
LV
45000000-7 - Celtniecības darbi.
45100000-8 - Būvlaukuma sagatavošana.
45200000-9 - Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi.
45300000-0 - Ēku instalācijas darbi.
45400000-1 - Ēku celtniecības pabeigšanas darbi.
45500000-2 - Būvniecības un inženiertehniskās būvniecības iekārtu un aprīkojuma noma, ieskaitot 
apkalpojošo personālu.
50000000-5 - Remonta un apkopes pakalpojumi.
50100000-6 - Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie 
pakalpojumi.
50200000-7 - Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz lidaparātiem, 
dzelzceļu, autoceļiem un jūras transportu.
50300000-8 - Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz personālajiem 
datoriem, biroja iekārtām, telekomunikācijām un audiovizuālajām iekārtām.
50400000-9 - Medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.
50500000-0 - Sūkņu, vārstu, krānu un metāla konteineru, iekārtu un ierīču remonta un tehniskās 
apkopes pakalpojumi.
50600000-1 - Drošības un aizsardzības materiālu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.
50700000-2 - Ēku instalāciju remonta un uzturēšanas pakalpojumi.
50800000-3 - Dažādi remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.
51000000-9 - Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru).
51100000-3 - Elektrisko un mehānisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.

51200000-4 - Mērījumu, kontroles, testēšanas un navigācijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
51300000-5 - Sakaru iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
51400000-6 - Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
51500000-7 - Ierīču un iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
51600000-8 - Datoru un biroja iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
51700000-9 - Ugunsdrošības iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
51800000-0 - Metāla konteineru uzstādīšanas pakalpojumi.
51900000-1 - Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi.
55000000-0 - Viesnīcu, restorānu un mazumtirdzniecības pakalpojumi.
55100000-1 - Viesnīcu pakalpojumi.
55200000-2 - Kempingu vietas un citas naktsmītņu vietas, izņemot viesnīcas.
55300000-3 - Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi.
55400000-4 - Dzērienu pasniegšanas pakalpojumi.
55500000-5 - Ēdnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi.
55900000-9 - Mazumtirdzniecības pakalpojumi.

63000000-9 - Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu aģentūru pakalpojumi.
63100000-0 - Kravu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumi.
63500000-4 - Ceļojumu aģentūru, ceļojuma vadītāju un tūristu palīdzības pakalpojumi.
63700000-6 - Sauszemes, ūdens un gaisa transporta palīgpakalpojumi.
64000000-6 - Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi.
64100000-7 - Pasta un kurjeru pakalpojumi.
65000000-3 - Komunālie pakalpojumi.
65100000-4 - Ūdens apgādes un saistītie pakalpojumi.
65200000-5 - Gāzes sadale un saistītie pakalpojumi.
65300000-6 - Elektrosadale un saistītie pakalpojumi.
65400000-7 - Citi energopadeves un sadales avoti.
65500000-8 - Skaitītāju nolasīšanas pakalpojumi.
70000000-1 - Nekustamā īpašuma pakalpojumi.
70100000-2 - Nekustamā īpašuma pakalpojumi ar pašu īpašumu.
70200000-3 - Pašu īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas pakalpojumi.



70300000-4 - Nekustamā īpašuma aģentūru pakalpojumi par noteiktu samaksu vai uz līguma pamata.
71000000-8 - Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
71200000-0 - Arhitektūras un saistītie pakalpojumi.
71300000-1 - Inženiertehniskie pakalpojumi.
71400000-2 - Pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi.
71500000-3 - Ar celtniecību saistītie pakalpojumi.
71600000-4 - Tehniskās testēšanas, analīzes un konsultāciju pakalpojumi.
71700000-5 - Uzraudzības un kontroles pakalpojumi.
71800000-6 - Konsultāciju pakalpojumi ūdens apgādes un atkritumu jomā.
71900000-7 - Laboratorijas pakalpojumi.
72000000-5 - IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts.
72100000-6 - Datortehnikas konsultāciju pakalpojumi.
72200000-7 - Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi.
72300000-8 - Datu pakalpojumi.
72400000-4 - Interneta pakalpojumi.
72500000-0 - Datorsaistītie pakalpojumi.
72600000-6 - Datoru atbalsta un konsultāciju pakalpojumi.
72700000-7 - Datortīkla pakalpojumi.
72800000-8 - Datora audita un testēšanas pakalpojumi.
72900000-9 - Datora dublēšanas un katalogu pārveides pakalpojumi.
73000000-2(3) - Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi.
73100000-3 - Pētniecības un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi.
73200000-4 - Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi.
73300000-5 - Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde.
73400000-6 - Pētniecības un izstrādes pakalpojumi par drošību un aizsardzības materiāliem.
75000000-6 - Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi.
75100000-7 - Pārvaldes pakalpojumi.
75200000-8 - Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai.
76000000-3 - Ar naftas un gāzes rūpniecību saistītie pakalpojumi.
76100000-4 - Profesionālie pakalpojumi gāzes rūpniecībai.
76200000-5 - Profesionālie pakalpojumi naftas rūpniecībai.
76300000-6 - Urbumu veikšanas pakalpojumi.
76400000-7 - Urbjtorņu pozicionēšanas pakalpojumi.
76500000-8 - Pakalpojumi jūras krastā un atklātā jūrā.
76600000-9 - Cauruļvadu pārbaudes pakalpojumi.
77000000-0 - Lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības, akvakultūras un biškopības 
pakalpojumi.
77100000-1 - Lauksaimniecības pakalpojumi.
77200000-2 - Mežsaimniecības pakalpojumi.
77300000-3 - Dārzkopības pakalpojumi.
77400000-4 - Zooloģiskie pakalpojumi.
77500000-5 - Lopkopības pakalpojumi.
77600000-6 - Medību pakalpojumi.
77700000-7 - Zvejniecībai raksturīgie pakalpojumi.
77800000-8 - Akvakultūras pakalpojumi.
77900000-9 - Biškopības pakalpojumi.
79000000-4 - Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, 
iespiešana un drošība.
79100000-5 - Juridiskie pakalpojumi.
79200000-6 - Finanšu, revīzijas un nodokļu pakalpojumi.
79300000-7 - Tirgus un ekonomikas pētniecība; sabiedriskās domas izpēte un statistika.
79400000-8 - Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju un saistītie pakalpojumi.
79500000-9 - Biroja palīgpakalpojumi.
79600000-0(5) - Darbinieku pieņemšanas pakalpojumi.



79700000-1 - Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi.
79800000-2 - Iespiešanas un saistītie pakalpojumi.
79900000-3 - Dažādi uzņēmējdarbības un ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi.
80000000-4 - Izglītības un mācību pakalpojumi.
80100000-5 - Pamatizglītības pakalpojumi.
80200000-6 - Vidējās izglītības pakalpojumi.
80300000-7 - Augstākās izglītības pakalpojumi.
80400000-8 - Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi.
80500000-9 - Mācību pakalpojumi.
80600000-0 - Mācību pakalpojumi aizsardzības un drošības materiālu jomā.
85000000-9 - Veselības un sociālie pakalpojumi.
85200000-1 - Veterinārie pakalpojumi.
85300000-2 - Sociālie pakalpojumi un saistītie pakalpojumi.
90000000-7 - Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi.
90400000-1 - Notekūdeņu pakalpojumi.
90500000-2 - Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi.
90600000-3 - Tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie 
pakalpojumi.
90700000-4 - Vides pakalpojumi.
90900000-6 - Tīrīšanas un sanitārijas pakalpojumi.
92000000-1 - Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi.
92100000-2 - Kinofilmu un videofilmu pakalpojumi.
92200000-3(6) - Radio un televīzijas pakalpojumi.
92300000-4 - Izklaides pakalpojumi.
92400000-5 - Ziņu aģentūru pakalpojumi.
92500000-6 - Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citi kultūras pakalpojumi.
92600000-7 - Sporta pakalpojumi.
92700000-8 - Kiberkafejnīcas pakalpojumi.
98000000-3 - Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi.
98100000-4 - Biedru organizāciju pakalpojumi.
98200000-5 - Konsultāciju pakalpojumi par iespēju vienlīdzību.
98300000-6 - Dažādi pakalpojumi.
98500000-8 - Privātās mājsaimniecības ar nodarbinātajām personām.
98900000-2 - Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi.
98910000-5 - Starptautiskām organizācijām un struktūrām raksturīgi pakalpojumi.
99999999-9 - Dažādi pakalpojumi.
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