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64 Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64.1 Monetārā starpniecība

64.11 Centrālo banku darbība

64.19 Cita monetārā starpniecība

64.2 Holdingkompāniju darbība

64.20 Holdingkompāniju darbība

64.3 Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

64.30 Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

64.9 Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu unpensiju uzkrāšanu

64.91 Finanšu noma

64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi

64.99 Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

65 Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

65.1 Apdrošināšana

65.11 Dzīvības apdrošināšana

65.12 Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu

65.2 Pārapdrošināšana

65.20 Pārapdrošināšana

65.3 Pensiju uzkrāšana

65.30 Pensiju uzkrāšana

66 Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

66.1 Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanuun pensiju uzkrāšanu

66.11 Finanšu tirgus vadīšana

66.12 Operācijas ar vērtspapīriem

66.19 Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

66.2 Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.21 Riska un zaudējumu novērtēšana

66.22 Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība

66.29 Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.3 Fondu pārvaldīšana

66.30 Fondu pārvaldīšana

68 Operācijas ar nekustamo īpašumu

68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana

68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana

68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

70.1 Centrālo biroju darbība

70.10 Centrālo biroju darbība

77.4 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus

77.40 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus

84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

84.1 Valsts vadīšana un sabiedrības sociāli ekonomiskā politika

84.11 Vispārējo valsts dienestu darbība

84.12 Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu

84.13 Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes paaugstināšana

84.2 Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā

84.21 Ārlietas

84.22 Aizsardzība

84.23 Tieslietu iestāžu darbība

84.24 Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana

84.25 Ugunsdzēsības dienestu darbība

84.3 Obligātā sociālā apdrošināšana

84.30 Obligātā sociālā apdrošināšana

87 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu

87.1 Aprūpes centru pakalpojumi

87.10 Aprūpes centru pakalpojumi

87.2 Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi

87.20 Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi

87.3 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe

Nozares, kas netiek vērtētas



87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe

87.9 Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu

87.90 Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu

88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas

88.1 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas

88.10 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas

88.9 Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas

88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība

88.99 Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi

90 Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības

90.0 Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības

90.01 Mākslinieku darbība

90.02 Mākslas palīgdarbības

90.03 Mākslinieciskā jaunrade

90.04 Kultūras iestāžu darbība

91 Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība

91.0 Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība

91.01 Bibliotēku un arhīvu darbība

91.02 Muzeju darbība

91.03 Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība

91.04 Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība

94 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

94.1 Darba devēju un profesionālo organizāciju darbība

94.11 Darba devēju organizāciju darbība

94.12 Profesionālu organizāciju darbība

94.2 Arodbiedrību darbība

94.20 Arodbiedrību darbība

94.9 Citu organizāciju darbība

94.91 Reliģisko organizāciju darbība

94.92 Politisko organizāciju darbība

94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība

97 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām

97.0 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām

97.00 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām

98 Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās

98.1 Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās

98.10 Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās

98.2 Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi

98.20 Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi

99 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

99.0 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

99.00 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība




