rullēšanas mašīnu cilindri (izņemot tos, ko lieto metāla
un stikla apstrādes kalandrēšanas vai rullēšanas mašīnās)

28.29.83.15

Kalandrēšanas vai citu rullēšanas mašīnu daļas (izņemot cilindrus un tās, ko
lieto metāla un stikla apstrādes kalandrēšanas vai rullēšanas mašīnās)

S

S2

28.29.83.20

Visu veidu svēršanas iekārtu atsvari, svēršanas iekārtu daļas (izņemot svariem
ar jutību 5 cg vai augstāku)

S

S2

28.29.83.40

Daļas mehāniskām iekārtām, kas paredzētas šķidrumu/pulveru izkaisīšanai,
disperģēšanai un izsmidzināšanai, ugunsdzēsības aparātiem, aerosola tipa
ieročiem un tamlīdzīgām ierīcēm, tvaika/smilšu izpūšanas mašīnām

S

S2

28.29.83.50

Daļas automātiskām preču pārdošanas iekārtām (ieskaitot naudas mainīšanas
iekārtas)

S

S2

CPA: 28.29.84

Citur neklasificētas iekārtu daļas, kas nesatur elektriskus savienojumus

28.29.84.00

Neautomātiskie eļļotāji, eļļošanas nipeļi, blīvslēgi, rokas vadības riteņi, sviras,
rokturi, drošības ierīces un pamatnes mehāniskām iekārtām

S

S2

CPA: 28.29.85

Trauku mazgāšanas mašīnu, mazgāšanas, piepildīšanas, iesaiņošanas vai ietīšanas iekārtu daļas

28.29.85.10

Daļas trauku mazgājamām mašīnām

S

S2

28.29.85.20

Daļas iesaiņošanas iekārtām

S

S2

CPA: 28.29.86

Daļas neelektriskajām mašīnām un ierīcēm lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi vai metināšanai; ar gāzi darbi
nāmajām iekārtām un aparātiem virsmas termiskai apstrādei

28.29.86.00

Mašīnu un aparātu daļas HS pozīcijā 8468

NACE: 28.30

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana

CPA: 28.30.10

Kājniektraktori

28.30.10.00

Motobloki

CPA: 28.30.21

Traktori ar dzinēja jaudu, kas nepārsniedz 37 kW

28.30.21.10 *

Traktori ar dzinēja jaudu, kas nepārsniedz 37 kW, izņemot kājniektraktorus,
vilcējus puspiekabēm, kāpurķēžu traktorus

p/st

S

S

p/st

S

p/st

S

S2
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p/st

S

p/st

S

p/st

S

Traktori ar dzinēja jaudu, kas pārsniedz 37 kW, bet nepārsniedz 59 kW

28.30.22.10 * z Traktori ar dzinēja jaudu, kas pārsniedz 37 kW, bet nepārsniedz 59 kW,
izņemot kājniektraktorus, vilcējus puspiekabēm, kāpurķēžu traktorus
CPA: 28.30.23

8.12.2017.

Traktori ar dzinēja jaudu, kas pārsniedz 59 kW

28.30.23.00 * z Traktori ar dzinēja jaudu, kas pārsniedz 59 kW, izņemot kājniektraktorus,
vilcējus puspiekabēm, kāpurķēžu traktorus
CPA: 28.30.31

Arkli

28.30.31.40

Arkli

CPA: 28.30.32

Ecēšas, irdinātāji, kultivatori, ravētāji un kaplētāji

28.30.32.10

Skarifikatori un kultivatori

p/st

S

28.30.32.20

Diskveida ecēšas

p/st

S

28.30.32.30

Ecēšas (izņemot diskveida ecēšas)

p/st

S

28.30.32.50

Rotācijas kultivatori

p/st

S

28.30.32.70

Nezāļu tīrītāji un kapļi

p/st

S

CPA: 28.30.33

Sējmašīnas, stādāmās mašīnas un dēstu stādāmās mašīnas

28.30.33.00 *

Sējmašīnas, stādāmās mašīnas un dēstu stādāmās mašīnas

p/st

S

CPA: 28.30.34

Kūtsmēslu ārdītāji un minerālmēslu izkliedētāji

28.30.34.30

Minerālmēslu vai ķīmiskā mēslojuma izkliedētāji augsnes sagatavošanai

p/st

S

28.30.34.50

Mēslu kaisītāji un mēslojuma izkliedētāji (izņemot minerālmēslu vai ķīmiskā
mēslojuma)

p/st

S

CPA: 28.30.39

Citas augsnes apstrādes iekārtas

28.30.39.00

Lauksaimniecības .., mežsaimniecības mašīnas, citur neklasificētas; zālienu un
sporta laukumu pļaujmašīnas

p/st

S

CPA: 28.30.40

Pļaujmašīnas zālieniem, parkiem un sporta laukumiem

28.30.40.10

Elektriskie pļāvēji zālieniem, parkiem, golfa laukumiem vai sporta laukumiem

p/st

S

28.30.40.30

Pļaujmašīnas zālieniem, parkiem vai sporta laukumiem, bez elektriskās
piedziņas, ar horizontālā plaknē rotējošu griezējdaļu

p/st

S

28.30.40.50

Pļaujmašīnas ar motoru zālieniem, parkiem, golfa laukumiem vai sporta
laukumiem (ar stumjamu griezējcilindru) (izņemot ar horizontālā plaknē
rotējošu griezējdaļu)

p/st

S

28.30.40.70

Pļaujmašīnas bez motora zālieniem, parkiem vai sporta laukumiem

p/st

S

CPA: 28.30.51

Citur neklasificētas pļaujmašīnas (ietverot traktoriem uzmontējamās griezējierīces)

28.30.51.30

Pļaujmašīnas ar motoru (izņemot zālieniem, parkiem, golfa laukumiem vai
sporta laukumiem)

p/st

S

28.30.51.50

Pļāvēji, ieskaitot griezējagregātus, kas paredzēti uzmontēšanai uz traktora vai
vilkšanai ar traktoru

p/st

S

Norāde
uz
piezī
mēm
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P

28.30.51.70

Pļāvēji (izņemot ar motoru, zālieniem, parkiem, golfa laukumiem vai sporta
laukumiem, paredzētus uzmontēšanai uz traktora vai vilkšanai ar traktoru)

p/st

S

CPA: 28.30.52

Siena novākšanas mašīnas

28.30.52.00

Siena novākšanas mašīnas

p/st

S

CPA: 28.30.53

Salmu vai lopbarības preses, ietverot savācējpreses

28.30.53.40

Salmu un siena preses, ieskaitot savācējpreses

p/st

S

CPA: 28.30.54

Mašīnas bumbuļaugu vai sakņaugu novākšanai

28.30.54.20

Kartupeļu rotācijas racēji un kartupeļu novācēji

p/st

S

28.30.54.50

Biešu lakstu griezēji un biešu novācēji

p/st

S

28.30.54.80

Sakņu vai bumbuļu novācēji (izņemot kartupeļu rotācijas racējus un kartu
peļu novācējus, biešu lakstu griezējus un biešu novācējus)

p/st

S

CPA: 28.30.59

Citur neklasificētas ražas novākšanas un kulšanas mašīnas

28.30.59.15

Kombinētais novācējs–kūlējs

p/st

S

28.30.59.30

Lauksaimniecības kulšanas mašīnas (izņemot kombinētos novācējus–kūlējus)

p/st

S

28.30.59.45

Lopbarības novācamie kombaini (izņemot pašgājējus)

p/st

S

28.30.59.60

Lopbarības novācamie pašgājēji kombaini

p/st

S

28.30.59.70

Ražas novākšanas mašīnas (izņemot kombinētos novācējus–kūlējus, sakņu vai
bumbuļu novācējus, lopbarības novācējus)

p/st

S

CPA: 28.30.60

Lauksaimniecībai vai dārzkopībai paredzēti mehānismi šķidrumu vai pulveru sagatavošanai, izkaisīšanai vai
izsmidzināšanai

28.30.60.10

Lauksaimniecības vai dārzkopības laistīšanas iekārtas

p/st

S

28.30.60.30

Pārnēsājamas mehāniskas ierīces ar motoru vai bez tā šķidrumu vai pulveru
izmešanai, izkliedēšanai vai izsmidzināšanai lauksaimniecībā vai dārzkopībā
(izņemot laistīšanas iekārtas)

p/st

S

28.30.60.50

Miglotāji un pulvera izkliedētāji, paredzēti uzmontēšanai uz traktora vai
vilkšanai ar traktoru (izņemot laistīšanas iekārtas)

p/st

S

28.30.60.90

Citas iekārtas lauksaimniecībai vai dārzkopībai

p/st

S

CPA: 28.30.70

Lauksaimniecībā izmantojamās pašiekrāvēju vai pašizkrāvēju piekabes un puspiekabes

28.30.70.40

Lauksaimniecībā izmantojamās pašiekraušanas vai pašizkraušanas piekabes
un puspiekabes

p/st

S

CPA: 28.30.81

Iekārtas olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu, izņemot sēklu, graudu vai kaltētu pākšaugu dārzeņu,
tīrīšanai, šķirošanai un brāķēšanai

28.30.81.00

Olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu tīrāmās, šķirojamās vai brāķē
jamās mašīnas

CPA: 28.30.82

Slaukšanas aparāti

28.30.82.00

Slaukšanas iekārtas

CPA: 28.30.83

Lopbarības sagatavošanas iekārtas

28.30.83.00

Lopbarības sagatavošanas iekārtas

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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p/st

S

p/st

S

CPA: 28.30.84

Putnu inkubatori un perētavas

28.30.84.00

Putnu inkubatori un perētavas (brūderi)

CPA: 28.30.85

Putnkopības iekārtas

28.30.85.00

Putnkopības iekārtas (izņemot putnu inkubatorus un perētavas (brūderus))

CPA: 28.30.86

Citur neklasificētas lauksaimniecības, dārzkopības, mežsaimniecības, putnkopības vai biškopības iekārtas

28.30.86.30

Mežsaimniecības iekārtas

p/st

S

28.30.86.60

Citas HS pozīcijas 8436 iekārtas

p/st

S

CPA: 28.30.91

Citur neklasificētas ražas novākšanas un kulšanas mašīnu daļas

28.30.91.00

HS pozīcijas 8433 mašīnas un aparāti

CPA: 28.30.92

Augsnes apstrādes iekārtu daļas

28.30.92.00

Lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības mašīnu, kuras izmanto
augsnes sagatavošanai un apstrādei, daļas

CPA: 28.30.93

Lauksaimniecības mašīnu daļas

28.30.93.30

Norāde
uz
piezī
mēm

S

S2

S

S2

Putnkopības un putnu audzēšanas iekārtu (piem., inkubatoru) un ierīču daļas

S

S2

28.30.93.80

HS pozīcijas 8436 mašīnu daļas, citur neklasificētas

S

S2

CPA: 28.30.94

Citur neklasificētu slaukšanas un piena pārstrādes iekārtu daļas

28.30.94.00

Slaukšanas iekārtu un pienotavu mašīnu daļas

S

S2

NACE: 28.41

Metālapstrādes darbgaldu ražošana

CPA: 28.41.11

Metālapstrādes darbgaldi, kuros materiālu griež ar lāzeru, ultraskaņu, ūdens strūklu vai līdzīgi

28.41.11.10

Darbgaldi dažādu materiālu apstrādei, noņemot materiālu ar lāzera, gaismas
un citām fotonu starojuma iekārtām

p/st

S

28.41.11.30

Darbgaldi dažādu materiālu apstrādei, noņemot materiālu ar ultraskaņas
procesa palīdzību (izņemot iekārtas pusvadītāju ierīču vai elektronisko integ
rālo shēmu ražošanai)

p/st

S

28.41.11.50

Dažādu materiālu apstrādes darbgaldi, noņemot materiālu ar elektroizlādes
procesu palīdzību

p/st

S

28.41.11.60

Ūdens strūklas griešanas mašīnas

p/st

S

28.41.11.70

Darbgaldi dažādu materiālu apstrādei, noņemot materiālu ar elektroķīmisko,
elektronu starojuma, jonu starojuma vai plazmas loka procesu palīdzību

p/st

S

CPA: 28.41.12

Daudzfunkcionālie darbgaldi, vienpozīcijas un daudzpozīciju agregātu darbgaldi metāla apstrādei

28.41.12.20

Horizontālie apstrādes centri metāla apstrādei

p/st

S

28.41.12.40

Vertikālie apstrādes centri metāla apstrādei

p/st

S

28.41.12.50

Metālapstrādes darba vietas veidojošo mašīnu konstrukciju atsevišķi mezgli

p/st

S

28.41.12.70

Daudzpakāpju pārneses mašīnas metāla apstrādei

p/st

S

CPA: 28.41.21

Metālgriešanas virpas

28.41.21.23

Horizontālās virpas, virpošanas centri ar ciparu vadību

p/st

S

8.12.2017.
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28.41.21.27

Horizontālās virpas ar ciparu vadību, automātiskās horizontālās virpas
(izņemot virpošanas centrus)

p/st

S

28.41.21.29

Horizontālās virpas ar ciparu vadību (izņemot virpošanas centrus, automā
tiskās horizontālās virpas)

p/st

S

28.41.21.40

Horizontālās metālapstrādes (metālnoņemšanas) virpas (izņemot ar ciparva
dības sistēmu)

p/st

S

28.41.21.60

Metālgriešanas virpas, ieskaitot virpošanas centrus (izņemot horizontālās
virpas)

p/st

S

CPA: 28.41.22

Metālgriešanas darbgaldi urbšanai, virpošanai, frēzēšanai; citur neklasificēti darbagaldi metālu vītņgriešanai vai
vītņurbšanai

28.41.22.17

Frēzmašīnas metālam, leņķveida (konsolfrēzmašīnas), ar ciparu vadību
(izņemot urbšanas–frēzēšanas mašīnas)

p/st

S

28.41.22.23

Instrumentu frēzmašīnas metālam ar ciparu vadību (izņemot urbšanas–frēzē
šanas mašīnas, leņķveida (konsolfrēzmašīnas))

p/st

S

28.41.22.25

Frēzēšanas mašīnas metālam ar ciparu vadību (ieskaitot plakanfrēzēšanas
mašīnas) (izņemot urbšanas–frēzēšanas mašīnas, leņķveida (konsolfrēzmašī
nas), instrumentu frēzmašīnas)

p/st

S

28.41.22.33

Regulējama virziena mašīnas metāla apstrādei ar urbšanu, frēzēšanu, iekšējās
un ārējās vītnes griešanu

p/st

S

28.41.22.40

Urbšanas un urbšanas–frēzēšanas mašīnas metālam ar ciparu vadību (izņemot
urbjmašīnas)

p/st

S

28.41.22.60

Urbšanas un urbšanas–frēzēšanas mašīnas metālam bez ciparu vadības
(izņemot urbjmašīnas)

p/st

S

28.41.22.70

Metālapstrādes frēzmašīnas ar programmētu ciparvadību (izņemot urbšanas–
frēzēšanas darbgaldus)

p/st

S

28.41.22.80

Iekšējo un ārējo vītņu iegriešanas metālā, pašiegrozošo skrūvju mašīnas
(izņemot urbjmašīnas)

p/st

S

CPA: 28.41.23

Metālapstrādes darbgaldi atskarpju noņemšanai, asināšanai, slīpēšanai vai citai apdarei

28.41.23.00 *

Metālapstrādes darbgaldi atskarpju noņemšanai, asināšanai, slīpēšanai vai citai
apdarei

p/st

S

CPA: 28.41.24

Metālapstrādes darbgaldi ēvelēšanai, zāģēšanai, apgriešanai vai citai metāla griešanai

28.41.24.10

Caurvilkšanas mašīnas metālu, metāla karbīdu vai metālkeramikas apstrādei

p/st

S

28.41.24.30

Zobratu griešanas, slīpēšanas vai apdares mašīnas un iekārtas metāla, dzelzs
karbīda (cementīta), metālkeramikas apstrādei (izņemot ēvelēšanas, ierievo
šanas un caurvilkšanas mašīnas)

p/st

S

28.41.24.70

Zāģēšanas vai apgriešanas darbgaldi metālu, metāla karbīdu vai metālkera
mikas apstrādei

p/st

S

28.41.24.91 z

Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās ēvelmašīnas un pārējie darb
galdi metāla, metāla karbīdu vai metālkeramikas apstrādei, kas citur nav
minēti (izņemot vīlēšanas ierīces)

p/st

S

CPA: 28.41.31

Iekārtas metāla liekšanai, locīšanai un iztaisnošanai

28.41.31.20

Liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas vai līdzināšanas mašīnas ar ciparu vadību
plakaniem metāla izstrādājumiem (ieskaitot preses)

p/st

S

28.41.31.40

Liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas vai līdzināšanas mašīnas ar ciparu vadību
metāla izstrādājumiem (ieskaitot preses) (izņemot plakaniem metāla izstrādā
jumiem)

p/st

S
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28.41.31.60

Liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas vai līdzināšanas mašīnas bez ciparu vadības
plakaniem metāla izstrādājumiem (ieskaitot preses)

p/st

S

28.41.31.80

Liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas vai līdzināšanas mašīnas bez ciparu vadības
metāla izstrādājumiem (ieskaitot preses) (izņemot plakaniem metāla izstrādā
jumiem)

p/st

S

CPA: 28.41.32

Iekārtas metāla caurumošanai un virsmas uzciršanai

28.41.32.40

Caurumošanas vai izciršanas mašīnas ar ciparu vadību (tai skaitā preses,
kombinētās caurumošanas un griezējmašīnas)

p/st

S

28.41.32.61

Griezējmašīnas, ieskaitot preses, bez ciparu vadības metāla apstrādei (izņemot
mašīnas plakaniem metāla izstrādājumiem un kombinētās caurumošanas un
griezējmašīnas)

p/st

S

28.41.32.80

Caurumošanas vai izciršanas mašīnas bez ciparu vadības (tai skaitā preses,
kombinētās caurumošanas un griezējmašīnas)

p/st

S

CPA: 28.41.33

Kalšanas un štancēšanas mašīnas un veseri; citur neklasificētas hidrauliskās preses un metālapstrādes preses

28.41.33.10

Kalšanas vai štancēšanas mašīnas un āmuri ar ciparu vadību, metālam (tai
skaitā preses)

p/st

S

28.41.33.20

Kalšanas vai štancēšanas mašīnas un āmuri bez ciparu vadības, metālam (tai
skaitā preses)

p/st

S

28.41.33.50

Hidrauliskās preses metāla apstrādei, citur neklasificētas

p/st

S

28.41.33.60

Nehidrauliskas preses metāla apstrādei, citur neklasificētas

p/st

S

CPA: 28.41.34

Citur neklasificēti darbgaldi metālu, metālu karbīdu cieto sakausējumu vai metālkeramikas apstrādei, materiālu
negriežot

28.41.34.10

Darbgaldi stieņu, cauruļu, profilu, stiepļu un tamlīdzīgu izstrādājumu
vilkšanai no metāla, metāla karbīda vai metālkeramikas

p/st

S

28.41.34.30

Vītņu velmēšanas mašīnas darbam ar metālu, metāla karbīdu vai metālkera
miku

p/st

S

28.41.34.50

Stiepļu izgatavošanas mašīnas (izņemot darbgaldus vilkšanai, vītņu velmē
šanas mašīnas)

p/st

S

28.41.34.71 z

Aptīšanas mašīnas un savērpšanas virpas metāla apstrādei, mašīnas lokanu
cauruļu izgatavošanai no spirālveida metāla lentes un mašīnas metāla izstrā
dājumu izgatavošanai ar elektromagnētiskā impulsa palīdzību (izņemot knie
dēšanas mašīnas)

p/st

S

CPA: 28.41.40

Metālapstrādes darbgaldu daļas un piederumi

28.41.40.30

Daļas un piederumi metālgriešanas mašīnu instrumentiem (izņemot instru
mentu turētājus, pašatveres vītņgalvas, stiprināšanas ierīces, dalītājgalvas un
pārējo speciālo aprīkojumu darbgaldiem)

S

S2

28.41.40.50

Daļas un piederumi metālu apstrādes (bez griešanas) mašīnu instrumentiem
(izņemot instrumentu turētājus, pašatveres vītņgalvas, stiprināšanas ierīces,
dalītājgalvas un pārējo speciālo aprīkojumu darbgaldiem)

S

S2
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NACE: 28.49

Cita veida darbgaldu ražošana

CPA: 28.49.11

Darbgaldi akmens, keramikas, betona un līdzīgu minerālmateriālu apstrādei vai stikla aukstai apstrādei

28.49.11.30

Zāģi akmenim, keramikai, betonam, azbestcementam vai tamlīdzīgu minerāl
materiālu apstrādei vai stikla aukstai apstrādei

p/st

S

28.49.11.50

Slīpēšanas vai pulēšanas mašīnas akmenim, keramikai, betonam, azbestce
mentam vai tamlīdzīgu minerālmateriālu apstrādei vai stikla aukstai apstrādei

p/st

S

28.49.11.70

Darbgaldi akmenim, keramikai, betonam, azbestcementam vai tamlīdzīgu
minerālmateriālu apstrādei vai stikla aukstai apstrādei (izņemot zāģus, slīpē
šanas vai pulēšanas mašīnas)

p/st

S

CPA: 28.49.12

Darbgaldi koka, korķa, kaula, cietgumijas, cietu plastmasu un līdzīgu cietu materiālu apstrādei; elektrogalvani
zācijas iekārtas

28.49.12.20

Mašīnas dažādām apstrādes operācijām, starp operācijām automātiski pārvie
tojot apstrādājamo izstrādājumu, koka, korķa, kaula, cietgumijas (ebonīta),
cietu plastmasu un tamlīdzīgu cietu materiālu apstrādei

p/st

S

28.49.12.40 *

Apstrādes centri

p/st

S

28.49.12.83

Galvanizācijas, elektrolīzes un elektroforēzes mašīnas un aparatūra

kg

S

28.49.12.87

Preses skaidu plātņu vai šķiedru būvniecības plātņu izgatavošanai no koka vai
pārējiem koka materiāliem un pārējās mašīnas speciālu operāciju veikšanai
koka vai korķa apstrādei

p/st

S

28.49.12.90 *

Citur neklasificēti darbgaldi koka, korķa, kaula, cietas gumijas, cietu plas
tmasu vai līdzīgu cietu materiālu apstrādei

p/st

S

CPA: 28.49.13

Stacionārās rotācijas urbjmašīnas vai rotācijas triecienurbjmašīnas, vīlēšanas ierīces, kniedētāji, lokšņu metāla
griezējierīces

28.49.13.10

Urbjmašīnas metāla apstrādei ar ciparu vadību (izņemot lineāros agregātu
darbgaldus)

p/st

S

28.49.13.20

Urbjmašīnas metāla apstrādei bez ciparu vadības (izņemot lineāros agregātu
darbgaldus un ar roku darbināmas mašīnas)

p/st

S

28.49.13.30 z

Vīlēšanas ierīces

p/st

S

28.49.13.40

Griezējmašīnas, ieskaitot preses, ar ciparu vadību metāla apstrādei (izņemot
kombinētās caurumošanas un griezējmašīnas)

p/st

S

28.49.13.50

Griezējmašīnas, ieskaitot preses, bez ciparu vadības plakanu metāla izstrādā
jumu apstrādei (izņemot kombinētās caurumošanas un griezējmašīnas)

p/st

S

28.49.13.60 z

Kniedēšanas mašīnas

p/st

S

CPA: 28.49.21

Darbgaldu instrumentu stiprināšanas ierīces un pašatveres vītņgalvas

28.49.21.10

Rokturi, ietvari un uzmavas darbgaldiem un rokas darbarīkiem

kg

S

28.49.21.30

Instrumentu turētāji virpām (izņemot rokturus, ietvarus un uzmavas)

kg

S
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28.49.21.50

Instrumentu nostiprināšanas, turēšanas ierīces, citur neklasificētas

kg

S

28.49.21.70

Pašatveres vītņgalvas darbgaldiem

kg

S

CPA: 28.49.22

Detaļu stiprināšanas ierīces darbgaldiem

28.49.22.30

Speciālās spīļierīces un stiprināšanas ierīces, standarta spīļierīču un stiprinā
šanas ierīču sastāvdaļu komplekti darbgaldiem un rokas darbarīkiem

kg

S

28.49.22.50

Stiprināšanas ierīces virpām (izņemot speciālās spīļierīces un stiprināšanas
ierīces, standarta spīļierīču un stiprināšanas ierīču sastāvdaļu komplektus)

kg

S

28.49.22.70

Stiprināšanas ierīces darbgaldiem un rokas darbarīkiem (izņemot speciālās
spīļierīces un stiprināšanas ierīces, standarta spīļierīču un stiprināšanas ierīču
sastāvdaļu komplektus, tos turētājus, kas paredzēti virpām)

kg

S

CPA: 28.49.23

Dalītājgalvas un cits darbgaldu speciālais aprīkojums

28.49.23.50

Dalītājgalvas un pārējais speciālais aprīkojums darbgaldiem, citur neminēts

kg

S

CPA: 28.49.24

Koka, korķa, akmens, cietgumijas un līdzīgu cietu materiālu apstrādes darbagaldu daļas un piederumi

28.49.24.30

HS pozīcijas 8464 mašīnu daļas un aksesuāri

S

S2

28.49.24.50

HS pozīcijas 8465 mašīnu daļas un aksesuāri

S

S2

NACE: 28.91

Mašīnu ražošana metalurģijai

CPA: 28.91.11

Konverteri, liešanas kausi, lietņu veidnes un liešanas iekārtas; velmēšanas stāvi

28.91.11.30

Konverteri, liešanas kausi, lietņu liešanas veidnes un liešanas mašīnas, kuras
izmanto metalurģijā vai metālliešanā

p/st

S

28.91.11.53

Metāla cauruļu velmēšanas stāvi; karstvelmēšanas vai kombinētie karstas un
aukstas metāla velmēšanas stāvi

p/st

S

28.91.11.57

Aukstās metāla velmētavas

p/st

S

CPA: 28.91.12

Metalurģisko iekārtu daļas; velmēšanas stāvu daļas

28.91.12.30

Daļas konverteriem, kausiem, veidnēm un liešanas mašīnām, ko izmanto
metalurģijā vai metāla lietuvēs

28.91.12.50

Velmētavu ruļļi

28.91.12.70

Metāla velmētavu daļas (izņemot ruļļus)

NACE: 28.92

Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai

CPA: 28.92.11

Nepārtrauktas darbības elevatori un transportieri pazemes darbiem

28.92.11.00

Nepārtrauktas darbības pacēlāji un transportieri pazemes darbiem

CPA: 28.92.12

Akmeņogļu un iežu ieguves mašīnas un tuneļu izbūves iekārtas; citas urbšanas un ciršanas mašīnas

28.92.12.33

Pašgājējiekārtas akmeņogļu vai akmeņu griešanai un mašīnas tuneļu rakšanai

S
p/st

S
S

p/st

p/st

S2

S

S

S2
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28.92.12.35

Akmeņogļu vai akmeņu griezēji un tuneļu rakšanas mašīnas (izņemot pašgā
jējmašīnas)

p/st

S

28.92.12.53

Urbšanas vai izciršanas/rakšanas pašgājējmašīnas

p/st

S

28.92.12.55

Urbšanas vai izciršanas/rakšanas mašīnas (ieskaitot nostiprinātas platformas
naftas vai dabasgāzes ieguvei) (izņemot pašgājējus)

p/st

S

CPA: 28.92.21

Pašgājēji buldozeri un buldozeri ar pagriežamu vērstuvi

28.92.21.30

Kāpurķēžu buldozeri (izņemot riteņu)

p/st

S

28.92.21.50

Riteņu buldozeri (izņemot dzelzceļa sliežu likšanai)

p/st

S

CPA: 28.92.22

Pašgājēji greideri un planētāji; skrēperi ar motoru

28.92.22.10

Greideri, planētāji un skrēperi ar motoru

p/st

S

CPA: 28.92.23

Pašgājējas blietēšanas mašīnas un pašgājēji ceļa veltņi

28.92.23.10

Ceļu blīvēšanas iekārtas un tamlīdzīga tehnika

p/st

S

CPA: 28.92.24

Pašgājēji frontālie vienkausa krāvēji

28.92.24.30

Iekrāvēji, speciāli paredzēti lietošanai pazemē

p/st

S

28.92.24.50

Iekrāvēji uz riteņiem vai kāpurķēžu frontālie vienkausa iekrāvēji (izņemot
iekrāvējus, kas speciāli paredzēti lietošanai pazemē)

p/st

S

CPA: 28.92.25

Pašgājējas pilnapgrieziena mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vienkausa krāvēji, izņemot frontālos vienkausa
krāvējus

28.92.25.00

Pašgājējas pilnapgrieziena mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vienkausa
krāvēji, izņemot frontālos vienkausa krāvējus

CPA: 28.92.26

Citas pašgājējas mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vienkausa krāvēji; citas pašgājējas mašīnas ieguves rūpnie
cībai

28.92.26.30

Pašgājējas mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vienkausa krāvēji (izņemot
pašgājējas mehāniskās lāpstas ar 360o apgrieziena virsbūvi un frontālos vien
kausa krāvējus)

p/st

S

28.92.26.50

Citas pašgājējmašīnas zemes pārvietošanai, rakšanai .., citur neklasificētas

p/st

S

CPA: 28.92.27

Buldozeru frontālās vai pagriežamās vērstuves

28.92.27.00

Buldozeru frontālās vai pagriežamās vērstuves

kg

S

CPA: 28.92.28

Pašizgāzēji, kas nav paredzēti braukšanai pa automaģistrālēm

28.92.28.10

Bezceļu pašizgāzēji, pašizkrāvēji

p/st

S

CPA: 28.92.30

Citas rakšanas iekārtas

28.92.30.10

Pāļdziņi un pāļu izvilcēji

p/st

S

28.92.30.30

Sniega arkli un sniega pūtēji

p/st

S

28.92.30.50

Blietēšanas vai blīvēšanas mašīnas (izņemot pašgājējus)

p/st

S

28.92.30.70

Skrēperi, zemes pārvietošanas, rakšanas, ieguves .. mašīnas, ne pašgājēji

p/st

S

28.92.30.90

Mašīnas vispārējas nozīmes darbiem, celtniecībai vai tamlīdzīgiem darbiem,
kas citur nav minētas

p/st

S

p/st

S

S2
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CPA: 28.92.40

Iekārtas grunts, akmeņu, rūdas un citu minerālu izrakteņu šķirošanai, sasmalcināšanai, sajaukšanai un līdzīgai
apstrādei

28.92.40.30

Šķirošanas, sijāšanas, atdalīšanas, mazgāšanas mašīnas; sasmalcināšanas,
malšanas, maisīšanas, mīcīšanas mašīnas, izņemot betona/kaļķu javas maisī
tājus, mašīnas, kas paredzētas minerālvielu sajaukšanai ar bitumenu

p/st

S

28.92.40.50

Betona vai kaļķu javas maisītāji

p/st

S

28.92.40.70

Mašīnas minerālvielu samaisīšanai ar bitumenu

p/st

S

CPA: 28.92.50

Kāpurķēžu traktori

28.92.50.00

Dzelzceļa sliežu likšanas traktori

p/st

S

CPA: 28.92.61

Urbšanas, izciršanas vai rakšanas iekārtu daļas; celtņu daļas

28.92.61.30

Daļas urbšanas un izciršanas/rakšanas mašīnām

S

S2

28.92.61.50

Daļas zemes pārvietošanas iekārtām, kuģu urbjtorņiem, celtņiem, pārvietoja
miem pacēlājiem, izņemot kausus, lāpstas, satvērējus, turētājus, lāpstiņas (visi
būvniecības aprīkojuma veidi) urbšanas/izciršanas/rakšanas mašīnām

S

S2

CPA: 28.92.62

Grunts, akmeņu un līdzīgu materiālu šķirošanas, sasmalcināšanas vai līdzīgas apstrādes iekārtu daļas

28.92.62.00

HS pozīcijas 8474 mašīnu daļas

NACE: 28.93

Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei

CPA: 28.93.11

Centrbēdzes piena separatori

28.93.11.00

Piena centrbēdzes separatori

CPA: 28.93.12

Piena pārstrādes iekārtas

28.93.12.00

Pienotavu iekārtas (ieskaitot homogenizatorus (izmaisītājus), apstarotājus,
sviesta gatavošanas iekārtas, siera gatavošanas iekārtas)

CPA: 28.93.13

Citur neklasificētas iekārtas labības un kaltētu dārzeņu malšanai vai pārstrādei

28.93.13.00

Iekārtas miltu malšanas rūpniecībai vai graudu vai kaltētu dārzeņu pārstrādei
(izņemot fermām paredzētās iekārtas)

CPA: 28.93.14

Iekārtas vīna, sidra, augļu sulu un līdzīgu dzērienu ražošanai

28.93.14.00

Preses, smalcinātāji un tamlīdzīgas iekārtas, ko lieto vīna, sidra, augļu sulu vai
tamlīdzīgu dzērienu ražošanai

CPA: 28.93.15

Neelektriskās maizes krāsnis; ēdienu gatavošanas vai sildīšanas rūpnieciskās iekārtas

28.93.15.30

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

Maizes krāsnis, ieskaitot cepumu krāsnis, neelektriskās

p/st

S

28.93.15.60

Rūpnieciskie perkolatori (ekstrakcijas aparāti) un pārējās iekārtas kafijas un
citu karstu dzērienu gatavošanai

p/st

S

28.93.15.80

Rūpnieciskas iekārtas ēdiena gatavošanai vai uzsildīšanai (izņemot neelek
triskas rūpniecības tuneļveida krāsnis, neelektriskas rūpniecības maizes
ceptuvju krāsnis, neelektriskus perkolatorus (ekstrakcijas aparātus))

p/st

S

CPA: 28.93.16

Lauksaimniecības produktu kaltētavas

28.93.16.00

Lauksaimniecības produktu kaltes, žāvētavas ar temperatūras maiņu

p/st

S

S2
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CPA: 28.93.17

Iekārtas pārtikas un dzērienu, ietverot eļļas vai taukus, ražošanai vai pārstrādei

28.93.17.13

Maizes ceptuvju iekārtas (izņemot krāsnis un mīklas ruļļus)

p/st

S

28.93.17.15

Rūpnieciskas iekārtas makaronu, spageti vai tamlīdzīgu produktu ražošanai
vai gatavošanai

p/st

S

28.93.17.20

Rūpnieciskas iekārtas konditorejas izstrādājumu, kakao vai šokolādes ražo
šanai vai gatavošanai

p/st

S

28.93.17.30

Rūpnieciskas iekārtas cukura ražošanai vai gatavošanai

p/st

S

28.93.17.40

Rūpnieciskas alus darītavu iekārtas

p/st

S

28.93.17.50

Rūpnieciskas gaļas vai putnu gaļas pārstrādes iekārtas

p/st

S

28.93.17.60

Rūpnieciskas augļu, riekstu vai dārzeņu pārstrādes iekārtas (izņemot žāvētu
dārzeņu malšanai vai apstrādei)

p/st

S

28.93.17.70

Pārtikas vai dzērienu sagatavošanas vai ražošanas iekārtas, citur neklasificētas

p/st

S

28.93.17.80

Dzīvnieku vai augu negaistošu tauku vai eļļas ekstrakcijas vai gatavošanas
iekārtas

p/st

S

CPA: 28.93.18

Citur neklasificētas tabakas pārstrādes vai tabakas maisījumu gatavošanas iekārtas

28.93.18.00

Tabakas pārstrādes un tabakas maisījumu gatavošanas iekārtas (izņemot žāvē
tavas un citādas apsildīšanas iekārtas, centrifūgas un filtru preses)

p/st

S

CPA: 28.93.20

Mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšaugu dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai brāķēšanai

28.93.20.00

Mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšaugu dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai
brāķēšanai

p/st

S

CPA: 28.93.31

Dzērienu ražošanas iekārtu daļas

28.93.31.00

Daļas presēm, smalcinātājiem līdzīgām iekārtām, ko lieto vīna, sidra (ābolu
sulas dzēriena), augļu sulu vai tamlīdzīgu dzērienu ražošanai

CPA: 28.93.32

Pārtikas produktu ražošanas iekārtu daļas

28.93.32.00

HS pozīcijas 8438 iekārtu daļas

CPA: 28.93.33

Tabakas ražošanas iekārtu daļas

28.93.33.00

Daļas tabakas pārstrādes vai sagatavošanas iekārtām

CPA: 28.93.34

Sēklu, graudu vai kaltētu pākšaugu dārzeņu tīrīšanas, šķirošanas vai brāķēšanas mašīnu daļas

28.93.34.00

HS pozīcijas 8437 iekārtu daļas

NACE: 28.94

Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai

CPA: 28.94.11

Mašīnas ķīmisko tekstilmateriālu ekstrudēšanai, stiepšanai, teksturēšanai vai griešanai; iekārtas tekstilšķiedru
sagatavošanai

28.94.11.00

Mašīnas mākslīgo tekstilmateriālu izstiepšanai, stiepšanai, teksturēšanai un
griešanai; mašīnas tekstilšķiedru sagatavošanai

CPA: 28.94.12

Tekstilmateriālu vērpšanas mašīnas; tekstilmateriālu kārtošanas, šķeterēšanas, tīšanas un spolēšanas iekārtas

28.94.12.00

Tekstilmateriālu vērpšanas mašīnas; tekstilmateriālu dublēšanas, šķeterēšanas
mašīnas, tīšanas vai spolēšanas mašīnas

p/st

p/st

S

S2

S

S2

S

S2

S

S2

S

S
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CPA: 28.94.13

Aušanas iekārtas

28.94.13.00

Aušanas iekārtas

CPA: 28.94.14

Adāmmašīnas; ketelēšanas mašīnas un līdzīgas iekārtas; kāršanas mašīnas

28.94.14.30

Apaļadīšanas mašīnas

p/st

S

28.94.14.50

Plakanadīšanas mašīnas, valdziņu savienojamās mašīnas un metu adāmās
mašīnas

p/st

S

28.94.14.70

Mašīnas zelta/sudraba (pozamenta) diegu, tilla, mežģīņu, izšuvumu, tērpu
rotājumu izgatavošanai, pīņu vai tīklu izgatavošanai un mašīnas saišķu izga
tavošanai

p/st

S

CPA: 28.94.15

Tekstilmateriālu ražošanas iekārtu palīgmašīnas; tekstilmateriālu apdrukas iekārtas

28.94.15.10

HS pozīcijas 8444, 8445, 8446 vai 8447 mašīnu palīgiekārtas

kg

S

28.94.15.30

Tekstilmateriālu apdrukāšanas iekārtas (izņemot ofseta iespiešanas iekārtas,
fleksogrāfiskās iespiedmašīnas, augstspiedes dobspiedes iekārtas un gravējumu
iespiedmašīnas)

p/st

S

CPA: 28.94.21

Iekārtas tekstildzijas un audumu mazgāšanai, tīrīšanai, žāvēšanai, gludināšanai, presēšanai, krāsošanai u. c.; filca
apdares iekārtas

28.94.21.10

Mašīnas filca vai neausto drānu ražošanai vai apdarei gabalos vai pēc formas
(ieskaitot iekārtas filca cepuru izgatavošanai, veidņus cepuru izgatavošanai)

kg

S

28.94.21.30

Gludināšanas mašīnas un preses (tai skaitā kausēšanas preses) (izņemot kalan
drēšanas mašīnas)

p/st

S

28.94.21.50

Mazgāšanas, balināšanas vai krāsošanas mašīnas (ieskaitot veļas izgriežamās
iekārtas, veļas ruļļus, vibrācijas sausinātājus) (izņemot mājsaimniecības vai
veļas mazgātavas veida)

p/st

S

28.94.21.70

Tekstilaudumu satīšanas, attīšanas, locīšanas, griešanas vai robošanas mašīnas

p/st

S

28.94.21.80

Mašīnas, ko lieto linoleja vai citu grīdas segumu ražošanā pastas uzklāšanai
uz pamata auduma vai citas pamatnes; mašīnas tekstildzijas, audumu vai
gatavu tekstilizstrādājumu rotāšanai vai apdarei, mērcēšanai, sausināšanai,
piesūcināšanai vai impregnēšanai

p/st

S

CPA: 28.94.22

Mazgāšanas mašīnas veļas mazgātavām; ķīmiskās tīrīšanas iekārtas; krāsošanas mašīnas ar ietilpību, kas
pārsniedz 10 kg

28.94.22.30

Mājsaimniecības vai veļas mazgātavu veļas mazgāšanas mašīnas ar sausas
veļas ietilpību > 10 kg (ieskaitot mašīnas, kas veic gan mazgāšanu, gan žāvē
šanu)

p/st

S

28.94.22.50

Ķīmiskās tīrīšanas mašīnas un iekārtas

p/st

S

28.94.22.70

Žāvēšanas mašīnas, sausas veļas ietilpība > 10 kg

p/st

S

CPA: 28.94.23

Centrbēdzes žāvētavas

28.94.23.00

Centrbēdzes drēbju žāvējamās mašīnas

p/st

S

CPA: 28.94.24

Šujmašīnas, izņemot brošēšanas mašīnas un šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā

28.94.24.30

Rūpnieciskas automātiskās šujmašīnas (izņemot mašīnas grāmatu sašūšanai)

p/st

S

28.94.24.50

Rūpnieciskas šujmašīnas (izņemot mašīnas grāmatu sašūšanai, automātiskās
šujmašīnas)

p/st

S
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CPA: 28.94.30

Iekārtas jēlādu un ādu apstrādei vai apavu un citu ādas izstrādājumu ražošanai un remontam

28.94.30.30

Mašīnas jēlādu, ādu vai apstrādātas ādas sagatavošanai, miecēšanai vai apstrā
dei

p/st

S

28.94.30.50

Apavu izgatavošanas/labošanas mašīnas, ieskaitot griešanas/kārtošanas pāriem
mašīnas, mašīnas ādas sagriešanai pēc šablona, caurumošanas un duršanas
mašīnas, izņemot šujmašīnas

p/st

S

28.94.30.70

Mašīnas jēlādu, ādu vai apstrādātas ādas izstrādājumu izgatavošanai/labošanai,
citur neklasificētas

p/st

S

CPA: 28.94.40

Šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā

28.94.40.00

Mājsaimniecības šujmašīnas (izņemot skapīšus un lādītes, pamatnes un
pārsegus)

p/st

S

CPA: 28.94.51

Aušanas un vērpšanas iekārtu daļas un piederumi

28.94.51.10

HS pozīcijas 8444 un 8445 mašīnu daļas un aksesuāri vai to palīgiekārtas

28.94.51.30

Vārpstiņas un vārpstiņu turētāji, vērpšanas riņķi un riņķu skrejveltņi

28.94.51.50

Daļas un piederumi aušanas mašīnām (stellēm) vai to palīgierīcēm (ieskaitot
atspoles, steļļu tītavas, nītis, nīšstāvu rāmjus)

S

S2

28.94.51.70

HS pozīcijas 8447 mašīnu daļas un aksesuāri vai to palīgiekārtas

S

S2

CPA: 28.94.52

Citu tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas iekārtu, un ādas apstrādes iekārtu daļas un piederumi

28.94.52.10

Mājsaimniecības vai veļas mazgātavu veļas mazgāšanas mašīnu detaļas un
daļas (ieskaitot mašīnas, kas veic gan mazgāšanu, gan žāvēšanu)

S

S2

28.94.52.20

HS pozīcijas 8451 mašīnu daļas

S

S2

28.94.52.30

Šujmašīnu adatas

28.94.52.60

Šujmašīnu skapīši, pamatnes un pārsegi un to daļas; citas šujmašīnu detaļas

S

S2

28.94.52.80

Daļas jēlādu, ādu vai apstrādātas ādas sagatavošanas, miecēšanas vai apstrādes
mašīnām vai apavu (vai citu izstrādājumu no jēlādas, ādas vai apstrādātas
ādas) izgatavošanas vai labošanas mašīnām (izņemot šujmašīnas)

S

S2

NACE: 28.95

Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai

CPA: 28.95.11

Papīra un kartona ražošanas iekārtas, izņemot to daļas

28.95.11.13

Mašīnas koksnes pulpas izgatavošanai no šķiedrota celulozes materiāla

p/st

S

28.95.11.15

Papīra vai kartona ražošanas mašīnas

p/st

S

28.95.11.17

Papīra vai kartona apdares mašīnas

p/st

S

28.95.11.33

Kombinētās mašīnas papīra un kartona ruļļu gareniskai griešanai un
pārtīšanai (izņemot filmu griešanas mašīnas un aparātus)

p/st

S

28.95.11.35

Slokšņu garengriešanas un šķērsgriešanas mašīnas papīram vai kartonam
(izņemot filmu griešanas mašīnas un aparātus, kombinētās mašīnas ruļļu
gareniskai griešanai un pārtīšanai)

p/st

S

28.95.11.37

Giljotīnšķēres papīram vai kartonam (izņemot filmu griešanas mašīnas un
aparātus, kombinētās mašīnas ruļļu gareniskai griešanai un pārtīšanai, slokšņu
garengriešanas un šķērsgriešanas mašīnas)

p/st

S

28.95.11.40

Citas papīra vai kartona griežamās mašīnas

p/st

S

28.95.11.50

Papīra vai kartona maisiņu, somu vai aplokšņu izgatavošanas mašīnas un
iekārtas

p/st

S

S
kg

kg

S2

S

S
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28.95.11.60

Mašīnas papīra vai kartona kārbu, kastu, somu, cauruļu, cilindru vai tamlī
dzīgu tilpņu izgatavošanai (izņemot mašīnas presēto vai lieto izstrādājumu
ražošanai)

p/st

S

28.95.11.70

Mašīnas izstrādājumu veidošanai no papīra masas (pulpas), papīra vai kartona
(ieskaitot iesaiņojumus olām, šķīvjus un traukus konditorejas izstrādājumiem
vai lietošanai izbraukumos, rotaļlietas)

p/st

S

28.95.11.90

Mašīnas papīra pulpas, papīra vai kartona izgatavošanai, citur neklasificētas

p/st

S

CPA: 28.95.12

Papīra un kartona ražošanas iekārtu daļas

28.95.12.30

Daļas mašīnām koksnes pulpas izgatavošanai no šķiedrota celulozes materiāla

S

S2

28.95.12.50

HS 8439 pozīcijas mašīnu daļas, citur neklasificētas, papīra vai kartona ražo
šanai vai apdarei

S

S2

28.95.12.70

Daļas griešanas mašīnām, somu, maisu/aplokšņu izgatavošanas, kartona
kārbu, kastu, kārbu, tūbiņu, tvertņu / tamlīdzīgu rezervuāru izgatavošanas
mašīnām, papīra, papīra pulpas, kartona izstrādājumu veidošanas pēc šablona
mašīnām

S

S2

NACE: 28.96

Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei

CPA: 28.96.10

Citur neklasificētas gumijas un plastmasu pārstrādes iekārtas vai iekārtas izstrādājumu ražošanai no šiem
materiāliem

28.96.10.10

Iesmidzināšanas liešanas mašīnas gumijas vai plastmasu apstrādei vai gumijas
vai plastmasas izstrādājumu ražošanai

p/st

S

28.96.10.30

Izspiešanas, presēšanas mašīnas gumijas vai plastmasu apstrādei vai gumijas
vai plastmasas izstrādājumu ražošanai

p/st

S

28.96.10.40

Plūsmas, kausēšanas mašīnas gumijas vai plastmasu apstrādei vai gumijas vai
plastmasas izstrādājumu ražošanai

p/st

S

28.96.10.50

Vakuumveidošanas mašīnas un citas termoveidošanas mašīnas gumijas vai
plastmasu apstrādei vai gumijas vai plastmasas izstrādājumu ražošanai

p/st

S

28.96.10.60

Mašīnas pneimatisko riepu protektora liešanai vai atjaunošanai vai kameru
liešanai vai citādai veidošanai no gumijas vai plastmasas

p/st

S

28.96.10.73

Citas preses gumijas vai plastmasu liešanai vai formēšanai utt., citur neklasi
ficētas

p/st

S

28.96.10.75

Mašīnas gumijas vai plastmasu liešanai vai formēšanai utt., citur neklasificētas

p/st

S

28.96.10.82

Mašīnas reaktīvo sveķu apstrādei

p/st

S

28.96.10.84

Mašīnas putu materiālu izgatavošanai (izņemot mašīnas reaktīvo sveķu
apstrādei)

p/st

S

28.96.10.91

Lieluma samazināšanas iekārtas gumijas vai plastmasu apstrādei

p/st

S

28.96.10.93

Jaucamās, mīcāmās un maisāmās mašīnas gumijas un plastmasu apstrādei

p/st

S

28.96.10.95

Mašīnas griešanai, smalcināšanai un mizošanai gumijas un plastmasu
apstrādei vai izstrādājumu ražošanai no šiem materiāliem

p/st

S

28.96.10.97

Mašīnas gumijas un plastmasu apstrādei vai izstrādājumu ražošanai no šiem
materiāliem, citur neklasificētas

p/st

S
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CPA: 28.96.20

Daļas citur neklasificētām gumijas un plastmasu pārstrādes iekārtām vai iekārtām izstrādājumu ražošanai no
šiem materiāliem

28.96.20.00

Daļas mašīnām gumijas vai plastmasu apstrādei vai gumijas vai plastmasas
izstrādājumu ražošanai (izņemot veidņu, lējumu darbgaldus)

NACE: 28.99

Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana

CPA: 28.99.11

Iekārtas grāmatu iesiešanai, ietverot brošēšanas iekārtas

28.99.11.10

Iekārtas grāmatu lapu locīšanai

p/st

S

28.99.11.30

Iekārtas grāmatu lapu sakārtošanai, sanešanai un iesiešanai (grāmatu iesie
šanas iekārtas)

p/st

S

28.99.11.50

Grāmatu iesiešanas iekārtas, ierīces sastiprināšanai ar stiepli vai U veida
āķiem, ieskaitot kartona kastu vai tamlīdzīgu izstrādājumu ražošanai, izņemot
birojos, un kartona kastu ražošanā izmantojamas ierīces sastiprināšanai ar
stiepli vai U veida āķiem

p/st

S

28.99.11.70

Iekārtas grāmatu iesiešanai ar bezšuves tehnoloģiju

p/st

S

28.99.11.90

Citas grāmatu iesiešanas mašīnas

p/st

S

CPA: 28.99.12

Salikšanas mehānismi, iekārtas un ierīces; iekārtas iespiedsalikuma vai iespiedplātņu sagatavošanai vai izgata
vošanai

28.99.12.00

Salikšanas mehānismi, iekārtas un ierīces; iekārtas iespiedsalikuma vai iespied
plātņu sagatavošanai vai izgatavošanai

CPA: 28.99.13

Ofseta iespiešanas iekārtas, izņemot birojiem paredzētās

28.99.13.30

S

S2

p/st

S

Ofseta iespiedmašīnas ar ruļļa padevi

p/st

S

28.99.13.90

Citas ofseta iespiešanas iekārtas

p/st

S

CPA: 28.99.14

Citas iespiešanas iekārtas, izņemot birojiem paredzētās

28.99.14.10

Ruļļa padeves augstspiedes iespiedmašīnas (izņemot fleksogrāfisko iespiešanu)

p/st

S

28.99.14.30

Fleksogrāfiskās iespiedmašīnas

p/st

S

28.99.14.50

Dobspiedes iekārtas

p/st

S

28.99.14.90

Citur neklasificētas citas iespiešanas iekārtas, izņemot birojiem paredzētās

p/st

S

CPA: 28.99.20

Mašīnas un iekārtas, kuras izmanto vienīgi vai galvenokārt pusvadītāju kristālu vai sagatavju, pusvadītāja ierīču,
elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu ražošanai

28.99.20.20

Iekārtas un aparatūra, ko izmanto vienīgi vai galvenokārt pusvadītāju kristālu
vai sagatavju ražošanai

p/st

S

28.99.20.40 *

Mašīnas un iekārtas pusvadītāju ierīču vai elektronisko integrālo shēmu ražo
šanai

p/st

S

28.99.20.60

Iekārtas un aparatūra, ko izmanto vienīgi vai galvenokārt plakano ekrānu
ražošanai

p/st

S

CPA: 28.99.31

Koksnes, papīra masas, papīra un kartona žāvētāji; citur neklasificēti rūpniecībai paredzēti žāvētāji

28.99.31.30

Koksnes, papīra pulpas, papīra vai kartona kaltes

p/st

S

28.99.31.50

Žāvētavas (kaltes), izņemot sadzīves (un izņemot lauksaimniecības produktu,
koksnes, papīra pulpas, papīra vai kartona žāvētavas (kaltes))

p/st

S
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CPA: 28.99.32

Karuseļi, šūpoles, šaušanas stendi un citas atrakciju laukuma iekārtas

28.99.32.00

Karuseļi, šūpoles, šautuves un citas atrakciju iekārtas

CPA: 28.99.39

Lidaparātu pacelšanas ierīces; bremzēšanas vai līdzīgas ierīces, riepu balansēšanas iekārta; citur neklasificētas
speciālās iekārtas

28.99.39.05

Mašīnas metāla apstrādei ar speciālām funkcijām (izņemot robotus)

p/st

S

28.99.39.10

Iekārtas un aparāti izotopu atdalīšanai, izdalīšanai (bagātināšanai) un to daļas

p/st

S

28.99.39.15

Speciālu operāciju mašīnas un mehāniskas ierīces maisīšanai, mīcīšanai,
drupināšanai, malšanai, šķirošanai, sijāšanai, homogenizēšanai, emulģēšanai
vai izmaisīšanai (izņemot rūpnieciskos robotus)

p/st

S

28.99.39.20

Mašīnas elektrisko vai elektronisko spuldžu, lampu vai gāzizlādes lampu
montāžai stikla apvalkos

p/st

S

28.99.39.25

Pārvietojamie hidrauliskie raktuvju virsbūvju balsti

p/st

S

28.99.39.30

Mašīnas stikla vai stikla izstrādājumu ražošanai vai karstajai apstrādei

p/st

S

28.99.39.35

Rūpnieciskie roboti dažādiem pielietojumiem (izņemot robotus, kas paredzēti
speciālu funkciju veikšanai (piemēram, pacelšanai, pārvietošanai, iekraušanai
vai izkraušanai))

p/st

S

28.99.39.40

Centrālās eļļošanas sistēmas

p/st

S

28.99.39.45

Iekārtas un aparatūra, ko izmanto vienīgi vai galvenokārt: a) pārklājumu vai
tīklojuma ražošanai vai remontam; b) pusvadītāju ierīču vai elektronisko
integrālo shēmu montāžai; un c) lietņu, plašu, pusvadītāju ierīču, elektronisko
integrālo shēmu un plakano ekrānu pacelšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai
izkraušanai

p/st

S

28.99.39.50

Tauvu vai trošu izgatavošanas iekārtas (mašīnas)

p/st

S

28.99.39.53

Citas mašīnas darbam ar zemi, akmeņiem, rūdām utt., citur neklasificētas

p/st

S

28.99.39.56

Citas iekārtas un mehāniskās ierīces HS pozīcijā 84, citur neklasificētas

p/st

S

28.99.39.65

Civiliem mērķiem paredzētas gaisa kuģu palaišanas ierīces un to daļas; uztver
šanas ierīces uz klāja un tamlīdzīgas ierīces un to detaļas

kg

S

28.99.39.70

Mehānisko daļu balansēšanas iekārtas

kg

S

CPA: 28.99.40

Poligrāfijas un grāmatsiešanas iekārtu daļas

28.99.40.00

Drukāšanas un grāmatu iesiešanas iekārtu daļas

CPA: 28.99.51

Daļas mašīnām un iekārtām, kuras izmanto vienīgi vai galvenokārt pusvadītāju kristālu vai sagatavju, pusvadī
tāja ierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu ražošanai

28.99.51.00 *

Mašīnu un aparātu daļas, ko izmanto vienīgi vai galvenokārt: a) pusvadītāju
kristālu vai sagatavju, pusvadītāja ierīču, elektronisko integrālo shēmu vai
plakano ekrānu ražošanai; b) masku vai tīklu ražošanai; c) pusvadītāja ierīču
salikšanai elektronisko integrālo shēmu ražošanai; un d) pusvadītāju kristālu
vai sagatavju, pusvadītāja ierīču, elektronisko integrālo shēmu un plakano
ekrānu pacelšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai

S

S

S

M

S2
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CPA: 28.99.52

Citu speciālo iekārtu daļas

28.99.52.30

Daļas elektrisko/elektronisko spuldžu, elektronu lampu, gāzizlādes lampu
montāžai stikla apvalkos mašīnām, ražošanas / karstas stikla apstrādes / stikla
trauku mašīnām, izņemot veidnēm

S

S2

28.99.52.80

HS pozīcijas 8479 daļas

S

S2

NACE: 29.10

Automobiļu ražošana

CPA: 29.10.11

Transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji, kuru cilindru darba tilpums nepārsniedz 1 000 cm3

29.10.11.00 z

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes abvirzienu darbības virzuļdzinēji izmantošanai
HS pozīcijā 87 minētajos transportlīdzekļos (izņemot motociklus), kuru
darba tilpums ≤ 1 000 cm3

CPA: 29.10.12

Transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji, kuru cilindru darba tilpums pārsniedz 1 000 cm3

29.10.12.00 z

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes abvirzienu darbības virzuļdzinēji izmantošanai
HS pozīcijā 87 minētajos transportlīdzekļos (izņemot motociklus), kuru
darba tilpums > 1 000 cm3

CPA: 29.10.13

Transportlīdzekļu kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji

29.10.13.00

Transportlīdzekļu kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (dīzeļi vai
pusdīzeļi) (izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu)

CPA: 29.10.21

Jauni transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes dzinēju, kura cilindru darba tilpums nepārsniedz 1 500 cm3

29.10.21.00 *

Transportlīdzekļi tikai ar dzirksteļaizdedzes dzinēju, ar cilindru darba tilpumu
≤ 1 500 cm3

CPA: 29.10.22

Jauni transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes dzinēju, kura cilindru darba tilpums pārsniedz 1 500 cm3

29.10.22.30 *

Transportlīdzekļi tikai ar benzīna motoru > 1 500 cm3, ieskaitot autofur
gonus ar darba tilpumu > 3 000 cm3 (izņemot transportlīdzekļus ≥ 10
cilvēku pārvadāšanai, sniega, golfa un tamlīdzīgus transportlīdzekļus)

p/st

S

29.10.22.50 *

Autofurgoni tikai ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kura cilindru
darba tilpums > 1 500 cm3, bet ≤ 3 000 cm3

p/st

S

CPA: 29.10.23

Transportlīdzekļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeļmotoru vai pusdīzeļmotoru)

29.10.23.10 *

Transportlīdzekļi tikai ar dīzeļa vai pusdīzeļa motoru ≤ 1 500 cm3 (izņemot
transportlīdzekļus ≥ 10 cilvēku pārvadāšanai, sniega, golfa un tamlīdzīgus
transportlīdzekļus)

p/st

S

29.10.23.30 *

Transportlīdzekļi tikai ar dīzeļa vai pusdīzeļa motoru > 1 500 cm3, bet
≤ 2 500 cm3 (izņemot transportlīdzekļus ≥ 10 cilvēku pārvadāšanai, autofur
gonus, sniega, golfa un tamlīdzīgus transportlīdzekļus)

p/st

S

29.10.23.40 *

Transportlīdzekļi tikai ar dīzeļa vai pusdīzeļa motoru > 2 500 cm3 (izņemot
transportlīdzekļus ≥ 10 cilvēku pārvadāšanai, autofurgonus, sniega, golfa un
tamlīdzīgus transportlīdzekļus)

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S
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29.10.23.53 *

Autofurgoni tikai ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli
vai pusdīzeli), kura cilindru darba tilpums > 1 500 cm3, bet ≤ 2 500 cm3

p/st

S

29.10.23.55 *

Autofurgoni tikai ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli
vai pusdīzeli), kura cilindru darba tilpums > 2 500 cm3

p/st

S

CPA: 29.10.24

Citi pasažieru pārvadāšanai paredzēti mehāniskie transportlīdzekļi

29.10.24.10 *

Transportlīdzekļi, kuru dzinēji ir dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotors
vai kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotors un elektriskais motors,
izņemot tādus transportlīdzekļus, ko var uzlādēt, pieslēdzot pie ārēja elektro
enerģijas avota

p/st

S

29.10.24.30 *

Transportlīdzekļi, kuru dzinēji ir dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotors
vai kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotors un elektriskais motors un
ko var uzlādēt, pieslēdzot pie ārēja elektroenerģijas avota

p/st

S

29.10.24.50 *

Transportlīdzekļi, kuru dzinējs ir tikai elektriskais motors

p/st

S

29.10.24.90 *

Citādi transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai (izņemot transportlīdzekļus,
kuru dzinējs ir tikai elektriskais motors, transportlīdzekļus ≥ 10 cilvēku
pārvadāšanai, sniega, golfa un tamlīdzīgus transportlīdzekļus)

p/st

S

CPA: 29.10.30

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 un vairāk cilvēku pārvadāšanai

29.10.30.00

Mehāniskie transportlīdzekļi ≥ 10 cilvēku pārvadāšanai

p/st

S

CPA: 29.10.41

Kravas automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeļmotoru vai pusdīzeļmotoru)

29.10.41.10

Kravas transportlīdzekļi ar dīzeļmotoru vai pusdīzeļmotoru, ar pilno masu
≤ 5 t (izņemot bezceļa pašizgāzējus)

p/st

S

29.10.41.30

Kravas transportlīdzekļi ar dīzeļmotoru vai pusdīzeļmotoru, ar pilno masu
> 5 t, bet ≤ 20 t, ieskaitot furgonus (izņemot bezceļa pašizgāzējus, traktorus)

p/st

S

29.10.41.40

Kravas transportlīdzekļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru
(dīzeli vai pusdīzeli), ar pilno masu > 20 t (izņemot bezceļa pašizgāzējus)

p/st

S

CPA: 29.10.42

Kravas automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru; citi kravas automobiļi

29.10.42.00

Kravas transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru; citādi
kravas transportlīdzekļi, jauni

p/st

S

CPA: 29.10.43

Autovilcēji puspiekabēm

29.10.43.00

Vilcēji puspiekabēm

p/st

S

CPA: 29.10.44

Automobiļu šasijas ar dzinēju

29.10.44.00

Šasijas, kas aprīkotas ar motoru un paredzētas traktoriem, automobiļiem un
citiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, īpaši izveidotas cilvēku pārvadāša
nai, kravas transportlīdzekļiem un īpaša lietojuma transportlīdzekļiem,
ieskaitot sacīkšu automobiļiem

p/st

S

Norāde
uz
piezī
mēm

8.12.2017.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PRODCOM

Apraksts

L 325/191

Apjoms

P

p/st

S

Norāde
uz
piezī
mēm

CPA: 29.10.51

Autoceltņi

29.10.51.00

Autoceltņi, autokrāni

CPA: 29.10.52

Transportlīdzekļi braukšanai pa sniegu, golfa spēlē izmantojamie automobiļi u. c. mehāniskie transporta līdzekļi
ar dzinēju

29.10.52.00

Īpaši konstruēti transportlīdzekļi braukšanai pa sniegu, golfa auto un tiem
tamlīdzīgi transportlīdzekļi

CPA: 29.10.59

Citur neklasificēti speciālie transportlīdzekļi

29.10.59.30

p/st

S

Ugunsdzēšanas transportlīdzekļi

p/st

S

29.10.59.50

Betonmaisītāju smagie automobiļi – mobilie betonmaisītāji

p/st

S

29.10.59.90

Citur neklasificēti citādi speciālie mehāniskie transportlīdzekļi

p/st

S

NACE: 29.20

Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana

CPA: 29.20.10

Automobiļu virsbūves

29.20.10.30

Vieglo automobiļu un citu mehānisko transportlīdzekļu virsbūves, kas īpaši
konstruētas cilvēku pārvadāšanai (ieskaitot golfa automobiļus un tamlīdzīgus
transportlīdzekļus) (izņemot tos, kas paredzēti ≥ 10 cilvēku pārvadāšanai)

p/st

S

29.20.10.50

Virsbūves kravas automašīnām, furgoniem, autobusiem, traktoriem, pašizgā
zējiem un īpaša lietojuma mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ieskaitot pilnīgi
apgādātas un nepilnas virsbūves, transportlīdzekļiem ≥ 10 cilvēku pārvadā
šanai

p/st

S

CPA: 29.20.21

Konteineri, kas paredzēti pārvadājumiem ar vienu vai vairākiem transporta veidiem

29.20.21.00

Konteineri, kas īpaši konstruēti un aprīkoti pārvadāšanai ar viena vai vairāku
veidu transportlīdzekļiem, ieskaitot tvertnes šķidrumu pārvadāšanai

p/st

S

CPA: 29.20.22

Piekabes un puspiekabes tipa dzīvojamie furgoni dzīvošanai vai izbraukumiem

29.20.22.92

Piekabes un puspiekabes tipa dzīvojamie furgoni dzīvošanai vai izbrauku
miem, nesaliekami, ar masu ≤ 1 600 kg

p/st

S

29.20.22.98

Piekabes un puspiekabes tipa dzīvojamie furgoni dzīvošanai vai izbrauku
miem, nesaliekami, ar masu > 1 600 kg

p/st

S

CPA: 29.20.23

Citas piekabes un puspiekabes

29.20.23.00

Citas piekabes un puspiekabes kravu pārvadāšanai, citur neklasificētas

p/st

S

M

CPA: 29.20.30

Piekabju, puspiekabju un citu tādu transporta līdzekļu daļas, kuriem nav mehāniskās piedziņas

29.20.30.30

Šasijas piekabēm, puspiekabēm un citiem transportlīdzekļiem bez mehāniskās
piedziņas

p/st

S

S2

29.20.30.50

Virsbūves piekabēm, puspiekabēm un citiem transportlīdzekļiem bez mehā
niskās piedziņas

p/st

S

S2

29.20.30.70

Asis piekabēm, puspiekabēm un citiem transportlīdzekļiem bez mehāniskās
piedziņas

p/st

S

S2

29.20.30.90

Daļas piekabēm, puspiekabēm un citiem transportlīdzekļiem bez mehāniskās
piedziņas (izņemot šasijas, virsbūves, asis)

S

S2

M

S2
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NACE: 29.31

Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem

CPA: 29.31.10

Aizdedzes sveču vadu komplekti un citi vadu komplekti izmantošanai transportlīdzekļos, lidaparātos vai kuģos

29.31.10.00

Izolētu aizdedzes vadu komplekti un citi vadu komplekti, ko lieto transpor
tlīdzekļos, gaisa kuģos vai kuģos

CPA: 29.31.21

Aizdedzes sveces; aizdedzes magneto; līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori; magnētiskie spararati; sadalītāji;
indukcijas spoles

29.31.21.30

Aizdedzes sveces

p/st

S

29.31.21.50

Aizdedzes magneto, magnetodinamo un magnētiskie spararati

kg

S

29.31.21.70

Sadalītāji un aizdedzes spoles

kg

S

CPA: 29.31.22

Motora starteri un divfunkciju starterģeneratori; citi ģeneratori un citas ierīces

29.31.22.30

Startermotori un divfunkciju starterģeneratori

kg

S

29.31.22.50

Ģeneratori iekšdedzes motoriem (ieskaitot dinamo un maiņstrāvas ģenerato
rus) (izņemot startermotorus un divfunkciju starterģeneratorus)

kg

S

29.31.22.70

Citur neklasificētas iekārtas iekšdedzes motoriem

kg

S

CPA: 29.31.23

Automobiļu un motociklu elektriskās signālierīces, vējstiklu tīrītāji, vējstiklu pretapledojuma un pretsvīduma
ierīces

29.31.23.10

Elektriskās vai ar bateriju darbināmas apgaismes vai vizuālo signālu ierīces
velosipēdiem

p/st

S

29.31.23.30

Elektriskās skaņas sargsignalizācijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem

p/st

S

29.31.23.50

Elektriskās skaņas signālu ierīces velosipēdiem vai mehāniskajiem transport
līdzekļiem (izņemot sarsignalizācijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem)

kg

S

29.31.23.70

Logu tīrītāji, pretapledojuma un pretsvīduma ierīces motocikliem vai mehā
niskajiem transportlīdzekļiem

kg

S

CPA: 29.31.30

Automobiļu un motociklu citu elektrisko ierīču daļas

29.31.30.30

Iekšdedzes motoru elektriskās aizdedzes vai iedarbināšanas iekārtu, ģenera
toru un izslēdzēju (pārtraucēju) daļas

S

S2

29.31.30.80

HS pozīcijas 8512 iekārtu daļas

S

S2

NACE: 29.32

Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem

CPA: 29.32.10

Mehānisko transportlīdzekļu sēdekļi

29.32.10.00

Mehānisko transportlīdzekļu sēdekļi

CPA: 29.32.20

Drošības jostas, drošības spilveni un virsbūves daļas un piederumi

29.32.20.30

Drošības jostas

29.32.20.50

kg

S

p/st

S

p/st

S

S2

Drošības spilveni ar piepūšanas sistēmu un to daļas

S

S2

29.32.20.90

Virsbūvju daļas un piederumi (ieskaitot kabīnes), citur neklasificēti

S

S2

CPA: 29.32.30

Citur neklasificētas automobiļu daļas un piederumi

29.32.30.10

Buferi un to daļas (ieskaitot plastmasas buferus)

kg

S

S2

29.32.30.20

Bremzes, servo bremzes (bremžu sistēmas ar pastiprinātāju) un to daļas
(izņemot neuzmontētas uzlikas un klučus)

kg

S

S2

8.12.2017.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PRODCOM

Apraksts

L 325/193

Apjoms

P

Norāde
uz
piezī
mēm

29.32.30.33

Pārnesumkārbas un to daļas

p/st

S

S2

29.32.30.36

Piedziņas, pārveduma asis ar diferenciāli, nepiedziņas asis un to daļas

kg

S

S2

29.32.30.40

Ceļa ruļļi, to daļas un piederumi

kg

S

S2

29.32.30.50

Balstiekārtu sistēmas un to daļas (ieskaitot amortizatorus)

p/st

S

S2

29.32.30.61

Traktoru, automobiļu, kravas transportlīdzekļu, autoceltņu, ugunsdzēsēju
transportlīdzekļu, cementvedēju, ielu tīrāmo mašīnu, laistītājautomobiļu,
darbnīcautomobiļu un radioloģisko iekārtu radiatori; to daļas

p/st

S

S2

29.32.30.63

Trokšņa slāpētāji un izpūtēji; to daļas

kg

S

S2

29.32.30.65

Sajūgi un to daļas

kg

S

S2

29.32.30.67

Stūres rati, stūres statņi un stūres mehānismu karteri; to daļas

kg

S

S2

29.32.30.90

Citur neklasificētas citas daļas un piederumi transportlīdzekļiem, kas minēti
HS pozīcijā 8701 līdz 8705

S

S2

NACE: 30.11

Kuģu un peldošo iekārtu būve

CPA: 30.11.21

Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un līdzīgi kuģošanas līdzekļi pasažieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji

30.11.21.30

Izpriecceļojumu kuģošanas līdzekļi/kruīzu kuģi

CGT

S

O R

30.11.21.50

Prāmji

CGT

S

O R

CPA: 30.11.22

Tankkuģi, kas pārvadā jēlnaftu, naftas produktus, ķīmiskās vielas, sašķidrināto gāzi

30.11.22.10

Tankkuģi jēlnaftas pārvadāšanai

CGT

S

O R

30.11.22.30

Naftas produktu tankkuģi

CGT

S

O R

30.11.22.50

Ķīmisko produktu tankkuģi

CGT

S

O R

30.11.22.70

Gāzvedēji

CGT

S

O R

CPA: 30.11.23

Refrižeratorkuģi, izņemot tankkuģus

30.11.23.00

Refrižeratorkuģi, izņemot tankkuģus

CGT

S

O R

CPA: 30.11.24

Sauskravu transportkuģi

30.11.24.10

Kuģi beztaras kravu pārvadāšanai, balkeri

CGT

S

O R

30.11.24.30

Kuģi parasto kravu pārvadāšanai

CGT

S

O R

30.11.24.50

Konteineru kuģi

CGT

S

O R

30.11.24.70

Ro-ro kuģi

CGT

S

O R

30.11.24.90

Citi sauskravu transportkuģi

CGT

S

O R

CPA: 30.11.31

Zvejas kuģi; zivju pārstrādes kuģi un citi kuģi zvejniecības produktu pārstrādei vai konservēšanai

30.11.31.30

Zvejas kuģi

CGT

S

O R

30.11.31.50

Zivju pārstrādes kuģi

CGT

S

O R

CPA: 30.11.32

Velkoņi un stūmējkuģi

30.11.32.00

Velkoņi un stūmējkuģi

CGT

S

O R

CPA: 30.11.33

Bagarkuģi; signālkuģi, peldošie celtņi; citi kuģi

30.11.33.30

Bagarkuģi

CGT

S

O R

30.11.33.50

Citi kuģi (izņemot kravas un tirdzniecības kuģus)

CGT

S

O R

L 325/194
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CPA: 30.11.40

Jūras piekrastes zonas kuģošanas līdzekļi un infrastruktūra

30.11.40.30

Jūras piekrastes zonas kuģošanas līdzekļi

CGT

S

O R

30.11.40.50

Jūras piekrastes zonas infrastruktūra

p/st

S

O R

CPA: 30.11.50

Citi peldlīdzekļi (ietverot plostus, peldošās cisternas, kesonus, kuģu piestātnes, bojas un bākas)

30.11.50.00

Citas peldošās iekārtas (ietverot plostus, peldošās cisternas, kesonus, kuģu
piestātnes, bojas un bākas)

S

O R

CPA: 30.11.91

Kuģu, peldošo platformu un peldošo konstrukciju pārbūve un atjaunošana

30.11.91.00

Kuģu, peldošo platformu un peldošo konstrukciju pārbūve un atjaunošana

I

M

CPA: 30.11.92

Kuģu, peldošo platformu un peldošo konstrukciju tehniskās aprīkošanas pakalpojumi

30.11.92.00

Kuģu, peldošo platformu un peldošo konstrukciju tehniskās aprīkošanas
pakalpojumi

I

M

NACE: 30.12

Atpūtas un sporta laivu būve

CPA: 30.12.11

Buru laivas (izņemot piepūšamās) atpūtai vai sportam, ar piekarināmu motoru vai bez tā

30.12.11.00

Buru laivas (izņemot piepūšamās) atpūtai vai sportam, ar piekarināmu
motoru vai bez tā

CPA: 30.12.12

Piepūšamie kuģošanas līdzekļi atpūtai vai sportam

30.12.12.00

Piepūšamie kuģošanas līdzekļi atpūtai vai sportam

CPA: 30.12.19

Citi kuģošanas līdzekļi atpūtai vai sportam; airu laivas un kanoe laivas

30.12.19.30

p/st

p/st

S

p/st

S

Motorlaivas un motorjahtas atpūtai vai sportam (izņemot laivas ar piekari
nāmu motoru)

p/st

S

30.12.19.70

Citi kuģošanas līdzekļi atpūtai vai sportam, citur neklasificēti; airu laivas un
kanoe laivas

p/st

S

NACE: 30.20

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

CPA: 30.20.11

Dzelzceļa lokomotīves, kas darbojas ar ārēju elektroenerģijas avotu

30.20.11.00

Dzelzceļa lokomotīves, kas darbojas ar ārēju elektroenerģijas avotu

p/st

S

CPA: 30.20.12

Dīzeļelektriskās lokomotīves

30.20.12.00

Dīzeļelektriskās lokomotīves

p/st

S

CPA: 30.20.13

Citas dzelzceļa lokomotīves; lokomotīvju tenderi

30.20.13.00

Citas dzelzceļa lokomotīves; lokomotīvju tenderi

p/st

S

CPA: 30.20.20

Vilcienu vai tramvaju motorvagoni, automotrises un autodrezīnas, izņemot ceļa uzturēšanai vai remontdarbiem
paredzētus transportlīdzekļus

30.20.20.00

Pašgājēji dzelzceļa vai tramvaja vagoni, bagāžas vagoni un vagonetes
(izņemot ceļu uzturēšanas un pakalpojumu transportu)

CPA: 30.20.31

Dzelzceļa vai tramvaja ceļu uzturēšanai vai remontam paredzētais ritošais sastāvs

30.20.31.00

Dzelzceļa vai tramvaja apkopes vai pakalpojumu ritošais sastāvs (ieskaitot
darbnīcvagonus, celtņus, balasta blietētājus, ceļa lāgotājus, pārbaudes vago
nus, sliežu ceļa kontroles ritošo sastāvu)

CPA: 30.20.32

Dzelzceļa vai tramvaja pasažieru vagoni; bagāžas vagoni un citi speciālie vagoni

30.20.32.00

Dzelzceļa/tramvaja pasažieru vagoni, bagāžas vagoni, pasta vagoni un citām
īpašām nepieciešamībām paredzēti dzelzceļa/tramvaja vagoni (izņemot dzelz
ceļa/tramvaja apkopes/pakalpojumu ritošo sastāvu, pašgājējus)

p/st

S

p/st

S

p/st

S

8.12.2017.
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CPA: 30.20.33

Dzelzceļa vai tramvaja kravas vagoni

30.20.33.00

Dzelzceļa vai tramvaja kravas vagoni, kas nav pašgājēji

CPA: 30.20.40

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva daļas; satiksmes vadības mehāniskās iekārtas

30.20.40.30

Lokomotīvju vai ritošā sastāva daļas

30.20.40.50 z

Mehāniskās vai elektromehāniskās signalizācijas iekārtas, kustības drošības vai
kontroles iekārtas sliežu ceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, autostāvvietām, ostām
vai lidlaukiem

30.20.40.60 z

Mehāniskās signalizācijas, satiksmes drošības, vadības vai regulēšanas iekārtas
dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem; mehānisko (ieskaitot elektromehānisko)
signalizācijas iekārtu, iekārtu kustības drošības vai vadības nodrošināšanai
uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietās,
ostās vai lidlaukos detaļas

CPA: 30.20.91

Dzelzceļa un tramvaja lokomotīvju un ritošā sastāva atjaunošanas un tehniskās aprīkošanas pakalpojumi

30.20.91.00

Dzelzceļa lokomotīvju, tramvaju motorvagonu un ritošā sastāva atjaunošana

NACE: 30.30

Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana

CPA: 30.30.11

Lidaparātu dzirksteļaizdedzes dzinēji

30.30.11.00

Civiliem mērķiem paredzēti gaisa kuģu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļ
dzinēji

CPA: 30.30.12

Turboreaktīvie un turbopropelleru dzinēji

30.30.12.00

Turboreaktīvie un turbopropelleru dzinēji civilām vajadzībām

CPA: 30.30.13

Reaktīvie dzinēji, izņemot turboreaktīvos

30.30.13.00

Reaktīvie dzinēji civiliem mērķiem (ieskaitot taisnplūsmas gaisa reaktīvos
dzinējus, reaktīvos impulsdzinējus un raķešu dzinējus) (izņemot turboreak
tīvos dzinējus, vadāmās raķetes ar energobloku)

CPA: 30.30.14

Lidotāju trenažieri uz zemes un to daļas

30.30.14.00

Civiliem mērķiem paredzēti lidotāju zemes trenažieri un to daļas

CPA: 30.30.15

Lidaparātu dzirksteļaizdedzes dzinēju daļas

30.30.15.00

Civilās aviācijas gaisa kuģu dzirksteļaizdedzes virzuļdzinēju un rotācijas iekš
dedzes virzuļdzinēju daļas

CPA: 30.30.16

Turboreaktīvo vai turbopropelleru dzinēju daļas

30.30.16.00

Civilās aviācijas turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju daļas

CPA: 30.30.20

Gaisa baloni un dirižabļi; planieri, deltaplāni un citi bezmotora lidaparāti

30.30.20.00

Civiliem mērķiem paredzēti gaisa baloni, dirižabļi un citi gaisa kuģi bez
dzinējiem (ieskaitot dažāda veida meteoroloģiskās zondes (balonus), meteo
roloģiskos deltaplānus un tamlīdzīgus)

CPA: 30.30.31

Helikopteri

30.30.31.00

Helikopteri civilām vajadzībām

CPA: 30.30.32

Lidmašīnas un citi lidaparāti, kuru pašsvars nepārsniedz 2 000 kg

30.30.32.00

Civiliem mērķiem paredzētas lidmašīnas un citi gaisa kuģi ar pašmasu
≤ 2 000 kg

kg

S

S2

S

S2

S

S2

I

p/st

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M

S

M

S

S2 M

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M

p/st

S

M
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p/st

S

M

p/st

S

M

kg

S

M

Apjoms

CPA: 30.30.33

Lidmašīnas un citi lidaparāti, kuru pašsvars pārsniedz 2 000 kg, bet nepārsniedz 15 000 kg

30.30.33.00

Civiliem mērķiem paredzētas lidmašīnas un citi gaisa kuģi ar pašmasu
> 2 000 kg, bet ≤ 15 000 kg

CPA: 30.30.34

Lidmašīnas un citi lidaparāti, kuru pašsvars pārsniedz 15 000 kg

30.30.34.00

Civiliem mērķiem paredzētas lidmašīnas un citi gaisa kuģi ar pašmasu
> 15 000 kg

CPA: 30.30.40

Kosmosa kuģi (ietverot zemes mākslīgos pavadoņus) un kosmiskās nesējraķetes

30.30.40.00

Civiliem mērķiem paredzēti kosmosa kuģi, zemes mākslīgie pavadoņi un
kosmiskās nesējraķetes

CPA: 30.30.50

Citas lidaparātu un kosmosa kuģu daļas

30.30.50.10

Gaisa kuģu sēdekļi; to daļas

S

M

30.30.50.30

Civiliem mērķiem paredzēti propelleri, rotori un to daļas dirižabļiem, deltap
lāniem un citiem gaisa kuģiem bez dzinējiem, helikopteriem un lidmašīnām

S

S2 M

30.30.50.50

Civiliem mērķiem paredzētas šasijas un to daļas dirižabļiem, deltaplāniem un
citiem gaisa kuģiem bez dzinējiem, helikopteriem un lidmašīnām, kosmosa
kuģiem un kosmiskajām nesējraķetēm

S

S2 M

30.30.50.90

Visu veidu gaisa kuģu daļas civiliem mērķiem, izņemot propellerus, rotorus,
šasijas

S

S2 M

CPA: 30.30.60

Lidaparātu un lidaparātu dzinēju remonta un pārveides pakalpojumi

30.30.60.30

Civilās aviācijas gaisa kuģu dzinēju atjaunošana

I

M

30.30.60.50

Civilās aviācijas helikopteru atjaunošana

I

M

30.30.60.70

Civilās aviācijas lidmašīnu un citu gaisa kuģu daļu atjaunošana (izņemot
helikopterus, gaisa kuģu dzinējus)

I

M

NACE: 30.91

Motociklu ražošana

CPA: 30.91.11

Motocikli un velosipēdi ar piekarināmu iekšdedzes virzuļdzinēju, kura cilindra darba tilpums nepārsniedz 50 cm3

30.91.11.00

Motocikli un mopēdi ar piekarināmu iekšdedzes virzuļdzinēju, kura tilpums
≤ 50 cm3

CPA: 30.91.12

Motocikli ar piekarināmu iekšdedzes virzuļdzinēju, kura cilindra darba tilpums pārsniedz 50 cm3

30.91.12.00

Motocikli ar iekšdedzes virzuļdzinēju ar tilpumu > 50 cm3

CPA: 30.91.13

Citur neklasificēti motocikli; blakusvāģi

30.91.13.00

Motociklu blakusvāģi; mopēdi ar piekarināmiem dzinējiem, kas nav dzirk
steļaizdedzes iekšdedzes abvirzienu darbības virzuļdzinēji

CPA: 30.91.20

Motociklu un blakusvāģu daļas un piederumi

30.91.20.00

Motociklu un blakusvāģu daļas un piederumi

CPA: 30.91.31

Motociklu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējs ar cilindru darba tilpumu, kas nepārsniedz 1 000 cm3

30.91.31.00 z

Motociklu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes abvirzienu darbības virzuļdzinējs,
kura darba tilpums ≤ 1 000 cm3

CPA: 30.91.32

Motociklu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinējs ar cilindru darba tilpumu, kas pārsniedz 1 000 cm3

30.91.32.00 z

Motociklu dzirksteļaizdedzes iekšdedzes abvirzienu darbības virzuļdzinējs,
kura darba tilpums > 1 000 cm3

p/st

S

p/st

S

p/st

S

S

p/st

p/st

S

S

S2
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NACE: 30.92

Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana

CPA: 30.92.10

Velosipēdi un cits velotransports bez motora

30.92.10.00

Bezmotora divriteņi un citi velosipēdi (ieskaitot piegādes transporta trīsrite
ņus)

CPA: 30.92.20

Invalīdu ratiņi, izņemot to daļas un piederumus

30.92.20.30

L 325/197

Apjoms

P

p/st

S

Invalīdu ratiņi bez mehāniskās piedziņas

p/st

S

30.92.20.90

Invalīdu ratiņi, motorizētie vai ar mehānisko piedziņu

p/st

S

CPA: 30.92.30

Daļas un piederumi velosipēdiem, citam nemotorizētajam velotransportam un invalīdu ratiņiem

30.92.30.10

Velosipēdu rāmji un dakšas

30.92.30.60

p/st

Norāde
uz
piezī
mēm

S

S2

Daļas un piederumi velosipēdiem un citiem velosipēdiem bez motora
(izņemot rāmjus un priekšējās dakšas, apgaismošanas un vizuālās signalizē
šanas aprīkojumu, kuru izmanto velosipēdos)

S

S2

30.92.30.70

Invalīdu ratiņu daļas un piederumi

S

S2

CPA: 30.92.40

Bērnu ratiņi un to daļas

30.92.40.30

Bērnu ratiņi

30.92.40.50

Bērnu ratiņu daļas

NACE: 30.99

Pārējo transportlīdzekļu ražošana

CPA: 30.99.10

Pārējie citur neklasificēti transportlīdzekļi

30.99.10.00

Transportlīdzekļi bez mehāniskās piedziņas, ieskaitot rūpniecībā izmanto
jamus ratiņus, ķerras, bagāžas vagonetes, paškrāvējas vagonetes, rokas vadības
golfa ratiņus, iepirkšanās ratiņus

NACE: 31.00

Sēdekļi un to daļas; mēbeļu daļas

CPA: 31.00.11

Sēdekļi ar metāla karkasu

31.00.11.50

p/st

S
S

p/st

S

Grozāmie sēdekļi ar regulējamu augstumu (izņemot medicīnas, ķirurģijas,
stomatoloģijas vai veterinārijas un friziera vajadzībām)

p/st

S

31.00.11.70

Polsterēti sēdekļi ar metāla karkasu (izņemot grozāmos sēdekļus, krēslus
medicīnas, ķirurģijas, stomatoloģijas vai veterinārijas vajadzībām, friziera vai
tamlīdzīgus krēslus, mehānisko transportlīdzekļu, gaisa kuģu sēdekļus)

p/st

S

31.00.11.90

Nepolsterēti sēdekļi ar metāla karkasu (izņemot krēslus medicīnas, ķirurģijas,
stomatoloģijas vai veterinārijas vajadzībām, friziera vai tamlīdzīgus krēslus,
grozāmos sēdekļus)

p/st

S

CPA: 31.00.12

Sēdekļi ar koka karkasu

31.00.12.10

Guļamkrēsli (izņemot dārza krēslus vai kempinga piederumus)

p/st

S

31.00.12.30

Niedru, kārklu klūgu, bambusa vai tamlīdzīgu materiālu krēsli

p/st

S

31.00.12.50

Polsterēti krēsli ar koka karkasu (ieskaitot komplektus no trim gabaliem)
(izņemot grozāmos sēdekļus)

p/st

S

31.00.12.90

Nepolsterēti krēsli ar koka karkasu (izņemot grozāmos sēdekļus)

p/st

S

CPA: 31.00.13

Citi sēdekļi

31.00.13.00

Pārējās HS pozīcijas 9401 sēžammēbeles, citur neklasificētas

p/st

S
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P

CPA: 31.00.14

Sēdekļu daļas

31.00.14.00

Sēdekļu daļas

CPA: 31.00.20

Mēbeļu daļas (izņemot sēdekļus)

31.00.20.30

Daļas metāla mēbelēm, kas citur nav minētas (izņemot sēdekļiem un
mēbelēm medicīnas, ķirurģijas, stomatoloģijas vai veterinārijas vajadzībām)

S

31.00.20.50

Daļas koka mēbelēm, kas citur nav minētas (izņemot sēdekļiem)

S

31.00.20.90

Daļas mēbelēm, kas citur nav minētas (izņemot metāla vai koka mēbelēm,
sēdekļiem un mēbelēm medicīnas, ķirurģijas, stomatoloģijas vai veterinārijas
vajadzībām)

S

NACE: 31.01

Biroju un veikalu mēbeļu ražošana

CPA: 31.01.11

Metāla mēbeles birojiem

31.01.11.00

Metāla mēbeles birojiem

CPA: 31.01.12

Koka mēbeles birojiem

31.01.12.00

Koka mēbeles birojiem

CPA: 31.01.13

Koka mēbeles veikaliem

31.01.13.00

Koka mēbeles veikaliem

NACE: 31.02

Virtuves mēbeļu ražošana

CPA: 31.02.10

Virtuves mēbeles

31.02.10.00

Virtuves mēbeles

NACE: 31.03

Matraču ražošana

CPA: 31.03.11

Matraču pamatnes

31.03.11.00

Matraču pamati (ieskaitot koka vai metāla rāmjus ar atsperēm vai tērauda
stiepļu pinumu, polsterētus matraču pamatus, ar koka ribām, dīvānus)

CPA: 31.03.12

Matrači, izņemot matraču pamatnes

31.03.12.30

Norāde
uz
piezī
mēm

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

p/st

S

Matrači no porainās gumijas (ieskaitot ar metāla rāmi) (izņemot ūdens matra
čus, piepūšamos matračus)

p/st

S

31.03.12.50

Matrači no porainās plastmasas (ieskaitot ar metāla rāmi) (izņemot ūdens
matračus, piepūšamos matračus)

p/st

S

31.03.12.70

Matrači ar atsperēm matraču iekšpusē (izņemot no porainās gumijas vai
plastmasas)

p/st

S

31.03.12.90

Matrači (izņemot ar atsperēm matraču iekšpusē, no porainās gumijas vai
plastmasas)

p/st

S

NACE: 31.09

Citu mēbeļu ražošana

CPA: 31.09.11

Citur neklasificētas metāla mēbeles

31.09.11.00

Metāla mēbeles (izņemot biroju mēbeles, medicīnas, ķirurģijas, stomatoloģijas
vai veterinārijas vajadzībām, friziera krēslus – skapīšus un skapīšus ar atvilk
tnēm, kas īpaši paredzēti augstas precizitātes sistēmām, videoiekārtām un
televizoriem)

kg

S

CPA: 31.09.12

Koka mēbeles guļamistabām, ēdamistabām un dzīvojamām istabām

31.09.12.30

Guļamistabas koka mēbeles (izņemot būvniecības piederumus skapju iebūvē
šanai sienās, matraču balstus, lampas un apgaismošanas ierīces, grīdas spogu
ļus, sēdekļus)

p/st

S

S2
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P

31.09.12.50

Ēdamistabas un dzīvojamās istabas koka mēbeles (izņemot grīdas spoguļus,
sēdekļus)

p/st

S

CPA: 31.09.13

Citur neklasificētas koka mēbeles

31.09.13.00

Pārējās koka mēbeles (izņemot guļamistabu, ēdamistabu, dzīvojamo istabu,
virtuves mēbeles kā arī medicīnas, ķirurģijas, stomatoloģijas/veterinārijas vaja
dzībām, skapīšus / skapīšus ar atvilktnēm, kas īpaši paredzēti augstas preci
zitātes sistēmām, video un TV iekārtām)

p/st

S

CPA: 31.09.14

Mēbeles no plastmasas vai citiem materiāliem (piemēram, niedrēm, lūkiem vai bambusa)

31.09.14.30

Plastmasas mēbeles (izņemot mēbeles medicīnas, ķirurģijas, stomatoloģijas/
veterinārijas vajadzībām, skapīšus / skapīšus ar atvilktnēm, kas īpaši paredzēti
augstas precizitātes sistēmām, videoiekārtām un televizoriem)

p/st

S

31.09.14.50

Mēbeles no materiāliem, kas nav metāls, koks vai plastmasa (izņemot sēdek
ļus, skapīšus / skapīšus ar atvilktnēm, kas īpaši paredzēti augstas precizitātes
sistēmām, videoiekārtām un televizoriem)

p/st

S

NACE: 32.11

Monētu kalšana

CPA: 32.11.10

Monētas

32.11.10.00

Monētas (izņemot monētas, kas iestiprinātas personiskajās rotaslietās, monē
tas, kas izmantojamas tikai kā metāllūžņi vai metāla atkritumi)

kg

S

NACE: 32.12

Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

CPA: 32.12.11

Kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, ietverot sintētiskos vai reģenerētos, kas ir apstrādāti, bet
izstrādājumos neiestiprināti

32.12.11.00

Kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, ieskaitot sintētiskos vai
reģenerētos, kas ir apstrādāti, bet izstrādājumos neiestiprināti

CPA: 32.12.12

Apstrādāti tehniskie dimanti; dabisko un mākslīgo dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu putekļi un pulveris

32.12.12.00

Apstrādāti tehniskie dimanti; dabīgo un mākslīgo dārgakmeņu vai pusdār
gakmeņu putekļi un pulveris

CPA: 32.12.13

Juvelierizstrādājumi un to daļas; zeltlietas, sudrablietas un to daļas

32.12.13.30

Juvelierizstrādājumi un to daļas no dārgmetāla (ieskaitot pārklātus, plakētus –
apsudrabotus, apzeltītus)

S

32.12.13.51

Zeltkaļu vai sudrabkaļu izstrādājumi no sudraba

S

32.12.13.53

Zeltkaļu vai sudrabkaļu izstrādājumi no dārgmetāliem, citur neklasificēti

S

32.12.13.55

Zeltkaļu vai sudrabkaļu izstrādājumi no parasta metāla, kas pārklāts ar
dārgmetālu

S

CPA: 32.12.14

Citi izstrādājumi no dārgmetāliem; izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem vai mākslīgiem
dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

32.12.14.00

Citi izstrādājumi no dārgmetāliem; izstrādājumi no dabīgām vai kultivētām
pērlēm, dabīgiem vai mākslīgiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

NACE: 32.13

Juvelierizstrādājumu imitāciju un līdzīgu izstrādājumu ražošana

CPA: 32.13.10

Bižutērija un līdzīgi izstrādājumi

32.13.10.00

Bižutērija un saistīti izstrādājumi

NACE: 32.20

Mūzikas instrumentu ražošana

CPA: 32.20.11

Klavieres un citi stīgu taustiņinstrumenti

32.20.11.10

Jaunas akustiskas klavieres ar vertikālām stīgām (ieskaitot mehāniskās klavie
res)

S

S

S

kg

S

p/st

S
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32.20.11.30

Akustiski flīģeļi (ieskaitot mehāniskās klavieres)

p/st

S

32.20.11.50

Stīgu taustiņinstrumenti (ieskaitot klavesīnus, spinetus, klavihordus)

p/st

S

CPA: 32.20.12

Citi stīgu instrumenti

32.20.12.00

Citi stīgu instrumenti

p/st

S

CPA: 32.20.13

Ērģeles, harmoniji un līdzīgi instrumenti; akordeoni un līdzīgi instrumenti; mutes harmonikas; pūšamie instru
menti

32.20.13.10

Ērģeles, harmoniji un tamlīdzīgi taustiņinstrumenti ar sedzošām metāla mēlī
tēm

p/st

S

32.20.13.40

Akordeoni un tamlīdzīgi instrumenti; mutes harmonikas

p/st

S

32.20.13.70

Citi pūšaminstrumenti

p/st

S

CPA: 32.20.14

Mūzikas instrumenti vai taustiņinstrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko ģeneratoru vai skaņas elektrisko
pastiprinātāju

32.20.14.00

Mūzikas instrumenti vai taustiņinstrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko
ģeneratoru vai skaņas elektrisko pastiprinātāju

CPA: 32.20.15

Citi mūzikas instrumenti

32.20.15.10

Sitamie mūzikas instrumenti

32.20.15.30

Mūzikas vācelītes, atrakciju ērģeles, automātiskās leijerkastes, automātiskie
dziedošie putni, zāģi muzicēšanai, grabuļi, pūšamās sirēnas, medību svilpes,
pūšamie, ziņošanas ragi

CPA: 32.20.16

Metronomi, toņdakšas un toņstabules; mūzikas vācelīšu mehānismi; mūzikas instrumentu stīgas

32.20.16.00

Metronomi, toņdakšas un kamertoņi; mūzikas vācelīšu mehānismi; mūzikas
instrumentu stīgas

CPA: 32.20.20

Mūzikas instrumentu daļas un piederumi

32.20.20.00

Mūzikas instrumentu daļas un piederumi

NACE: 32.30

Sporta preču ražošana

CPA: 32.30.11

Slēpes un cits slēpošanas inventārs, izņemot apavus; slidas un skrituļslidas; to daļas

32.30.11.31

Slēpes ziemas sporta veidiem

32.30.11.37

Slēpju stiprinājumi, slēpju bremzes un slēpju nūjas

S

32.30.11.50

Slidas un skrituļslidas, ieskaitot slidzābakus ar piestiprinātām slidām vai skri
tuļslidām, to daļas un piederumi

S

CPA: 32.30.12

Slēpošanas zābaki

32.30.12.00

Slēpošanas, snovošanas apavi

CPA: 32.30.13

Ūdensslēpes, sērfinga dēļi, vējdēļi, cits ūdenssporta inventārs

32.30.13.00

Ūdensslēpes, sērfinga dēļi, burāšanas dēļi un citi ūdenssporta rīki

CPA: 32.30.14

Vingrošanas un smagatlētikas rīki un inventārs

32.30.14.00

Fizisku vingrinājumu, vingrošanas, vieglatlētikas un smagatlētikas rīki un
inventārs

CPA: 32.30.15

Cits sporta vai sporta spēļu inventārs un piederumi; inventārs peldbaseiniem un rotaļu baseiniem

32.30.15.10

Cimdi un dūraiņi no ādas vai mākslīgās ādas, īpaši paredzēti sportam (piem.,
boksa cimdi u. tml.)

p/st

S

p/st

S
S

S

S

pa

pa

S

S

S

S

pa

S
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32.30.15.30

Golfa nūjas un citi golfa rīki (ieskaitot golfa bumbiņas)

S

32.30.15.50

Galda tenisa piederumi (ieskaitot raketes, bumbiņas un tīklu)

S

32.30.15.60

Tenisa, badmintona vai tamlīdzīgas raketes, arī bez stīgām

p/st

S

32.30.15.80

Bumbas (izņemot golfa bumbiņas, tenisa bumbiņas, medicīniskās bumbas un
bumbierus boksa treniņiem)

p/st

S

32.30.15.90

Citi izstrādājumi un rīki sportam un brīvdabas spēlēm, citur neklasificēti

CPA: 32.30.16

Makšķeres un citi makšķerēšanas rīki; citur neklasificēti medību vai makšķerēšanas piederumi

32.30.16.00

Makšķeres un citi makšķerēšanas rīki; citur neklasificēti medību vai makšķe
rēšanas piederumi

NACE: 32.40

Spēļu un rotaļlietu ražošana

CPA: 32.40.11

Lelles cilvēka izskatā

32.40.11.00

Lelles tikai cilvēka izskatā

CPA: 32.40.12

Rotaļlietas dzīvnieku vai citu būtņu izskatā

32.40.12.00

Rotaļlietas dzīvnieku vai citu būtņu izskatā

CPA: 32.40.13

Daļas un piederumi lellēm cilvēka izskatā

32.40.13.00

Daļas un piederumi lellēm cilvēka izskatā

CPA: 32.40.20

Rotaļu vilcieni un to piederumi; citi samazināti modeļi vai konstruktori un būvniecības rotaļlietas

32.40.20.00

Rotaļu vilcieni un to piederumi; citi samazināti modeļi vai konstruktori un
būvniecības rotaļlietas

CPA: 32.40.31

Rotaļu braucamrīki ar riteņiem; leļļu ratiņi

32.40.31.00

Rotaļlietas ar riteņiem, kas paredzētas, lai bērni varētu ar tām braukt
(izņemot divriteņus); leļļu ratiņi

CPA: 32.40.32

Saliekamie attēli

32.40.32.00

Saliekamie attēli (puzles)

CPA: 32.40.39

Citur neklasificētas spēles un rotaļlietas

32.40.39.00 *

Citur neklasificētas spēles un rotaļlietas

CPA: 32.40.41

Spēļu kārtis

32.40.41.00

Spēļu kārtis

CPA: 32.40.42

Biljarda piederumi, izstrādājumi saviesīgām spēlēm, galda spēlēm vai istabas spēlēm; citas spēles, kurās izmanto
monētas vai žetonus

32.40.42.10

Izstrādājumi un piederumi biljardam (izņemot mehāniskos skaitītājus, laika
skaitītājus un kiju turētājus)

32.40.42.30

Ar monētām, banknotēm, žetoniem vai tamlīdzīgiem priekšmetiem darbi
nāmi spēļu automāti (izņemot boulinga iekārtas)

p/st

S

32.40.42.50

Elektrisko sacīkšu rotaļautomobiļu komplekti

p/st

S

S

S

p/st

S

p/st

S

S

S

p/st

S

p/st

S

S

kg

S

S
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32.40.42.70

Galdi kazino spēlēm, automātiskas ķegļu iekārtas un citas saviesīgas, galda vai
istabas spēles, arī galdi laimes spēlēm (izņemot spēles, ko iedarbina ar monē
tām, banknotēm, žetoniem vai citādiem līdzekļiem, biljardu, videospēles,
kuras lieto kopā ar televizoru, spēļu kārtis un elektriskos sacīkšu rotaļauto
mobiļu komplektus)

kg

S

NACE: 32.50

Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana

CPA: 32.50.11

Instrumenti un ierīces, ko izmanto zobārstniecībā

32.50.11.30

Zobārstniecības urbjmašīnas, kas ir vai nav apvienotas vienā blokā ar citām
zobārstniecības iekārtām

p/st

S

32.50.11.50

Zobārstniecībā izmantojamie instrumenti un ierīces (izņemot urbjmašīnas)

p/st

S

CPA: 32.50.12

Medicīniskie, ķirurģiskie vai laboratorijas sterilizatori

32.50.12.00

Medicīnas, ķirurģijas vai laboratoriju sterilizatori

p/st

S

CPA: 32.50.13

Šļirces, adatas, katetri, kaniles un līdzīgi instrumenti; oftalmoloģijas instrumenti un citi citur neklasificēti
instrumenti un ierīces

32.50.13.11

Medicīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai veterinārijā izmantojamās šļirces ar vai
bez adatām

p/st

S

32.50.13.13

Cilindriskās metāla adatas medicīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai veterinārijā

p/st

S

32.50.13.15

Adatas šuvju uzlikšanai medicīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai veterinārijā

p/st

S

32.50.13.17

Adatas, katetri, kaniles un tamlīdzīgi izstrādājumi medicīnā, ķirurģijā, zobārs
tniecībā vai veterinārijā (izņemot cilindriskās metāla adatas un adatas šuvju
uzlikšanai)

p/st

S

32.50.13.20

Oftalmoloģijas instrumenti un ierīces

p/st

S

32.50.13.33

Instrumenti un aparāti asinsspiediena mērīšanai (ieskaitot sfignomanometrus,
tenzometrus, oscilometrus)

p/st

S

32.50.13.35

Endoskopi medicīnas vajadzībām

p/st

S

32.50.13.40

Tieši nolasāmi ar šķidrumu pildīti klīniski vai veterinārijas termometri
(izņemot tos, kas kombinēti ar citiem instrumentiem)

p/st

S

32.50.13.53

Nieru dialīzes aparatūra

p/st

S

32.50.13.55

Diatermiskie aparāti (ieskaitot ultraskaņas)

p/st

S

32.50.13.63

Asins pārliešanas ierīces (izņemot speciālas stikla pudeles asins uzglabāšanai)

p/st

S

32.50.13.65

Anestēzijas aparāti un instrumenti

p/st

S

32.50.13.70

Medicīnas, ķirurģijas vai veterinārijas instrumenti un ierīces, citur neklasificē
tas

p/st

S

32.50.13.80

Laboratoriju centrifūgas (izņemot piena separatorus, veļas centrifūgas)

p/st

S

CPA: 32.50.21

Terapijas instrumenti un ierīces; elpošanas aparāti

32.50.21.30

Mehāniskās terapijas ierīces, masāžas aparāti, psiholoģisko spēju pārbaudes
aparāti (izņemot stacionāras mehāniskās terapijas ierīces)

p/st

S
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32.50.21.80

Ozonterapijas, skābekļterapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparāti

p/st

S

CPA: 32.50.22

Locītavu protēzes; ortopēdiskie piederumi; zobu protēzes; zobtehnikas izstrādājumi; citur neklasificētas pārējo
ķermeņa daļu protēzes

32.50.22.35

Mākslīgās locītavas

32.50.22.39

Ortopēdiskās ierīces, šinas un citas ierīces, ko izmanto lūzumu gadījumos

32.50.22.53

Atsevišķi mākslīgie plastmasas zobi (ieskaitot metāla stiprināšanas tapiņas)
(izņemot zobu protēzes vai daļējas protēzes)

p/st

S

32.50.22.55

Atsevišķi mākslīgie zobi, kas nav izgatavoti no plastmasas (ieskaitot metāla
stiprināšanas tapiņas) (izņemot zobu protēzes vai daļējas protēzes)

p/st

S

32.50.22.59

Zobu protezēšanas piederumi (ieskaitot zobu protēzes vai daļējas protēzes,
metāla kronīšus, alvas lējuma stienīšus, nerūsējošā tērauda stienīšus) (izņemot
atsevišķus mākslīgos zobus)

S

32.50.22.90

Ķermeņa daļu protēzes (izņemot mākslīgos zobus un zobu protezēšanas
piederumus, mākslīgās locītavas, ortopēdijas un lūzumu ārstniecības ierīces,
elektrokardiostimulatorus)

S

CPA: 32.50.23

Protēžu un ortopēdisko ierīču daļas un piederumi

32.50.23.00

Pozīcijas 9021 preču un aparātu daļas un piederumi

CPA: 32.50.30

Mēbeles medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām; frizieru krēsli, tiem līdzīgi krēsli un to
daļas

32.50.30.30

Stomatoloģijas, frizētavas vai tamlīdzīgi krēsli un to daļas (izņemot zobārs
tniecības spļaujamtraukus mutes skalošanai, krēslus ar stomatoloģijas ierīcēm)

S

32.50.30.50

Medicīnas, ķirurģijas vai veterinārijas mēbeles un to daļas (izņemot galdus un
sēdekļus, kas paredzēti rentgenoskopijai)

S

CPA: 32.50.41

Kontaktlēcas; briļļu lēcas no dažādiem materiāliem

32.50.41.30

Kontaktlēcas

p/st

S

32.50.41.53

Neiestiprinātas briļļu lēcas, kas nav paredzētas redzes korekcijai

p/st

S

32.50.41.55

Neiestiprinātas, abpusapstrādātas vienfokālas briļļu lēcas redzes korekcijai

p/st

S

32.50.41.59

Neiestiprinātas, abpusapstrādātas briļļu lēcas redzes korekcijai (izņemot vien
fokālas)

p/st

S

32.50.41.70

Neiestiprinātas briļļu lēcas redzes korekcijai, izņemot abpusapstrādātas

p/st

S

CPA: 32.50.42

Brilles, aizsargbrilles un līdzīgi koriģējoši, aizsargājoši vai cita veida izstrādājumi

32.50.42.50

Saulesbrilles

p/st

S

32.50.42.90

Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši, aizsargājoši vai citi izstrādājumi
(izņemot saulesbrilles)

CPA: 32.50.43

Briļļu, aizsargbriļļu vai līdzīgu izstrādājumu ietvari un stiprinājumi

32.50.43.50

Briļļu, aizsargbriļļu un tamlīdzīgu izstrādājumu plastmasas ietvari un apdares

p/st

S

32.50.43.90

Briļļu, aizsargbriļļu un tamlīdzīgu izstrādājumu ietvari un apdares (izņemot
plastmasas)

p/st

S

p/st

S
S

S

S
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S

S2

CPA: 32.50.44

Briļļu, aizsargbriļļu vai līdzīgu izstrādājumu ietvaru un stiprinājumu daļas

32.50.44.00

Briļļu, aizsargbriļļu un tamlīdzīgu izstrādājumu ietvaru un apdares daļas
(izņemot skrūvītes, beznostiprinājuma ķēdītes, parastā metāla atsperītes)

CPA: 32.50.50

Citi izstrādājumi medicīniskām vai ķirurģiskām vajadzībām

32.50.50.10

Zobu cements un citi zobu plombēšanas materiāli; cements cieto audu atjau
nošanai (kaulu cements)

S

32.50.50.20

Želejveida preparāti, kas domāti lietošanai medicīnā vai veterinārijā par lubri
kantiem uz ķermeņa daļām ķirurģiskām operācijām vai izmeklēšanai vai par
savienojošu līdzekli starp ķermeni un medicīnas instrumentiem

S

32.50.50.30

Sterilie ķirurģijas vai stomatoloģijas pielīpošie materiāli, kas ir vai nav uzsū
coši; sterili šuvju uzlikšanas materiāli, ieskaitot sterilos uzsūcošos ķirurģijas
vai stomatoloģijas diegus (izņemot ketgutu); sterilie adhēzijas audumi ķirur
ģiskai brūču savilkšanai, sterilā laminārija un sterilās laminārijas tamponi,
absorbējošie ķirurģijas un stomatoloģijas līdzekļi

S

32.50.50.50

Ierīces stomas šķidruma savākšanai

S

NACE: 32.91

Slotu un suku ražošana

CPA: 32.91.11

Mājsaimniecības uzkopšanas slotas un birstes

32.91.11.10

Slotas un sukas no kopā sasietiem zariņiem vai citiem augu materiāliem

p/st

S

32.91.11.40

Rokas mehāniskie grīdu slaucītāji bez motora un citas sukas ceļam, mājsaim
niecībai vai dzīvniekiem

p/st

S

32.91.11.90

Sukas, citur neklasificētas

p/st

S

CPA: 32.91.12

Zobu sukas, matu sukas un citas tualetes sukas personiskai lietošanai; mākslinieku otas, otiņas rakstīšanai un
kosmētikas otiņas

32.91.12.10

Zobu sukas

p/st

S

32.91.12.35

Matu sukas

p/st

S

32.91.12.37

Bārdas skūšanas un personiskās tualetes otiņas vai sukas (izņemot zobu un
matu sukas)

p/st

S

32.91.12.50

Mākslinieku otas un otiņas rakstīšanai

p/st

S

32.91.12.70

Kosmētikas otiņas

p/st

S

CPA: 32.91.19

Pārējās citur neklasificētas slotas un birstes

32.91.19.30

Krāsu otas, līmes krāsas otas, tapsēšanas otas un lakošanas otas

p/st

S

32.91.19.50

Krāsošanas sūkļi un rullīši

p/st

S

32.91.19.70

Sukas, kas ir mašīnu, ierīču vai transportlīdzekļu (izņemot ceļa tīrītāju) sastāv
daļas

p/st

S

NACE: 32.99

Citur neklasificēta ražošana

CPA: 32.99.11

Drošības galvassegas un citi drošības produkti

32.99.11.30

Ādas vai mākslīgās ādas aizsargcimdi, pirkstaiņi un dūraiņi dažādiem darbiem

pa

S
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32.99.11.50

Drošības galvassegas

p/st

S

32.99.11.90

Gumijas vai plastmasas galvassegas (izņemot aizsargājošās galvassegas)

p/st

S

CPA: 32.99.12

Lodīšu pildspalvas; flomasteri un citi marķieri ar poraina materiāla uzgali; pildzīmuļi ar spiežot vai skrūvējot
izbīdāmu serdi

32.99.12.10

Lodīšu pildspalvas

p/st

S

32.99.12.30

Flomasteri un citi marķieri ar poraina materiāla uzgali

p/st

S

32.99.12.50

Mehāniskie vai izbīdāmie zīmuļi

p/st

S

CPA: 32.99.13

Pildspalvas rasēšanai ar tušu; tintes pildspalvas un līdzīgi rakstāmpiederumi

32.99.13.00

Pildspalvas rasēšanai ar tušu; tintes pildspalvas un līdzīgi rakstāmpiederumi

p/st

S

CPA: 32.99.14

Rakstāmpiederumu komplekti, spalvaskāti, zīmuļturi un līdzīgi turētāji; to daļas

32.99.14.10

Rakstāmspalvu vai zīmuļu komplekti ar diviem vai vairākiem rakstīšanas
instrumentiem

kg

S

32.99.14.30

Lodīšu pildspalvu rezerves serdeņi, kas sastāv no lodīšu pildspalvas un tintes
rezervuāra

p/st

S

32.99.14.50

Rakstāmspalvu spalvas un spalvu galvas; kopēšanas pildspalvas, rakstām
spalvu, zīmuļu un līdzīgi turētāji; HS pozīcijas 9608 izstrādājumu daļas
(izņemot uzgaļus un saspraudītes)

CPA: 32.99.15

Zīmuļi, krāsu zīmuļi, grifeles, pasteļi, ogles zīmuļi, rakstīšanas vai zīmēšanas krītiņi, drēbnieku krītiņi

32.99.15.10

Zīmuļi un krāsu zīmuļi cietā ietvarā (izņemot zīmuļus medicīnas, kosmētikas
vai tualetes vajadzībām)

p/st

S

32.99.15.30

Melnas vai krāsainas zīmuļu grifeles

p/st

S

32.99.15.50

Pasteļi, ogles zīmuļi, rakstīšanas vai zīmēšanas krītiņi un drēbnieku krītiņi

kg

S

CPA: 32.99.16

Grifeļu tāfeles un tāfeles rakstīšanai vai zīmēšanai; datuma spiedogi, zīmogi, numeratori un līdzīgas preces;
rakstāmmašīnu vai līdzīgas lentes; zīmogspilveni

32.99.16.10

Šīfertāfeles un tāfeles ar rakstīšanai vai zīmēšanai paredzētām virsmām

p/st

S

32.99.16.30

Datēšanas, apzīmogošanas vai numerācijas spiedogi lietošanai ar roku un
līdzīgi izstrādājumi

p/st

S

32.99.16.50

Zīmogspilveni (izņemot ar roku darbināmus krāsas rullīšus)

p/st

S

32.99.16.70

Rakstāmmašīnu vai tamlīdzīgi lenšu rullīši ar krāsas vai citādu apstrādi
nospiedumu iegūšanai (izņemot kopējamā papīra rullīšus vai citas kopējošas
lentes)

p/st

S

CPA: 32.99.21

Lietussargi un saulessargi; spieķi, sēžamspieķi un līdzīgi izstrādājumi

32.99.21.30

Lietussargi, saulessargi, ieskaitot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un
tamlīdzīgus aizsargus (izņemot lietussarga futrāļus)

p/st

S

32.99.21.60 z

Spieķi, spieķsēdekļi un līdzīgi izstrādājumi, izņemot pātagas un pletnes

p/st

S

CPA: 32.99.22

Lietussargu, saulessargu, spieķu, sēžamspieķu un līdzīgu izstrādājumu daļas, armatūra un piederumi

32.99.22.10 z

Lietussargu, saulessargu, spieķu, spieķsēdekļu un līdzīgu izstrādājumu daļas,
piederumi un rotājumi, izņemot daļas pātagām un pletnēm

CPA: 32.99.23

Spiedpogas, spraudpogas un to daļas; pogas; rāvējslēdzēji

32.99.23.00

Aizdares spiedpogas, piešujamās spiedpogas, saspiežamās kniedes un to daļas;
pogas; rāvējslēdzēji

S

S

S
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CPA: 32.99.24

Pogu veidnes un citas pogu daļas; pogu sagataves; rāvējslēdzēju daļas

32.99.24.30

Pogu sagataves, pogu veidnes un pārējās pogu daļas

32.99.24.50

Ķēdes skaviņas, kuģīši, velkamelementi, galu stiprinājumi un jebkura garuma
šauras lentes ar piestiprinātām ķēdes skaviņām, kas paredzētas rāvējslēdzējiem

CPA: 32.99.30

Izstrādājumi no cilvēku matiem vai dzīvnieku vilnas; līdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem

32.99.30.00

Izstrādājumi no cilvēku matiem vai dzīvnieku vilnas; līdzīgi izstrādājumi no
tekstilmateriāliem

CPA: 32.99.41

Šķiltavas cigarešu aizsmēķēšanai un citas šķiltavas; pīpes, cigāru vai cigarešu iemuši, to daļas

32.99.41.10

Šķiltavas cigarešu aizdedzināšanai un pārējās šķiltavas (ieskaitot mehāniskās
šķiltavas, elektriskās šķiltavas, ķīmiskās aizdedzināšanas ierīces, nemehāniskās
šķiltavas, automobiļu šķiltavas)

p/st

S

32.99.41.30

Pīpes (ieskaitot pīpju galviņas) un cigāru vai cigarešu iemuši, un to daļas

kg

S

CPA: 32.99.42

Šķiltavu daļas; pirofori sakausējumi, izstrādājumi no degošiem materiāliem

32.99.42.10

Ferocērijs, pirofori sakausējumi, izstrādājumi no uzliesmojošiem materiāliem,
citur neklasificēti

kg

S

32.99.42.30

Cigarešu aizdedzināšanas šķiltavu un citu šķiltavu daļas (izņemot kramus,
degļus, degvielu ampulās, pudelēs, kannās vai citās tilpnēs, ko lieto cigarešu
aizdedzināšanas vai citu šķiltavu uzpildīšanai vai atkārtotai uzpildīšanai)

CPA: 32.99.43

Šķidrā vai sašķidrinātā deggāze šķiltavām konteineros ar tilpumu, kas nepārsniedz 300 cm3

32.99.43.00

Šķidra vai sašķidrināta gāzes degviela tilpnēs, šķiltavām, ≤ 300 cm3

CPA: 32.99.51

Karnevāla un citi svētku un izklaides izstrādājumi, ietverot priekšmetus burvju mākslas un triku rādīšanai

32.99.51.30

Izstrādājumi Ziemassvētkiem (izņemot elektriskās vītnes, dabiskās Ziemas
svētku eglītes; Ziemassvētku eglīšu statīvus; sveces; statuetes, statujas un
tamlīdzīgus izstrādājumus, ko izmanto dievkalpojumu vietu dekorēšanai)

S

32.99.51.50

Izstrādājumi svētkiem, karnevāliem vai citiem sarīkojumiem, citur neklasificēti

S

CPA: 32.99.52

Smaržu smidzinātāji, to sastāvdaļas un galviņas

32.99.52.80

Smaržu smidzinātāji un tamlīdzīgi tualetes smidzinātāji, to uzgaļi un galviņas
(izņemot atsevišķi uzrādītas tilpnes smaržu smidzinātājiem, gumijas balonus)

CPA: 32.99.53

Instrumenti, ierīces un modeļi demonstrācijas vajadzībām

32.99.53.00

Instrumenti, aparāti un modeļi, kas domāti demonstrēšanai un nav piemēroti
citādai izmantošanai (izņemot virszemes lidošanas trenažierus, iespiestus
plānus, diagrammas vai ilustrācijas)

CPA: 32.99.54

Sveces, vaska sveces un līdzīgi izstrādājumi

32.99.54.00

Sveces, vaska sveces un tamlīdzīgi priekšmeti (ieskaitot nakts gaismas ar
paliktni) (izņemot pretastmas sveces, vaska sērkociņus vai īsus vaska sērko
ciņus, ar sēru apstrādātas lentes, degļus un sveces)

CPA: 32.99.55

Mākslīgie ziedi, lapas un augļi, to daļas

32.99.55.00

Mākslīgie ziedi, lapas un augļi un to daļas

CPA: 32.99.59

Citur neklasificēti dažādi izstrādājumi

32.99.59.10

Elpināšanas aparatūra un gāzmaskas (izņemot ārstniecisko aparatūru elpo
šanas ceļu ārstēšanai un aizsargmaskas bez mehāniskām detaļām un mainā
miem filtriem)

S

kg

S

S

p/st

S

kg

S

kg

S

kg

S

S

p/st

S
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32.99.59.20

Izstrādājumi no zarnām (izņemot zīdtārpiņa pavedienu), no liellopu aklās
zarnas, pūšļiem vai cīpslām

kg

S

32.99.59.30

Dzīvnieku izcelsmes materiāli, kā ziloņkauls, kauls, bruņrupuča bruņas, rags,
briežrags, koraļļi, perlamutrs

kg

S

32.99.59.40

Apstrādāti augu vai minerālu izcelsmes materiāli griešanai un izstrādājumi no
šiem materiāliem, kas citur nav minēti; veidnētie vai grieztie izstrādājumi no
vaska, stearīna, dabiskajiem sveķiem vai dabiskā kaučuka, veidošanas pastām
un citādi veidnētie vai grieztie izstrādājumi, kas citur nav minēti; apstrādāts
nesacietējis želatīns un izstrādājumi no nesacietējuša želatīna, kas citur nav
minēti

kg

S

32.99.59.50

Rokas sijāšanas sieti un caurduri

kg

S

32.99.59.60

Termosi un citi vakuuma trauki kopā ar korpusiem, un to daļas (izņemot
atsevišķas stikla kolbas)

kg

S

32.99.59.70

Drēbnieku manekeni un tamlīdzīgi izstrādājumi, automāti un citi kustīgi
priekšmeti un figūras skatlogu dekorēšanai (izņemot ekrāna demonstrējamos
modeļus, mācību modeļus un rotaļu lelles)

kg

S

32.99.59.80

Globusi, iespiesti (izņemot reljefa globusus)

p/st

S

32.99.59.90

Wooden coffins

p/st

S

NACE: 33.11

Metāla izstrādājumu remonts

CPA: 33.11.12

Metāla tvertņu, rezervuāru un konteineru remonta un apkopes pakalpojumi

33.11.12.00

Metāla tvertņu, rezervuāru, cisternu un citu tilpņu remonts un apkope

CPA: 33.11.13

Tvaika ģeneratoru, izņemot centrālapkures katlu, apkopes un remonta pakalpojumi

33.11.13.00

Tvaika ģeneratoru iekārtu un rūpniecības uzņēmumu metāla cauruļvadu
sistēmas remonts un apkope (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus)

CPA: 33.11.19

Citu metāla izstrādājumu remonta un apkopes pakalpojumi

33.11.19.00

Centrālapkures katlu remonts un apkope (izņemot dzīvojamo māju)

NACE: 33.12

Iekārtu remonts

CPA: 33.12.11

Dzinēju un turbīnu, izņemot lidmašīnu, transportlīdzekļu un motovelosipēdu dzinēju, remonta un apkopes
pakalpojumi

33.12.11.00

Dzinēju un turbīnu remonts un apkope (izņemot gaisa kuģu, transportlī
dzekļu un motociklu dzinējus)

CPA: 33.12.12

Hidraulisko spēkiekārtu, citu sūkņu, kompresoru, krānu un ventiļu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.12.10

Sūkņu un kompresoru remonts un apkope

I

33.12.12.20

Krānu un vārstu (ventiļu) remonts un apkope

I

CPA: 33.12.14

Krāšņu, kurtuvju un kurtuvju degļu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.14.00

Krāsns kurtuvju un degkameru iekārtu remonts un apkope

CPA: 33.12.15

Celšanas un kraušanas mehānismu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.15.00

Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu remonts un apkope

I

I

I

I

I

I
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CPA: 33.12.18

Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.18.00

Dzesēšanas un ventilēšanas iekārtu (izņemot sadzīves) remonts un apkope

CPA: 33.12.19

Citur neklasificētu universālu iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.19.90

Vispārējas nozīmes mašīnu un iekārtu, citur neklasificētu, remonts un apkope

CPA: 33.12.21

Lauksaimniecības un mežsaimniecības iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.21.10

Lauksaimniecības traktoru remonts un apkope

I

33.12.21.20

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu un iekārtu remonts un apkope

I

CPA: 33.12.22

Metālapstrādes iekārtu un darbgaldu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.22.00

Metālapstrādes darbgaldu remonts un apkope

CPA: 33.12.23

Metalurģisko iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.23.00

Metalurģijas mašīnu un iekārtu remonts un apkope

CPA: 33.12.24

Ieguves rūpniecības, karjeru izstrādes un būvniecības iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.24.00

Kalnrūpniecības, akmeņlauztuvju un celtniecības mašīnu un iekārtu remonts
un apkope

CPA: 33.12.25

Pārtikas, dzērienu un tabakas pārstrādes iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.25.00

Pārtikas, dzērienu un tabakas pārstrādes mašīnu un iekārtu remonts un
apkope

CPA: 33.12.26

Tekstilizstrādājumu, apģērba, apavu un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.26.00

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas ražošanas mašīnu un iekārtu remonts
un apkope

CPA: 33.12.27

Papīra un kartona ražošanas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.27.00

Papīra un kartona ražošanas mašīnu un iekārtu remonts un apkope

CPA: 33.12.28

Plastmasas un gumijas ražošanas iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.28.00

Plastmasas un gumijas ražošanas iekārtu remonts un apkope

CPA: 33.12.29

Citu speciālo iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.12.29.10

Kokmateriālu, korķa, akmens, cietās gumijas un tamlīdzīgu cieto materiālu
darbgaldu remonts un apkope

I

33.12.29.90

Citu īpašu pielietojumu mašīnu un iekārtu, citur neklasificētu, remonts un
apkope

I

NACE: 33.13

Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts

CPA: 33.13.11

Mērīšanas, testēšanas un navigācijas instrumentu un iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.13.11.10

Mērīšanai, pārbaudei, testēšanai, navigācijai un citiem mērķiem domātu
instrumentu un aparātu remonts un apkope (izņemot rūpnieciskā procesa
kontroles un vadības iekārtas)

I

33.13.11.20

Rūpniecisko laika mērīšanas instrumentu un aparātu labošana un apkope

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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CPA: 33.13.12

Apstarošanas, elektromedicīnas un elektroterapijas ierīču remonta un apkopes pakalpojumi

33.13.12.00

Medicīnas un ķirurģijas iekārtu remonts un apkope

CPA: 33.13.13

Profesionālo optisko instrumentu un fotoaparatūras remonta un apkopes pakalpojumi

33.13.13.00

Profesionālo foto, kino un optisko aparātu un instrumentu remonts un
apkope

CPA: 33.13.19

Citu profesionālo elektronisko iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.13.19.00

Citu profesionālo elektronisko iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

NACE: 33.14

Elektroierīču remonts

CPA: 33.14.11

Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles aparātu remonts un apkope

33.14.11.20

Elektrisko motoru, ģeneratoru un transformatoru remonts un apkope

I

33.14.11.50

Elektrosadales un kontroles aparatūras remonts un apkope

I

CPA: 33.14.19

Citu profesionālo elektrisko iekārtu remonta un apkopes pakalpojumi

33.14.19.00

Elektroiekārtu remonts un apkope (izņemot elektrosadales un kontroles
aparātus, motorus, ģeneratorus un transformatorus, televīzijas un radio raidī
tājus)

NACE: 33.15

Kuģu un laivu remonts un apkope

CPA: 33.15.10

Kuģu un laivu remonta un apkopes pakalpojumi

33.15.10.10

Kuģu, laivu un peldošo iekārtu (izņemot jahtu, citu atpūtas vai sporta laivu,
airu laivu un kanoe) remonts un apkope

I

33.15.10.30

Izpriecu un sporta laivu remonts un apkope

I

NACE: 33.16

Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope

CPA: 33.16.10

Lidaparātu un kosmosa kuģu remonta un apkopes pakalpojumi

33.16.10.00

Civilās aviācijas gaisa kuģu un to dzinēju apkope un remonts

NACE: 33.17

Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts

CPA: 33.17.11

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva remonta un apkopes pakalpojumi

33.17.11.00

Dzelzceļa lokomotīvju, tramvaju motorvagonu un ritošā sastāva un mehā
nisko (un elektromehānisko) signalizācijas iekārtu, kustības drošības vai
kontroles iekārtu remonts un apkope

NACE: 33.19

Citu ierīču remonts

CPA: 33.19.10

Citu iekārtu remonta pakalpojumi

33.19.10.20

Brezenta, kempinga piederumu un citu gatavo tekstilizstrādājumu labošanas
pakalpojumi

NACE: 33.20

Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

CPA: 33.20.11

Tvaika ģeneratoru, izņemot centrālās apkures karstā ūdens katlus, uzstādīšanas pakalpojumi, ietverot metāla
cauruļu sistēmu uzstādīšanas pakalpojumus ražošanas iekārtās

33.20.11.00

Tvaika ģeneratoru iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot centrālapkures
karstā ūdens katlus), ieskaitot metāla cauruļvadu sistēmu montāžas pakalpo
jumus rūpniecības uzņēmumos

I

I

I

I

M

I

I

I

I
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CPA: 33.20.21

Biroja un rēķinmašīnu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.21.00

Biroja mašīnu uzstādīšana

CPA: 33.20.29

Citur neklasificētu universālu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.29.10

Dzinēju un turbīnu uzstādīšana (izņemot gaisa kuģu, transportlīdzekļu un
motociklu dzinējus)

I

33.20.29.20

Sūkņu un kompresoru iekārtu uzstādīšana

I

33.20.29.30

Krāsns kurtuvju un degkameru iekārtu uzstādīšana

I

33.20.29.40

Pacelšanas un pārvietošanas mehānismu iekārtu (izņemot pacēlājus un eska
latorus) uzstādīšana

I

33.20.29.50

Dzesēšanas un ventilēšanas iekārtu (izņemot sadzīves) uzstādīšana

I

33.20.29.60

Vispārējas nozīmes mašīnu un iekārtu uzstādīšana – svēršanai, filtrēšanai,
destilācijai, iesaiņošanai, iepildīšanai pudelēs, izsmidzināšanai, tvaika/smilšu
izpūšanai, kalandrēšanai

I

33.20.29.70

Kokmateriālu, korķa, akmens, cietās gumijas un līdzīgu cieto materiālu
apstrādes darbgaldu un iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

I

CPA: 33.20.31

Lauksaimniecības iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.31.00

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu iekārtu uzstādīšana

CPA: 33.20.32

Metālapstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.32.00

Metālapstrādes darbgaldu iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

CPA: 33.20.33

Metalurģijas rūpniecības iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.33.00

Metalurģijas mašīnu iekārtu uzstādīšana

CPA: 33.20.34

Ieguves rūpniecības iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.34.00

Kalnrūpniecības, akmeņlauztuvju un celtniecības mašīnu iekārtu uzstādīšana

CPA: 33.20.35

Pārtikas, dzērienu ražošanas un tabakas pārstrādes iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.35.00

Pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādes mašīnu iekārtu uzstādīšana

CPA: 33.20.36

Tekstilizstrādājumu, apģērba un ādu ražošanas iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.36.00

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas ražošanas mašīnu iekārtu uzstādīšana

CPA: 33.20.37

Papīra un kartona ražošanas iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.37.00

Papīra un kartona ražošanas mašīnu iekārtu uzstādīšana

CPA: 33.20.38

Plastmasas un gumijas ražošanas iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.38.00

Plastmasas un gumijas ražošanas iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas pakal
pojumi

CPA: 33.20.39

Citu speciālo iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.39.00

Citu īpašu pielietojumu mašīnu iekārtu, citur neklasificētu, uzstādīšana

CPA: 33.20.41

Profesionālo medicīnas iekārtu un precīzijas un optisko instrumentu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.41.00

Medicīnas un ķirurģijas iekārtu uzstādīšana

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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CPA: 33.20.42

Profesionālo elektronisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.42.00

Profesionālo elektronisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

CPA: 33.20.50

Elektrisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.50.20

Elektrisko motoru, ģeneratoru un transformatoru uzstādīšana un instalācija

I

33.20.50.50

Elektrosadales un kontroles aparatūras uzstādīšana

I

33.20.50.90

Citu elektrisko iekārtu uzstādīšana, izņemot elektrosignalizācijas iekārtas
autostrādēm, ceļiem ..

I

CPA: 33.20.60

Ražošanas procesa kontroles iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.60.00

Rūpnieciskā procesa vadības un kontroles iekārtu un automatizētās ražošanas
iekārtu izstrādāšana un montēšana

CPA: 33.20.70

Pārējo citur neklasificētu preču uzstādīšanas pakalpojumi

33.20.70.00

Rūpniecisko laika mērīšanas instrumentu un aparātu uzstādīšana

NACE: 99.t

Kods T

CPA: 99.tt

Kods T

24.10.T1.10

Neapstrādāts čuguns

kg

V

A1

24.10.T1.21

Neapstrādāts tērauds: elektriskajās krāsnīs ražots neleģēts tērauds

kg

V

B1

24.10.T1.22

Neapstrādāts tērauds: neleģēts tērauds, kas nav ražots elektriskajās krāsnīs

kg

V

B1

24.10.T1.31

Neapstrādāts tērauds: leģēts tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, kas ražots
elektriskajās krāsnīs

kg

V

B2

24.10.T1.32

Neapstrādāts tērauds: leģēts tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, kas nav
ražots elektriskajās krāsnīs

kg

V

B2

24.10.T1.41

Neapstrādāts tērauds: nerūsējošais un karstumizturīgais tērauds, kas ražots
elektriskajās krāsnīs

kg

V

B3

24.10.T1.42

Neapstrādāts tērauds: nerūsējošais un karstumizturīgais tērauds, kas nav
ražots elektriskajās krāsnīs

kg

V

B3

24.10.T2.11

Karstā velmējuma plakani izstrādājumi ruļļos (platās loksnēs) ar platumu ≥
600 mm

kg

V

C1

24.10.T2.12

Karstā velmējuma plakani izstrādājumi ruļļos, kuru platums < 600 mm

kg

V

C2

24.10.T2.21

Loksnes un plāksnes, kas izvelmētas pēc garuma plato slokšņu velmētavās

kg

V

C3

24.10.T2.22

Loksnes, plāksnes un plati velmētās joslas, kas nav karsti velmētas plato
slokšņu velmētavās

kg

V

24.10.T2.31

Karsti velmēta stieple

kg

V

24.10.T2.41

Dzelzsbetona armatūras stieņi

kg

V

24.10.T2.42

Citi karstā velmējuma stieņi

kg

V

24.10.T2.43

Karsti velmēti un kalti vieglie profili ar tīkla augstumu < 80 mm un leņķi

kg

V

24.10.T2.44

Brusas

kg

V

24.10.T2.51

Rievkonstrukcijas

kg

V

24.10.T2.52

Sliežu ceļu materiāli

kg

V

I

I
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24.10.T2.60

Metināti speciālie profili

kg

V

24.10.T3.10

Auksti velmētas loksnes, plāksnes un sloksnes un bezapdares plāksnes
platumā ≥ 600 mm

kg

V

24.10.T3.20

Elektriskās loksnes un sloksnes

kg

V

24.10.T3.30

Baltais skārds, citādas alvotas loksnes un galvaniski hromēts tērauds (ECCS)

kg

V

24.10.T3.40

Karsti iemērktas loksnes ar metāla pārklājumu

kg

V

24.10.T3.50

Loksnes ar metāla elektrolītisko pārklājumu

kg

V

24.10.T3.60

Loksnes ar organisku pārklājumu

kg

V

NACE: 99.z

Kods Z

CPA: 99.zz

Kods Z

10.00.00.Z1

Sagatavota un konservēta gaļa, gaļas subprodukti un asinis, ieskaitot sagata
votus gaļas un gaļas subproduktu ēdienus

kg

S

10.00.00.Z3

Dārzeņi (izņemot kartupeļus), konservēti (izņemot konservētus etiķī, etiķskā
bē), ieskaitot gatavus dārzeņu ēdienus

kg

S

10.00.00.Z4 *

Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši, jūras aļģes un citi
ūdens bezmugurkaulnieki; citādi sagatavotas vai konservētas zivis; sagatavoti
produkti vai gatavi ēdieni uz zivju, ūdens mīkstmiešu un molusku bāzes

kg

S

10.12.00.Z1

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zosis, pīles un pērļu vistiņas, veselas

kg

S

10.12.00.Z2

Svaigi, atdzesēti vai saldēti zosu, pīļu un pērļu vistiņu izcirtņi

kg

S

10.90.10.Z0

Gatava dzīvnieku barība (izņemot suņu un kaķu barību, kas iesaiņota
mazumtirdzniecībai)

kg

S

10.99.00.Z0

Augu uzlējumi, uztura bagātinātāji, gatavi pārtikas produkti tūlītējai lietoša
nai, citi gatavi ēdieni, citi pārtikas produkti, citur neminēti

kg

S

11.02.12.Z0 *

Vīni/vīnogu misa ar fermentāciju, kas aizkavēta vai apturēta, pievienojot
alkoholu, ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN); ar spirta koncen
trāciju ≤ 15 % (izņemot dzirkstošos vīnus)

l

S

13.10.61.Z1

Kokvilnas dzija no neķemmētām šķiedrām, neiesaiņota mazumtirdzniecībai

kg

T

13.10.61.Z2

Kokvilnas dzija no ķemmētām šķiedrām, neiesaiņota mazumtirdzniecībai

kg

T

13.10.83.Z0

Dzija no sintētiskās štāpeļšķiedras ar vilnas piejaukumu, neiesaiņota mazum
tirdzniecībai

kg

T

13.20.20.Z1

Kokvilnas audumi, ≤ 200 g/m2 (izņemot marli un krāsaino dziju)

m2

T

13.20.20.Z2

Kokvilnas audumi, > 200 g/m2 (izņemot marli un krāsaino dziju)

m2

T

13.20.20.Z3

Austie kokvilnas audumi no dažādu krāsu dzijas (izņemot džinsa)

m2

T

17.12.00.Z0

Krepēts vai krokots maispapīrs ruļļos vai loksnēs; krepēts, krokots vai burzīts,
gofrēts vai perforēts papīrs un kartons

kg

S
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20.13.00.Z0 *

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fosfīdi, izņemot dzelzs fosforus;
noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva hidrīdi, nitrīdi, azīdi, silicīdi un borīdi,
izņemot savienojumus, kas ir arī pozīcijā 20 13 64 50 minētie karbīdi; citur
neklasificēti neorganiskie savienojumi, amalgamas (izņemot destilētu ūdeni
un līdzīgas tīrības pakāpes ūdeni, šķidru gaisu, saspiestu gaisu, dārgmetālu
savienojumus)

kg

S

20.14.34.Z1

Ortoftalskābes esteri

kg

T

20.14.61.Z0

Acikliskie aldehīdi, kas nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli (izņemot
metanālu, etanālu)

kg

T

20.14.62.Z0

Aromātiskie ketoni, kas nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli; ketos
pirti un ketoaldehīdi; ketofenoli un ketoni, kas satur citas skābekļa funkcio
nālās grupas; citi ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ketoni, kas nesatur citas
skābekļa funkcionālās grupas

kg

T

23.69.19.Z0

Cementa, betona vai mākslīgā akmens caurules un piederumi

kg

S

24.10.21.Z0

Lietņi, citas pirmformas un gari pusfabrikāti no neleģētā tērauda

kg

S

24.10.22.Z0

Lietņi, citas pirmformas un gari pusfabrikāti no nerūsējošā tērauda

kg

S

24.10.23.Z0

Lietņi, citas pirmformas un gari pusfabrikāti no leģēta tērauda, izņemot
nerūsējošo tēraudu

kg

S

24.10.33.Z0

Karstā velmējuma plakani nerūsējošā tērauda izstrādājumi ruļļos, kuru
platums ≥ 600 mm

kg

S

24.10.34.Z0

Karstā velmējuma plakani nerūsējošā tērauda izstrādājumi ruļļos, kuru
platums < 600 mm

kg

S

24.10.41.Z0

Bez pārklājuma auksti velmēta tērauda plāksnes, loksnes un sloksnes
(ieskaitot elektrotehniskās loksnes un sloksnes, beigās nerūdītas) ar platumu
≥ 600 mm, izņemot nerūsējošā tērauda

kg

S

24.32.10.Z1

Auksti velmētas loksnes un auksti velmētas šķeltas sloksnes no neleģēta
tērauda un leģēta tērauda (izņemot nerūsējošo tēraudu) ar platumu
< 600 mm

kg

S

24.32.10.Z2

Auksti velmētas loksnes un auksti velmētas šķeltas sloksnes no nerūsējošā
tērauda (izņemot elektroizolācijas loksnes, rievotas loksnes ar vienu robotu
vai slīpinātu malu) ar platumu < 600 mm

kg

S

24.32.20.Z1

Tērauda loksnes un sloksnes, kā arī auksti velmētas šķeltas sloksnes (no
neleģēta tērauda), karsti iemērktas vai ar metāla elektrolītisko pārklājumu,
platumā < 600 mm

kg

S

24.32.20.Z2

Loksnes ar organisku pārklājumu un auksti velmētas šķeltas sloksnes no
loksnēm ar organisku pārklājumu, platumā < 600 mm

kg

S

26.30.00.Z0 *

Citur neklasificētas telefonu aparātu, telefonu šūnu (mobilo tālruņu) tīkliem
vai citiem bezvadu tīkliem un citādu aparātu balss, attēlu vai citu datu
pārraidei vai saņemšanai daļas

26.51.00.Z0 *

Katodstaru osciloskopi un katodstaru oscilogrāfi; citur neklasificētas ierīces un
aparatūra elektrības daudzuma noteikšanai vai mērīšanai

p/st

S

26.70.00.Z0 *

Fotoaparāti momentattēlu iegūšanai un citas kameras (izņemot digitālās
kameras)

p/st

S

S
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p/st

S

26.99.00.Z0

Citas automātiskās datu apstrādes iekārtas (daļas)

26.99.00.Z2

Daļas un piederumi precēm, kas minētas pozīcijā 26.51.12, 26.51.32,
26.51.33, 26.51.4 un 26.51.5; mikrotomi; citur neklasificētas daļas un HS
pozīcijā 9013 klasificēto optisko ierīču un instrumentu daļas un piederumi

S

26.99.00.Z3 *

HS pozīcijas 9031 instrumentu, ierīču un mašīnu daļas un piederumi

S

26.99.00.Z4 *

Radiotelefonu vai radiotelegrāfijas uztveršanas aparatūra (izņemot tos, kuri
apvienoti ar radiouztvērējiem)

p/st

S

27.99.00.Z0

Zibensnovedēji, sprieguma un pārsprieguma ierobežotāji spriegumam > 1 kV

p/st

S

27.99.00.Z1

Daļas, kas piemērotas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt elektromotoriem
un elektroģeneratoriem, elektroģeneratoru iekārtām un rotējošiem pārveido
tājiem, citur neklasificētas

28.30.99.Z0 *

Traktori ar dzinēja jaudu, kas pārsniedz 37 kW, izņemot kājniektraktorus,
vilcējus puspiekabēm, kāpurķēžu traktorus

p/st

S

28.99.00.Z0

Kniedēšanas mašīnas, aptīšanas mašīnas un savērpšanas virpas metāla apstrā
dei, mašīnas lokanu cauruļu izgatavošanai no spirālveida metāla lentes un
mašīnas metāla izstrādājumu izgatavošanai ar elektromagnētiskā impulsa palī
dzību

p/st

S

28.99.00.Z1

Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās ēvelmašīnas un citi darbgaldi
metāla, metāla karbīdu vai metālkeramikas apstrādei, citur neklasificēti

p/st

S

39.99.00.Z0

Rūpnieciski ražotas standartmājas (saliekamās būvkonstrukcijas) no plastma
sas, betona vai alumīnija

39.99.00.Z1

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes abvirzienu darbības virzuļdzinējs HS pozīcijā
87 minētajiem transportlīdzekļiem, kura darba tilpums ≤ 1 000 cm3

p/st

S

39.99.00.Z2

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes abvirzienu darbības virzuļdzinējs HS pozīcijā
87 minētajiem transportlīdzekļiem, kura darba tilpums > 1 000 cm3

p/st

S

39.99.00.Z4

Matadatas, sprogu irbuļi, sprogu skavas, matu rullīši un tamlīdzīgi izstrādā
jumi un to daļas (izņemot elektrotermiskos matu ieveidošanas aparātus)

kg

S

39.99.00.Z5

Dzelzceļa vai tramvaju ceļu aprīkojums (izņemot gulšņus no koka, betona vai
tērauda, ceļu posmus un citu vēl nesamontētu ceļu aprīkojumu un dzelzceļa
vai tramvaja ceļu būvniecības materiālu); mehāniskās (ieskaitot elektromehā
niskās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai vadības nodroši
nāšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem,
stāvvietās, ostās vai lidlaukos; to daļas

S

39.99.00.Z6

Jebkura materiāla iejūga un seglu piederumi jebkuram dzīvniekam (ieskaitot
jātnieku pātagas, pletnes un to daļas, atsaites, pavadas, ceļsargus, uzpurņus,
seglu segas, suņu segas); spieķi, spieķsēdekļi un līdzīgi izstrādājumi; daļas,
piederumi un rotājumi

S

39.99.00.Z7 *

Kaolīns

* = Mainīts virsraksts 2016. gada sarakstā.
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