
Saimniecības preces, vadoties no  

Kombinētās nomenklatūras, ko paredz  

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1776 (2019. gada 9. oktobris), ar ko 

groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas 

nomenklatūru un kopējo muitas tarifu 

 

KN kods Preču apraksts 

2701   Akmeņogles; briketes, olveida neaglomerētas akmeņogles un 

tamlīdzīgs cietais kurināmais 

2711  Naftas gāzes un citādi gāzveida ogļūdeņraži (t.sk. baloni, kuros 

tiek  iepildīta sašķidrinātā naftas gāze) 

3406  Sveces, svecītes un tamlīdzīgi izstrādājumi 

3605 00 00   Sērkociņi  

3819 00 00  Bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliskajiem 

pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk par 70 % no kopējās 

masas naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem 

3820 00 00  Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi 

3923  Plastmasas izstrādājumi preču pārvadāšanai un iepakošanai;  

4015  Izstrādājumi (ieskaitot cimdus – pirkstaiņus un dūraiņus) no 

vulkanizēta kaučuka, izņemot cietā kaučuka izstrādājumus, 

dažādām vajadzībām (ķirurģiskie cimdi un citādi) 

4401  Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; 

koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, 

aglomerēti vai neaglomerēti brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā  

4402  Aglomerētas vai neaglomerētas kokogles (ieskaitot riekstu vai 

riekstu čaumalu kokogles) 

4421 99 91 Zārki 

4806  Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs, 

pergamīns un citādi kalandrēti caurredzami vai caurspīdīgi papīri 

ruļļos vai loksnēs 

4817  Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes bez 

zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas 

grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu 

komplekti 

4819  Tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru 

auduma iepakojumam, iepakojuma papīra maisiņi; 

4820 10  Reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības reģistri, piezīmju 

grāmatiņas, veidlapu grāmatas, čeku lentes, kvīšu grāmatiņas, 

vēstuļu un pierakstu bloki, dienasgrāmatas un tamlīdzīgi 

izstrādājumi. 

6115 Zeķbikses, garās zeķes, īsās zeķes un citādas zeķes, arī elastīgās 

zeķes (piemēram, zeķes slimniekiem ar paplašinātām vēnām)  

6214 Šalles, lakati, kaklauti un tamlīdzīgi izstrādājumi (t.sk. cepures) 

6216 00 00 Cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)  

6307 10  Grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas 

lupatas tīrīšanai 

7321  Dzelzs vai tērauda apkures un virtuves krāsnis 

7311 00 Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei (t. sk. 

medicīniskais skābeklis) 
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8201 10 00   Lāpstas un liekšķeres (t.sk. sniega lāpstas) 

8301   Slēdzenes, piekaramās un iekaļamās (kas slēdzamas ar atslēgu vai 

koda kombināciju, elektriskas vai neelektriskas) no parastā 

metāla; parastā metāla skavas un ietvari ar skavām, kurās 

iestrādātas slēdzenes; atslēgas minētajiem izstrādājumiem no 

parastā metāla 

8402  Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā 

ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens 

pārkarsēšanas katli 

8403  Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos 

8506  Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas 

8507  Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus, taisnstūra formā 

(ieskaitot kvadrātu) vai citā formā 

8516 10 80 Elektroierīces telpu apsildīšanai  

8517  Telefonu aparāti, ieskaitot telefonus šūnu tīkliem vai citiem 

bezvadu tīkliem; citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pārraidei 

vai uztveršanai, ieskaitot aparātus saziņai līniju vai bezvadu tīklā 

(tāds kā lokālais vai teritoriālais tīkls), izņemot pārraides vai 

uztveršanas aparātus, kas minēti pozīcijā 8443, 8525, 8527 vai 

8528 

8539  Elektriskās kvēlspuldzes un gāzizlādes spuldzes, ieskaitot virzītas 

gaismas hermētiskās spuldzes, kā arī ultravioletās un 

infrasarkanās spuldzes; lokspuldzes, gaismas diožu (LED) 

spuldzes 

9021  Ortopēdiskie piederumi, ieskaitot kruķus, ķirurģiskās jostas un 

bandāžas; šinas un citas palīgierīces kaulu lūzumu ārstēšanai; 

ķermeņa daļu protēzes; dzirdes aparāti un citas ierīces, ko valkā, 

nēsā vai implantē ķermenī fiziska defekta vai invaliditātes 

kompensēšanai 

9613 Šķiltavas un citi aizdedzinātāji, ieskaitot mehāniskus un 

elektriskus, to detaļas, izņemot kramus un daktis 

 
 

 

 

 


