
DARBĪBAS VEIDI 

 

Sabiedrības komercdarbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram: 

- Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35); 

- Gāzes realizācija pa cauruļvadiem (35.23); 

- Tvaika piegāde un kondicionēšana (35.3); 

- Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36); 

- Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37); 

- Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (38); 

- Atkritumu savākšana (38.1); 

- Bīstamo atkritumu savākšana (38.12); 

- Atkritumu apstrāde un izvietošana (38.2); 

- Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana (38.22); 

- Otrreizējā pārstrāde (38.3); 

- Nolietotu iekārtu ierīču un mašīnu izjaukšana (38.31); 

- Šķirotu materiālu pārstrāde (38.32); 

- Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39); 

- Ēku būvniecība (41); 

- Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.2); 

- Inženierbūvniecība (42); 

- Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11); 

- Pilsētsaimniecības infrastrukstūras objektu būvniecība (42.2); 

- Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21); 

- Pārējā inženierbūvniecība (42.9); 

- Hidrotehnisko objektu būvniecība (42.91); 

- Citur nekvalificēta inženierbūvniecība (42.99); 

- Specializētie būvdarbi (43); 

- Ēku nojaukšana un  būvlaukuma sagatavošana (43.1); 

- Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības (43.2); 

- Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21); 

- Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22); 

- Citu inženiersistēmu montāža (43.29); 

- Būvdarbu pabeigšana (43.3); 

- Apmetēju darbi (43.31); 

- Galdnieku darbi (43.32); 

- Grīdas un sienu apdare (43.33); 

- Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34); 

- Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39); 

- Citi specializētie būvdarbi (43.9); 



- Jumta seguma uzklāšana (43.91); 

- Citur nekvalificētie specializētie būvdarbi (43.99); 

- Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.4); 

- Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41); 

- Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42); 

- Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības (52); 

- Transporta palīgdarbības (52.2); 

- Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21); 

- Kravu iekraušana un izkraušana (52.24); 

- Pārējās transporta palīgdarbības (52.29); 

- Operācijas ar nekustamo īpašumu (68); 

- Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.1); 

- Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2); 

- Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3); 

- Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31); 

- Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32); 

- Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi (69); 

- Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu 

jautājumos (69.2); 

- Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze (71); 

- Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12); 

- Ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi (81); 

- Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.1); 

- Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10); 

- Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.3); 

- Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30); 

- Apbedīšana un ar to saistītā darbība (96.03). 

 

 

 

 

 

 


