
Saimniecisko darbību (komercdarbības) veidi atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai 
NACE, kuros darba devējam darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista kompetenta 

institūcija 

 Nr. 
p.k. 

  Darbības apraksts 
Red. NACE 1.1 

  Darbības apraksts 
Red. NACE 2 

  A   Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība 

 1.  02.01  Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana 02.10 
 
 
02.20 
 
02.30 
 
 
16.10 
 

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 
(kokmateriālu sagatavošana: koku ciršana un 
pirmapstrāde) 
Mežizstrāde (savvaļā augušu meža produktu vākšana) 
 
Meža produktu vākšana (savvaļā augušu meža 
produktu vākšana) 
 
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (stabu, baļķu, 
mietu un tamlīdzīgu produktu ražošana) 

 2.  02.02  Ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu 
saistītie pakalpojumi 

02.40 Mežsaimniecības palīgdarbības 

 B   Zvejniecība A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība 

 3.  05.01 Zvejniecība 03.11 
 
 
 
03.12 

Jūras zvejniecība (zveja atklātā jūrā un piekrastes 
ūdeņos, jūras vēžveidīgo un mīkstmiešu ieguve, 
ūdensdzīvnieku medības atklātā jūrā un piekrastes 
ūdeņos, jūras produktu ieguve jūrā un piekrastes 
ūdeņos, ar jūras zvejniecību saistīti pakalpojumi) 
Saldūdens zvejniecība (zvejniecība iekšējos ūdeņos, 



 
 
 
70.22 
 

saldūdens vēžveidīgo un mīkstmiešu ieguve, 
saldūdens dzīvnieku medības, citu ūdens produktu 
ieguve iekšzemes ūdeņos, ar saldūdens zvejniecību 
saistīti pakalpojumi) 
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (zivju 
resursu pārvaldība, šī darbība veidoja daļu no: - ar 
zvejniecību saistīti pakalpojumi) 

 4.  05.02 Zivjaudzētavu un zivsaimniecību darbība 03.21 
 
 
 
 
 
 
 
03.22 

Jūras akvakultūra (austeru mazuļu, gliemeņu, omāru, 
garneļu kāpuru, zivju ikru un mazuļu ieguve, jūras 
aļģu (melnas vai purpursarkanas nori jūras aļģes 
(Porphyra yezoensis un Porphyra tenera), kuras 
galvenokārt izmanto suši lapu gatavošanā)  un citu  
uzturā lietojamo jūraszāļu audzēšana, austeru 
audzēšana jūrā, zivju audzēšana jūrā, ar jūras 
akvakultūru saistīti pakalpojumi) 
Saldūdens akvakultūra (Saldūdens zivkopība, 
ieskaitot dekoratīvo zivju audzēšanu, saldūdens 
austeru audzēšana, ar saldūdens akvakultūru saistīti 
pakalpojumi) 

  C  Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 

  CA  Enerģijas ražošanai izmantojamo izrakteņu 
ieguve 

  

 5. 10.30  Kūdras ieguve un aglomerācija 08.92 
 
09.90 
 
 
19.20 

Kūdras ieguve (Visas darbības, izņemot 
palīgdarbības) 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības  
(ar kūdras ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības, 
kas norādītas visās attiecīgajās klasēs) 
Naftas pārstrādes produktu ražošana (kūdras briketes) 

 CB   Ieguves rūpniecība, izņemot enerģijas ražošanai 
izmantojamo izrakteņu ieguvi 

  



 6.  14.12 Kaļķakmens, ģipša un krīta ieguve 08.11 
 
 
09.90 

Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, 
kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve (Visas 
darbības, izņemot palīgdarbības) 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības 
(ar kaļķakmens, ģipša un krīta ieguvi saistītas 
palīgdarbības, kas norādītas visās attiecīgajās klasēs) 

  D  Apstrādes rūpniecība C Apstrādes rūpniecība 

  DA  Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas 
ražošana 

10. 
11. 
12. 

Pārtikas produktu ražošana 
Dzērienu ražošana 

Tabakas izstrādājumu ražošana 

 7.  15.61 Graudu malšanas produktu ražošana 10.61 Graudu malšanas produktu ražošana 

 8.  15.71  Gatavās lopbarības ražošana 10.91 Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana 

 9.  15.84 Kakao ražošana; šokolādes un cukuroto konditorejas 
izstrādājumu ražošana, saldumi 

10.82 Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto 
konditorejas izstrādājumu ražošana 

 10. 15.92  Etilspirta ražošana no raudzētiem materiāliem 11.01 
 
 
 
 

Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana (Visas 
darbības; Klasē ietilpst: 
- "jaukto dzērienu" u.tml. ražošana  
- destilēta spirta maisīšana  
-  tīra spirta ražošana) 

 11.  15.96 Alus ražošana 11.05 Alus ražošana 

  DB  Tekstilizstrādājumu ražošana 13. Tekstilizstrādājumu ražošana 

 12. 17.11  Kokvilnas šķiedru sagatavošana un vērpšana 

 13.  17.12 Vilnas šķiedru sagatavošana un vērpšana 

 14. 17.13  Ķemmdzijas sagatavošana un vērpšana 

 15.  17.14 Linšķiedras sagatavošana un vērpšana 

13.10 Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana (NACE 1.1 
redakcijā norādīto klašu 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 
17.15, 17.16 un 17.17 apvienojums 



 16.  17.21 Kokvilnas audumu ražošana 

 17.  17.25 Pārējo tekstilaudumu ražošana 

13.20 Tekstilmateriālu aušana 

 18.  17.30 Audumu apdare 13.30 Tekstilmateriālu apdare 

  DD  Koka izstrādājumu ražošana   

 19.  20.10 Koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

 20. 20.20   Finiera lokšņu (finierskaidas un lobskaidas) 
ražošana, saplākšņa ražošana, līmēto plātņu, skaidu 
plātņu, šķiedru plātņu un citu paneļu un plātņu 
ražošana 

16.21 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana 

 DE  Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu 
ražošana; izdevējdarbība un iespiešana 

17. 
18. 

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana 
Poligrāfija un ierakstu reproducēšana 

 21. 21.12  Papīra un kartona ražošana 17.12 Papīra un kartona ražošana 
(Klasē ietilpst:  
- lamināti un folijas, ja laminēšanai izmantots papīrs 
vai kartons  
- papīra un tekstilmateriālu lamināti  
- papīra un plastmasas materiālu lamināti  
- papīra un metāla folijas lamināti) 

 22.  22.21 Laikrakstu iespiešana 18.11 Laikrakstu iespiešana 

 23.  22.22 Citur nekvalificētu izdevumu iespiešana 17.23 
 
 
 
 
 
18.12 
 
 

Rakstāmpapīra ražošana (papīra izstrādājumu 
(piezīmju grāmatu, burtnīcu, klažu, lietu vāku, 
žurnālu, grāmatvedības žurnālu un uzņēmumu 
veidlapu utt.) ražošana izglītības un uzņēmumu 
lietvedības vajadzībām, ja vien drukātā informācija 
nav galvenā izstrādājumu iezīme) 
Cita veida izdevumu iespiešana 
Izdevumu iespiešana izņemot iespieddarbus 
laikrakstu vajadzībām) 



58.19 Citi izdevējdarbības veidi (markas, norēķinu čeku 
veidlapas, banknotes, reklāmas materiāli, katalogi un 
dažādi citur neklasificēti iespiešanas darbi) 

 24. 22.23  Grāmatu iesiešana un apdare 18.14 Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības 

 25. 22.24  Salikšana un iespiedformu izgatavošana 

 26. 22.25  Citas ar poligrāfiju saistītas darbības 

18.13 Salikšana un iespiedformu izgatavošana (NACE 
1.1.red. norādīto klašu 22.24 un 22.25 apvienojums) 

 DG   Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko 
šķiedru ražošana 

20. nodaļa 
21. nodaļa 

Ķīmisku vielu un ķīmisko produktu ražošana 
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko 
preparātu ražošana 
 

 27.  24.11 Rūpniecisko gāzu ražošana 20.11 Rūpniecisko gāzu ražošana 

 28. 24.12  Krāsvielu un pigmentu ražošana 20.12 Krāsvielu un pigmentu ražošana 

 29. 24.13  Pārējo neorganisko ķīmisko vielu ražošana 20.13 Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana 

 30.  24.14 Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana 19.10 
 
20.14 

Koksēšanas produktu ražošana (piķa un piķa koksa 
ražošana) 
Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana (visas 
darbības, izņemot piķa un piķa koksa ražošanu;  
Klasē ietilpst:  
- tehniskā jeb uzturā nelietojamā etilspirta  ražošana 
no raudzētām izejvielām  
- denaturēta etilspirta ražošana) 

 31.  24.15 Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana 20.15 
 
 
38.21 

Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana 
(visas darbības, izņemot komposta ražošanu no 
organiskiem atkritumiem) 
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos 
atkritumus) (Komposta ražošana no organiskiem 
atkritumiem) 

 32. 24.20  Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana 20.20 Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana 



 33. 24.30  Krāsu, pernicu un tamlīdzīgu pārklājumu, 
tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana 

20.30 Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu 
un mastikas ražošana 

 34.  24.41 Farmaceitisko pamatvielu ražošana 21.10 Farmaceitisko pamatvielu ražošana 

 35. 24.42  Farmaceitisko preparātu ražošana 21.20 
 
 
 
32.50 

Farmaceitisko preparātu ražošana (visas darbības, 
izņemot kaulu rekonstrukcijas cementa, 
zobārstniecības pildmateriālu un zobārstniecības 
cementa ražošanu) 
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un 
piederumu ražošana (kaulu rekonstrukcijas cementa, 
zobārstniecības pildmateriālu un zobārstniecības 
cementa ražošana)  

 36. 24.51  Ziepju un mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas 
līdzekļu ražošana 

20.41 
 
 
 

Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas 
līdzekļu ražošana (Klasē ietilpst:  
- papīra, vates, filca u.c. ar ziepēm vai mazgāšanas 
līdzekli piesūcinātu vai pārklātu materiālu ražošana) 

 37.  24.52 Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana 20.42 Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana (kosmētisko 
ziepju ražošana, visas darbības, klasē ietilpst 
kosmētisko ziepju ražošana) 

 38. 24.61  Sprāgstvielu ražošana 20.51 Sprāgstvielu ražošana (Visas darbības  
- Klasē ietilpst sērkociņu ražošana) 

 39. 24.62  Līmju un želatīna ražošana 20.52 
 
 
20.59 

Līmju ražošana (līmju, gatavo līmvielu ražošana, 
ieskaitot uz gumijas bāzes izgatavotas līmes un 
līmvielas) 
Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana (želatīna 
un tā atvasinājumu ražošana) 

 40.  24.63 Ēterisko eļļu ražošana 20.53 Ēterisko eļļu ražošana 

 41. 24.64  Ķīmisko fotomateriālu ražošana 20.59 Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana 

 42. 24.65  Ierakstīšanai paredzēto līdzekļu ražošana bez 
ieraksta 

26.80 Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana 



Elektronisko informācijas nesēju ražošana (1.1.red) 
 43.  24.66 Pārējo citur neklasificēto ķīmisko vielu ražošana 20.59 Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana (visas 

darbības, izņemot kubisko kristālu vai plānu 
kristālisko plašu (pusvadītāju) pusfabrikātus, 
pusvadītājus) 

 44.  24.70 Sintētisko šķiedru ražošana 20.60 Sintētisko šķiedru ražošana 

  DI  Pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu 
ražošana 

23. nodaļa  Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 

 45. 26.15  Pārējo stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot 
tehniskā stikla izstrādājumu ražošanu 

23.19 
 
 
33.19 
 
33.20 

Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā 
stikla izstrādājumus (citu stikla izstrādājumu 
ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus) 
Citu ierīču remonts (stikla cauruļu un stikla cauruļu 
sistēmu ražotnēs remonts un apkope) 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana (stikla 
cauruļu uzstādīšana, kā arī uzstādīšanas darbi stikla) 
cauruļu ierīkošanai 

 46.  26.40  Apdedzināto māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto 
būvmateriālu ražošana 

23.32 
 
 
33.19 
 
 
33.20 

Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu 
ražošana (visas darbības, izņemot remontu, apkopi un 
uzstādīšanu) 
Citu ierīču remonts (keramikas cauruļu, izolācijas 
materiālu, tekņu un cauruļu ierīču, keramikas cauruļu 
sistēmu rūpniecības uzņēmumos remonts un apkope)  
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana (keramikas 
cauruļu, izolācijas materiālu, tekņu un cauruļu ierīču 
uzstādīšana, ieskaitot keramikas cauruļu sistēmu 
ierīkošanu rūpniecības uzņēmumos) 

 47.  26.51 Cementa ražošana 23.51 Cementa ražošana 

 48.  26.82  Pārējo citur neklasificēto nemetālisko minerālu 
izstrādājumu ražošana 

23.99 Citur neklasificētu nemetālisko minerālu 
izstrādājumu ražošana (klasē ietilpst:  
- ražojumi no dabiskā bitumena vai līdzīga materiāla, 



piemēram, asfalta saistvielām, ogļu piķa utt.  
- oglekļa un grafīta šķiedras un produkti (izņemot 
elektrodus un elektriskās ierīces)) 

 DJ   Metālu un metāla izstrādājumu ražošana 24. nodaļa 
25. nodaļa 

Metālu ražošana 
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot 
mašīnas un iekārtas 

 49.  27.5 Metālu liešana 24.5 Metālu liešana (NACE 1.1 redakcijā norādīto klašu 
27.21 un 27.51 apvienojums) 

 50.  28.21 Metāla cisternu, rezervuāru un konteineru ražošana 25.29 
 
 
33.11 

Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana 
(Izņemot metāla cisternu, rezervuāru, tvertņu un 
tilpņu remontu) 
Metāla izstrādājumu remonts (Metāla cisternu, 
rezervuāru, tvertņu un tilpņu remonts) 

 51.  28.22 Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana 25.21 
 
33.11 
 

Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana (Izņemot 
centrālapkures radiatoru un katlu remontu) 
Metāla izstrādājumu remonts (Centrālapkures 
radiatoru un katlu remonts) 

 52.  28.40  Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un 
velmēšana, pulvermetalurģija 

25.50 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; 
pulvermetalurģija 

  DK  Citur neklasificētu mašīnu un iekārtu ražošana   

 53. 29.22  Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana 28.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.12 
 

Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana  
(Izņemot: 
- pacelšanas un pārvietošanas iekārtu remontu un 
apkopi 
- liftu un  eskalatoru remontu un apkopi 
- materiālu celšanas un pārvietošanas iekārtu 
uzstādīšanu būvēs un ēkās 
Klasē ietilpst:  
- pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana) 
Iekārtu remonts (pacelšanas un pārvietošanas iekārtu 
remonts un apkope) 



43.29 Citu inženiersistēmu montāža (Liftu un eskalatoru 
remonts un apkope) 

 54.  29.24  Pārējo citur neklasificētu vispārējas lietošanas 
mašīnu ražošana 

28.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.50 
 
 
 
33.12 
 
 
 
33.13 

Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana 
(Izņemot:  
- destilācijas iekārtas laboratorijām, laboratoriju 
centrifūgas, ultraskaņas attīrīšanas iekārtas 
laboratorijām 
 - citus remontēšanas darbus, nekā destilācijas iekārtu 
laboratorijām, laboratoriju centrifūgu, ultraskaņas 
attīrīšanas iekārtu laboratorijām remonts 
- destilācijas iekārtu laboratorijām, laboratoriju 
centrifūgu, laboratoriju ultraskaņas attīrīšanas iekārtu 
remontu) 
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un 
piederumu ražošana (Destilācijas iekārtas 
laboratorijām, laboratoriju centrifūgas, ultraskaņas 
attīrīšanas iekārtas laboratorijām) 
Iekārtu remonts (Citi remontēšanas darbi, izņemot 
destilācijas iekārtu laboratorijām, laboratoriju 
centrifūgu, ultraskaņas attīrīšanas iekārtu 
laboratorijām remontu) 
Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts 
(Destilācijas iekārtu laboratorijām, laboratoriju 
centrifūgu, laboratoriju ultraskaņas attīrīšanas iekārtu 
remonts) 

 55.  29.32  Pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības 
mašīnu ražošana 

28.30 
 
33.12 
 
95.22 

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu 
ražošana (izņemot remonts) 
Iekārtu remonts (Remonts (izņemot zālienu pļaujamo 
mašīnu remontu) 
Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu 
remonts (Zālienu pļaujamo mašīnu remonts) 

 56. 29.52   Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru 28.92 Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru 



izstrādei un būvniecībai  
 
 
 
 
 
33.12 

izstrādei un būvniecībai (Izņemot remontu   
Klasē ietilpst: 
- traktoru ražošana dzelzceļa sliežu likšanai, 
būvniecības un ieguves rūpniecības vajadzībām  
- pašizgāzēju smago automobiļu ražošana bezceļa 
apstākļiem) 
Iekārtu remonts (remonts) 

 57. 29.54   Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un 
ādas izstrādājumu ražošanai 

28.94 
 

 
 
33.12 

Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un 
ādas izstrādājumu ražošanai (Izņemot remontu 
Klasē ietilpst:  
- iekārtu ražošana tekstilizstrādājumu apdrukāšanai) 
Iekārtu remonts (Remonts) 

  DM  Transportlīdzekļu ražošana 30. nodaļa Citu transportlīdzekļu ražošana 

 58.  35.11 Kuģu būve un remonts 30.11 
 
 
 
 
 
33.15 

Kuģu peldošo iekārtu būve (izņemot remontu un 
apkopi; Klasē ietilpst:  
- zivju pārstrādes kuģu būve  
- kuģu un peldošu būvju sastāvdaļu ražošana  
- peldlīdzekļu uz gaisa spilvena būve (izņemot 
atpūtas peldlīdzekļus uz gaisa spilvena) 
Kuģu un laivu remonts un apkope (Remonta un 
apkopes pakalpojumi peldošajos sausajos dokos) 

 DN   Citur neklasificēta ražošana   

 59.  37.10 Metāla atkritumu un lūžņu otrreizējā pārstrāde 38.31 
 

38.32 

Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana (Klasē 
ietilpst: automobiļu izjaukšana) 
Šķirotu materiālu pārstrāde (Klasē ietilpst:  
- metālu reģenerācija no fotoatkritumiem, piemēram, 
fiksāžas šķīdumiem, fotofilmām un fotopapīra) 

  E  Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un 
gaisa kondicionēšana 

 60. 40.20  Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale pa gāzes 35.21 
35.22 

Gāzes ražošana 
Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem (gāzveida 



vadiem  
 

35.23 
 

kurināmā transportēšana, sadale un piegāde pa 
cauruļvadu sistēmām) 
Gāzes realizācija pa cauruļvadiem (gāzes realizācija 
pa cauruļvadiem) 

 61. 40.30  Tvaika un karstā ūdens piegāde 35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 

  F  Būvniecība  F  Būvniecība 

 62. 45.11  Ēku demontāža un nojaukšana, zemes darbi 43.11 
43.12 

Ēku nojaukšana (ēku un citu būvju nojaukšana) 
Būvlaukuma sagatavošana (būvlaukumu teritoriju 
attīrīšana, grunts pārvietošana, būvlaukuma 
sagatavošana iežu ieguvei, būvlaukuma 
nosusināšana, lauksaimniecības vai meža zemju 
nosusināšana) 

 63.  45.25 Pārējie būvniecības darbi, kuru veikšanai 
nepieciešama speciāla profesionāla sagatavotība 

42.21 
 
43.99 

Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (artēzisko aku 
urbšana un izbūve) 
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (pamatu 
izbūve, ieskaitot pāļu dzīšanu, pašu neražotu tērauda 
konstrukciju montāža, tērauda liekšana un locīšana, 
ķieģeļu un būvakmeņu iemūrēšana, dūmeņu un 
rūpniecisko krāšņu izbūve, darbu veikšana lielā 
augstumā, kur ir nepieciešama kāpšanas prasme un ar 
to saistīta speciāla aprīkojuma lietošana, ēku 
sausināšana, pacelšanas darbi, sastatņu un platformu 
uzstādīšana un demontāža, šahtu rakšana) 

 64.  45.33 Sanitārtehniskie darbi 43.22 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas 
iekārtu uzstādīšana 

 65. 45.44  Krāsotāju un stiklinieku darbi 43.34 Krāsotāju un stiklinieku darbi 

 66.  45.45 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (privātie āra 
peldbaseini, ceļamkrānu iznomāšana ar operatoru) 

  G  Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; 
automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas 

G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; 
automobiļu un motociklu remonts 



priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu 
remonts 

 67. 50.20  Automobiļu tehniskā apkope un remonts 45.20 
 
 
 
 
 
 
52.21 

Automobiļu apkope un remonts (automobiļu apkope 
un remonts: mehānisko un elektroiekārtu remonts un 
apkope, riepu un kameru labošana (neieskaitot 
vulkanizāciju), montāža  vai nomainīšana, 
pretkorozijas apstrāde, automobiļu detaļu un 
piederumu uzstādīšana, kas netiek veikta ražošanas 
procesā)  
Sauszemes transporta palīgdarbības (automobiļu 
vilkšana, tehniskā palīdzība ceļā) 

  I  Transports, glabāšana, sakari* H Transports un uzglabāšana  

 68. 60.10.2  Kravas pārvadājumi pa dzelzceļu 49.20 Kravu dzelzceļa transports 

 69.  60.24.12 Naftas produktu pārvadājumi ar šim nolūkam 
specializētiem transporta līdzekļiem 

49.41.12  Naftas produktu kravu autopārvadājumi cisternās vai 
puspiekabēs 

 70. 60.24.13  Pārējo šķidrumu vai gāzu pārvadājumi ar 
specializētiem transporta līdzekļiem vairumā 

49.41.13  Citu šķidrumu, lejamo vielu un gāzu kravu 
autopārvadājumi cisternās vai puspiekabēs 

 71. 61.10.22  Jēlnaftas pārvadājumi pa jūras vai piekrastes 
ūdeņiem 

50.20.12  Jēlnaftas jūras un piekrastes ūdenstransporta 
pārvadājumi ar tankkuģiem 

 72. 61.10.23  Pārējo šķidrumu vai gāzu pārvadājumi vairumā pa 
jūras un piekrastes ūdeņiem 

50.20.13. Citu beztaras šķidro vai gāzveida kravu jūras un 
piekrastes ūdenstransporta pārvadājumi ar  
tankkuģiem 

L Operācijas ar nekustamo īpašumu 

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie 
pakalpojumi  

 K   Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un citi 
komercdarbības pakalpojumi* 

N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 
 73. 74.70.11 Dezinfekcijas un kaitēkļu iznīcināšanas pakalpojumi 81.29.11  Dezinfekcijas un kaitēkļu apkarošanas pakalpojumi 

 74. 74.70.12  Logu tīrīšanas pakalpojumi 81.22.11  Logu tīrīšanas pakalpojumi 



 75.  74.70.15 Kamīnu un skursteņu tīrīšanas pakalpojumi 81.22.13  
 

Krāšņu un skursteņu tīrīšanas pakalpojumi 

  
Piezīme. 
* Klasifikācija atbilstoši darbības veidam CPA. 

http://www.csb.gov.lv/images/modules/items/item_file_5325_item_file_5159_nace_1_1_-_nace_2_kodu_atbilstibas_tabula_17102007.xls 
 
 


