TRANSPORTA VEIDS: KODU PĀRSKATS
01 Gājējs
01.1 Kājāmgājējs
01.2 Cilvēks, kas izmanto gājējiem paredzētus pārvietošanās līdzekļus

02 Velosipēds
03 Cita nemotorizēta transporta ierīce
03.1 Dzīvnieka vilkts transportlīdzeklis
03.2 Jāšana ar dzīvnieku
03.8 Cita precizēta nemotorizēta transporta ierīce
03.9 Nemotorizēta transporta ierīce, bez precizējuma

04 Motorizēts transporta līdzeklis ar diviem riteņiem
04.1 Motorizēts divritenis
04.2 Motocikls
04.3 E-velosipēds
04.8 Cits precizēts motorizēts transporta līdzeklis ar diviem riteņiem
04.9 Motorizēts transporta līdzeklis ar diviem riteņiem, bez precizējuma

05 Motorizēts transporta līdzeklis ar trīs riteņiem
06 Vieglais transporta līdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem
06.1 Vieglā automašīna, vieglā automašīna ar universālo virsbūvi, minivens, džips,
vieglais sporta autofurgons (SUV), pilnpiedziņas (4x4) transportlīdzeklis
06.2 Mikroautobuss, pasažieru mikroautobuss
06.3 Pikaps, preču autofurgons, ātrās palīdzības mašīna, pārvietojama motormāja
06.4 Vieglais transportlīdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem izmantošanai sporta un
brīvā laika nodarbēs
06.8 Cits precizēts vieglais transporta līdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem
06.9 Vieglais transporta līdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem, bez precizējuma

07 Smagais transporta līdzeklis
07.1 Autobuss
07.2 Kravas automašīna
07.8 Cits precizēts smagais transporta līdzeklis
07.9 Smagais transporta līdzeklis, bez precizējuma

08 Sliežu transporta līdzeklis
08.1 Vilciens
08.2 Tramvajs
08.3 Funikulers, viensliežu dzelzceļš
08.8 Cits precizēts sliežu transporta līdzeklis
08.9 Sliežu transporta līdzeklis, bez precizējuma
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09
Specializētais
transportlīdzeklis

rūpniecības,

lauksaimniecības

vai

celtniecības

09.1 Specializētais transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai rūpniecībā
09.2 Specializētais transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai lauksaimniecībā
09.3 Specializētais transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai celtniecībā
09.8 Cits precizēts specializētais rūpniecības, lauksaimniecības vai celtniecības
transportlīdzeklis
09.9 Specializētais rūpniecības, lauksaimniecības vai celtniecības transportlīdzeklis,
bez precizējuma

10 Speciālie visurgājēji vai bezceļu transportlīdzekļi
10.1 Sniega motocikls
10.2 Transportlīdzeklis uz gaisa spilvena lietošanai uz zemes vai purva
10.8 Cits precizēts visurgājējs vai bezceļu transportlīdzeklis
10.9 Visurgājējs vai bezceļu transportlīdzeklis, bez precizējuma

11 Kuģis
11.1 Tirdzniecības kuģis
11.2 Pasažieru kuģis
11.3 Zvejas laiva, traleris
11.4 Cita veida precizēts motorizēts peldlīdzeklis
11.5 Burulaiva, nemotorizēta jahta
11.8 Cita veida precizēts nemotorizēts peldlīdzeklis
11.9 Peldlīdzeklis, bez precizējuma vai tas ir motorizēts vai nemotorizēts

12 Lidaparāts
12.1 Motorizēts lidaparāts
12.2 Bezmotora lidaparāts
12.4 Kosmosa kuģis
12.5 Izpletnis, kas paredzēts lēkšanai no bojāta lidaparāta
12.6 Izpletnis, kas paredzēts lēkšanai no nebojāta lidaparāta
12.8 Cits precizēts lidaparāts
12.9 Lidaparāts, bez precizējuma

98 Cits precizēts transporta veids
98.8 Cits precizēts transporta veids

99 Transporta veids, bez precizējuma
99.9 Transporta veids, bez precizējuma
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TRANSPORTA VEIDS: PILNS KODU SARAKSTS AR IEKĻAUŠANAS UN
IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJIEM
01 Gājējs
01.1 Kājāmgājējs
Jāiekļauj:
 cilvēks ceļa malā; cilvēks, kas veic transportlīdzekļa riepas nomaiņu vai
transportlīdzekļa motora regulēšanu
 cilvēks, kas vēro, bet nepiedalās notiekošajā
 gājējs, BCN
01.2 Cilvēks, kas izmanto gājējiem paredzētus pārvietošanās līdzekļus
Jāiekļauj:
 ledus slidas un vienrindas skrituļslidas
 slēpes
 kamanas
 stumjamie ratiņi
 motorizēti vai ar roku darbināmi invalīdu ratiņi
 cilvēks, kas brauc, kā arī cilvēks, kas stumj vai velk bērnu ratiņus, invalīdu
ratiņus, rikšu, utt.

02 Velosipēds
Jāiekļauj:
 nemotorizēts velosipēds
 nemotorizēts trīsritenis
 velorikša
Nav jāiekļauj:
 motorizēts velosipēds (04.1 vai 04.2)
 E-velosipēds
 bērnu rotaļu trīsritenis (nav paredzēts lietošanai kā transporta ierīce)
02.8 Precizēts velosipēds
02.9 Velosipēds, bez precizējuma

03 Cita nemotorizēta transporta ierīce
03.1 Dzīvnieka vilkts transportlīdzeklis
03.2 Jāšana ar dzīvnieku
03.8 Cita precizēta nemotorizēta transporta ierīce
03.9 Nemotorizēta transporta ierīce, bez precizējuma

04 Motorizēts transporta līdzeklis ar diviem riteņiem
04.1 Motorizēts divritenis
Jāiekļauj:
 mopēds
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 Vespa
 motorollers – motorizēta divriteņa paveids
Nav jāiekļauj:
 motorizēts trīsritenis (05)
TM

04.2 Motocikls
Jāiekļauj:
 motocikls ar blakusvāģi
 motorollers – motocikla paveids
Nav jāiekļauj:
 krosa motocikls (10.8)
04.3 E-velosipēds
04.8 Cits precizēts motorizēts transporta līdzeklis ar diviem riteņiem
Jāiekļauj:
 segvejs
04.9 Motorizēts transporta līdzeklis ar diviem riteņiem, bez precizējuma

05 Motorizēts transporta līdzeklis ar trīs riteņiem
Jāiekļauj:
 motorizēts trīsritenis
 motorikša
 trīs riteņu automašīna
Nav jāiekļauj:
 trīs riteņu visurgājējs (10.8)
05.8 Cits precizēts motorizēts transporta līdzeklis ar trīs riteņiem
05.9 Motorizēts transporta līdzeklis ar trīs riteņiem, bez precizējuma

06 Vieglais transporta līdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem
06.1 Vieglā automašīna, vieglā automašīna ar universālo virsbūvi, minivens, džips,
vieglais sporta autofurgons (SUV), pilnpiedziņas (4x4) transportlīdzeklis
Jāiekļauj:
 transportlīdzeklis ar ietilpību līdz 10 sēdvietām
Nav jāiekļauj:
 četru riteņu visurgājējs (10.8)
 vieglais transportlīdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem izmantošanai sporta
un brīvā laika nodarbēs (06.4)
 mikroautobuss, pasažieru mikroautobuss (06.2)
06.2 Mikroautobuss, pasažieru mikroautobuss
Jāiekļauj:
 transportlīdzeklis ar 11 līdz 19 sēdvietām
Nav jāiekļauj:
 autobuss (07.1)
 vieglais transportlīdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem izmantošanai sporta
un brīvā laika nodarbēs (06.4)

190



minivens (06.1)

06.3 Pikaps, preču autofurgons, ātrās palīdzības mašīna, pārvietojama motormāja
Nav jāiekļauj:
 minivens (06.1)
 mikroautobuss, pasažieru mikroautobuss (06.2)
06.4 Vieglais transportlīdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem izmantošanai sporta un
brīvā laika nodarbēs
Jāiekļauj:
 gokarts
 sacīkšu automašīna
 golfa mašīna
06.8 Cits precizēts vieglais transporta līdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem
06.9 Vieglais transporta līdzeklis ar četriem vai vairāk riteņiem, bez precizējuma

07 Smagais transporta līdzeklis
07.1 Autobuss
Jāiekļauj:
 transportlīdzeklis ar 20 vai vairāk sēdvietām
Nav jāiekļauj:
 mikroautobuss, pasažieru mikroautobuss (06.2)
07.2 Kravas automašīna
Jāiekļauj:
 traktora pārvietošanas autoplatforma, autovilciens, 18 riteņu automašīna,
zemes urbšanas automašīna
 paneļu vedējs
 ugunsdzēsēju mašīna
 vilcējs
Nav jāiekļauj:
 pikaps, preču autofurgons (06.3)
07.8 Cits precizēts smagais transporta līdzeklis
07.9 Smagais transporta līdzeklis, bez precizējuma

08 Sliežu transporta līdzeklis
08.1 Vilciens
08.2 Tramvajs
08.3 Funikulers, viensliežu dzelzceļš
Nav jāiekļauj:
 gaisa trošu ceļš (98.8)
 slēpotāju pacēlājkrēsls (98.8)
 slēpotāju pacēlājgondola (98.8)
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08.8 Cits precizēts sliežu transporta līdzeklis
08.9 Sliežu transporta līdzeklis, bez precizējuma

09
Specializētais
transportlīdzeklis

rūpniecības,

lauksaimniecības

vai

celtniecības

Nav jāiekļauj:
 stacionāri lietots transportlīdzeklis (nav paredzēts lietošanai kā transporta līdzeklis)
09.1 Specializētais transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai rūpniecībā
Jāiekļauj:
 ar akumulatoru darbināms lidostas pasažieru transportlīdzeklis
 autoiekrāvējs
 akmeņogļu vedējs raktuvēs
09.2 Specializētais transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai lauksaimniecībā
Jāiekļauj:
 traktors
 kombains
 lauksaimniecības pašgājējmašīnas
09.3 Specializētais transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai celtniecībā
Jāiekļauj:
 buldozers
 zemes racējs
 mehāniskā liekšķere
 pašizgāzējs
09.8 Cits precizēts specializētais rūpniecības, lauksaimniecības vai celtniecības
transportlīdzeklis
09.9 Specializētais rūpniecības, lauksaimniecības vai celtniecības transportlīdzeklis,
bez precizējuma

10 Speciālie visurgājēji vai bezceļu transportlīdzekļi
10.1 Sniega motocikls
10.2 Transportlīdzeklis uz gaisa spilvena lietošanai uz zemes vai purva
10.8 Cits precizēts visurgājējs vai bezceļu transportlīdzeklis
Jāiekļauj:
 krosa motocikls
 trīs vai četru riteņu visurgājējs
 kvadricikls
 bagijs
10.9 Visurgājējs vai bezceļu transportlīdzeklis, bez precizējuma

11 Kuģis
11.1 Tirdzniecības kuģis
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Jāiekļauj:
 kravas kuģis
 preču kuģis
 tankkuģis
11.2 Pasažieru kuģis
Jāiekļauj:
 prāmis
 okeāna laineris, pasažieru laineris, kruīza kuģis
11.3 Zvejas laiva, traleris
11.4 Cita veida precizēts motorizēts peldlīdzeklis
Jāiekļauj:
 laiva/ airu laiva ar piekarināmu motoru
 transportlīdzeklis uz gaisa spilvena lietošanai uz ūdens, zemes vai purva
 peldoša māja
 kuteris, motorlaiva
 motorizēta jahta
 personīgs motorizēts peldlīdzeklis
 zemūdene
11.5 Burulaiva, nemotorizēta jahta
Nav jāiekļauj:
 šoneris (11.8)
11.8 Cita veida precizēts nemotorizēts peldlīdzeklis
Jāiekļauj:
 nemotorizēta laiva/ airu laiva
 kajaks, kanoe
 piepūšamais plosts, plosts BCN
 ūdens slēpes
 piroga
 šoneris
 sērfošanas dēlis
 nemotorizēts peldlīdzeklis BCN
 viļņu dēlis, vējdēlis
11.9 Peldlīdzeklis, bez precizējuma vai tas ir motorizēts vai nemotorizēts

12 Lidaparāts
12.1 Motorizēts lidaparāts
Jāiekļauj:
 lidmašīna
 helikopters
 īpaši viegls motorizēts planieris
 dirižablis
Nav jāiekļauj:
 kosmosa kuģis (12.4)
12.2 Bezmotora lidaparāts
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Jāiekļauj:
 gaisa balons
 planieris
 deltaplāns
12.4 Kosmosa kuģis
12.5 Izpletnis, kas paredzēts lēkšanai no bojāta lidaparāta
12.6 Izpletnis, kas paredzēts lēkšanai no nebojāta lidaparāta
Jāiekļauj:
 izpletnis, ko lieto brīvprātīgu lēcienu laikā no nebojāta lidaparāta
12.8 Cits precizēts lidaparāts
12.9 Lidaparāts, bez precizējuma

98 Cits precizēts transporta veids
98.8 Cits precizēts transporta veids
Jāiekļauj:
 gaisa trošu ceļš
 jahta, kas paredzēta braukšanai pa ledu un sauszemi
 slēpotāju pacēlājkrēsls
 slēpotāju pacēlājgondola
Nav jāiekļauj:
 cita nemotorizēta transporta ierīce (03.1 – 03.9)

99 Transporta veids, bez precizējuma
99.9 Transporta veids, bez precizējuma
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