Preču un pakalpojumu klašu virsraksti
Publicēts: 13.11.2020.

(saskaņā ar Nicas klasifikācijas 11. redakciju, kas ir spēkā ar 2017. gada 1. janvāri, 2021. gada versija)

PRECES
1. klase

꣥

Ķimikālijas rūpnieciskiem, zinātniskiem, fotogrāfijas, kā arī lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nolūkiem;
neapstrādāti sintētiskie sveķi, neapstrādātas plastmasas;
ķīmiskie ugunsdzēšanas un ugunsdrošības līdzekļi;
ķīmiskie līdzekļi metālu rūdīšanai un lodēšanai;
ķīmiskās vielas dzīvnieku ādu miecēšanai;
līmvielas rūpnieciskiem nolūkiem;
tepes un citas pildvielas;
komposts, kūtsmēsli, mēslojumi;
bioloģiskie preparāti rūpnieciskiem un zinātniskiem nolūkiem.

2. klase

Krāsas, pernicas, lakas;
pretkorozijas līdzekļi, koksnes konservēšanas līdzekļi;
krāsvielas;
tintes un iespiedkrāsas drukāšanai, marķēšanai un estampu novilkumiem;
neapstrādāti dabiskie sveķi;
lokšņveida un pulverveida metāli krāsošanas, mākslinieciskiem un dekoratīviem nolūkiem un iespieddarbiem.

꣥

3. klase

꣥

Kosmētikas, ķermeņa kopšanas un skaistumkopšanas līdzekļi, ne medicīniskiem nolūkiem;
zobu kopšanas līdzekļi, ne medicīniskiem nolūkiem;
parfimērijas izstrādājumi, ēteriskās eļļas;
mazgāšanas un balināšanas līdzekļi;
tīrīšanas, pulēšanas, attaukošanas un abrazīvie līdzekļi.

4. klase

꣥

Tehniskās eļļas un ziedes, vasks;
smērvielas;
putekļu absorbcijas, mitrināšanas un piesaistīšanas līdzekļi;
kurināmie, degvielas un vielas apgaismošanas nolūkiem;
sveces un daktis apgaismošanai.

5. klase

Farmaceitiskie, medicīniskie un veterinārie preparāti;
higiēnas līdzekļi medicīniskiem nolūkiem;
diētiskā pārtika un vielas medicīniskiem vai veterināriem nolūkiem, uzturs zīdaiņiem un maziem bērniem;
uztura bagātinātāji cilvēkam un dzīvniekiem;
plāksteri, pārsienamie materiāli;
materiāli zobu plombēšanai un zobu nospiedumu izgatavošanai;
dezinfekcijas līdzekļi;
preparāti kaitēkļu iznīcināšanai;
fungicīdi, herbicīdi.

꣥

6. klase

꣥

Parastie metāli un to sakausējumi, rūdas;
būvmateriāli un konstrukciju materiāli no metāla;
pārvietojamas metāla būves;
metāla troses un stieples, ne elektriskiem nolūkiem;
atslēdznieku izstrādājumi;
metāla konteineri uzglabāšanai vai transportam;
seifi.

7. klase

꣥

Mašīnas (jāprecizē mašīnas veids), darbmašīnas, instrumenti ar piedziņu;
motori un dzinēji, izņemot sauszemes transportlīdzekļiem paredzētos;
mašīnu sajūgi un transmisijas elementi, izņemot sauszemes transportlīdzekļiem paredzētos;
lauksaimniecības mehānismi, izņemot ar roku darbināmos darbarīkus;
olu inkubatori;
tirdzniecības automāti.

8. klase

Rokas darbarīki, ar roku darbināmas ierīces;
galda naži, dakšiņas un karotes;
pie jostas nēsājami ieroči, izņemot šaujamieročus;
skuvekļi.

꣥

9. klase

꣥

Zinātniskie, pētnieciskie, navigācijas, ģeodēziskie, fotogrāfiskie, kinematogrāfiskie, audiovizuālie, optiskie, svēršanas,
mērīšanas, signalizācijas, indikatīvie, testēšanas, pārbaudes (kontroles), glābšanas un mācību aparāti, ierīces un
instrumenti;
aparāti, ierīces un instrumenti elektrības pārvadei, komutācijai, pārveidošanai, uzkrāšanai, regulēšanai, sadales un
izmantošanas vadībai;
aparāti, ierīces un instrumenti skaņas, attēlu vai datu ierakstīšanai, pārraidei, reproducēšanai vai apstrādei;
ierakstīti un lejupielādējamu datu nesēji, datoru programmatūra, tukšas vides digitāliem vai analogiem ierakstiem un to
glabāšanai;
mehānismi ar naudu iedarbināmiem aparātiem;
kases aparāti, rēķināšanas ierīces;
datori un datoru perifērijas ierīces;
nirēju un ūdenslīdēju kostīmi un maskas, ausu aizbāžņi nirējiem un ūdenslīdējiem, deguna klipši nirējiem un peldētājiem,
nirēju un ūdenslīdēju cimdi, elpošanas aparāti zemūdens peldēšanai;
ugunsdzēsības ierīces.

10. klase

Ķirurģijas, medicīnas, zobārstniecības un veterinārijas aparāti, ierīces un instrumenti;
locekļu, acu un zobu protēzes;
ortopēdiskās preces;
ķirurģiskie šuvju materiāli;
terapeitiskās ierīces un palīgierīces, kas paredzētas personām ar invaliditāti;
masāžas ierīces;
aparāti, ierīces un izstrādājumi mazu bērnu aprūpei;
aparāti, ierīces un izstrādājumi seksuālām darbībām.

꣥

11. klase

꣥

Apgaismošanas, apsildes, dzesēšanas, tvaika ražošanas, ēdiena termiskās apstrādes, žāvēšanas, vēdināšanas,
ūdensapgādes un sanitārtehniskās ierīces, iekārtas un aparāti.

12. klase

꣥

Transportlīdzekļi;
pārvietošanās līdzekļi pa sauszemi, gaisu vai ūdeni.

13. klase

꣥

Šaujamieroči;
munīcija un šāviņi;
sprāgstvielas;
pirotehniskie izstrādājumi.

14. klase

꣥

Dārgmetāli un to sakausējumi;
juvelierizstrādājumi, rotaslietas, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi;
pulksteņi un hronometriskie instrumenti.

15. klase

Mūzikas instrumenti;
nošu pultis un mūzikas instrumentu statīvi;
diriģentu zižļi.

꣥

16. klase

꣥

Papīrs un kartons;
iespiedprodukcija;
grāmatu iesiešanas materiāli;
fotogrāfijas;
rakstāmlietas un biroja piederumi, izņemot mēbeles;
līmvielas kancelejas vai mājsaimniecības nolūkiem;
materiāli rasēšanai un māksliniekiem;
otas;
mācību un uzskates līdzekļi;
sintētisko materiālu loksnes, maisi un maisiņi iesaiņošanai;
iespiedburti, klišejas.

17. klase

Nepārstrādāts un daļēji apstrādāts kaučuks, gutaperča, gumija, azbests, vizla un šo materiālu aizstājēji;
ekstrudēti plastmasu un sveķu materiāli izmantošanai ražošanā;
drīvēšanas, blīvēšanas un izolācijas materiāli;
lokanas nemetāliskas caurules, caurulītes un šļūtenes.

꣥

18. klase

꣥

Āda un ādas imitācijas;
dzīvnieku ādas un kažokādas;
ceļasomas un somas;
lietussargi un saulessargi;
spieķi;
pātagas, zirglietas un seglinieku izstrādājumi;
kaklasiksnas, pavadas un apģērbi dzīvniekiem.

19. klase

꣥

Nemetāliski būvmateriāli un konstrukciju materiāli;
nemetāliskas cietas caurules būvniecībai;
asfalts, piķis, darva un bitums;
pārvietojamas nemetāliskas būves;
pieminekļi, ne no metāla.

20. klase

Mēbeles, spoguļi, attēlu rāmji;
nemetāliski konteineri uzglabāšanai vai transportam;
neapstrādāts vai daļēji apstrādāts kauls, rags, vaļa ragviela vai perlamutrs;
gliemežvāki;
sepiolīts;
dzintars.

꣥

21. klase

꣥

Mājsaimniecības un virtuves piederumi, ierīces, tilpnes un trauki;
virtuves trauki un galda piederumi, izņemot galda dakšiņas, nažus un karotes;
ķemmes un sūkļi;
sukas, izņemot otas;
materiāli suku izstrādājumiem;
tīrīšanas un apkopšanas rīki un ierīces;
neapstrādāts vai daļēji apstrādāts stikls, izņemot stiklu būvniecībai;
izstrādājumi no stikla, porcelāna, fajansa un keramikas.

22. klase

꣥

Virves un auklas;
tīkli;
teltis un brezenti;
nojumes no tekstilmateriāliem vai sintētiskiem materiāliem;
buras;
maisi neiesaiņotu preču pārvadāšanai un uzglabāšanai;
polsterējuma, amortizācijas un pildījuma materiāli, izņemot materiālus no papīra, kartona, gumijas vai plastmasām;
neapstrādāti tekstilšķiedru materiāli un to aizstājēji.

23. klase

Dzijas un diegi tekstilizstrādājumiem.

꣥

24. klase

꣥

Tekstilizstrādājumi un tekstilizstrādājumu aizstājēji;
mājsaimniecības veļa;
tekstilmateriālu un sintētisko materiālu aizkari.

25. klase

꣥

Apģērbi, apavi, galvassegas.

26. klase

꣥

Mežģīnes, pītas lentes un izšuvumi, un galantērijas lentes un lenšu pušķi;
pogas, āķi un cilpiņas, adatas;
mākslīgie ziedi;
matu rotas;
mākslīgie mati.

27. klase

꣥

Paklāji, grīdsegas, mašas un pīteņi, linolejs un citi grīdu pārklāji;
sienu tapsējuma materiāli, ne no tekstila.

28. klase

Spēles, rotaļlietas un spēļlietas;
videospēļu ierīces;
vingrošanas un sporta preces;
eglīšu rotājumi.

꣥

29. klase

꣥

Gaļa, zivis, mājputnu gaļa un medījumi;
gaļas ekstrakti;
konservēti, saldēti, žāvēti (kaltēti) un termiski apstrādāti augļi un dārzeņi;
želejas, ievārījumi, kompoti;
olas;
piens, siers, sviests, jogurts un citi piena produkti;
pārtikas eļļas un tauki.

30. klase

Kafija, tēja, kakao, kafijas aizstājēji;
rīsi, makaroni (pasta) un nūdeles;
tapioka un sāgo;
milti un labības produkti;
maize, maizes un konditorejas izstrādājumi;
šokolāde;
saldējums, sorbets un citi saldēti deserti;
cukurs, medus, melases sīrups;
raugs, cepamais pulveris;
sāls, garšvielas, konservēti garšaugi;
etiķis, garšvielu mērces un citi garšas uzlabotāji;
pārtikas ledus (sasaldēts ūdens).

꣥

31. klase

꣥

Svaigi un neapstrādāti lauksaimniecības, akvakultūras, dārzkopības un mežkopības produkti;
svaigi un neapstrādāti graudi un sēklas;
svaigi augļi un dārzeņi, svaigi garšaugi;
augi un ziedi;
sīpoli un stādi stādīšanai, sēklas sējai;
dzīvnieki;
barība un dzira dzīvniekiem;
iesals.

32. klase

꣥

Alus;
bezalkoholiskie dzērieni;
minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi;
augļu dzērieni un augļu sulas;
sīrupi un citas bezalkoholiskas sastāvdaļas dzērienu pagatavošanai.

33. klase

Alkoholiskie dzērieni, izņemot alu;
alkoholiskas sastāvdaļas dzērienu pagatavošanai.

꣥

34. klase

꣥

Tabaka un tabakas aizstājēji;
cigaretes un cigāri;
elektroniskās cigaretes un iztvaices ierīces smēķēšanai;
smēķēšanas piederumi;
sērkociņi.

PAKALPOJUMI
35. klase

꣥

Reklāma;
darījumu vadīšana, uzņēmējdarbības organizēšana un uzņēmumu pārvaldība;
biroja darbi.

36. klase

꣥

Finanšu, monetārie un banku pakalpojumi;
apdrošināšanas pakalpojumi;
nekustamā īpašuma lietas.

37. klase

Būvniecības pakalpojumi;
iekārtu uzstādīšanas darbi (jāprecizē, kādas iekārtas tiek uzstādītas) un remonta pakalpojumi (jāprecizē, kas tiek
remontēts);
derīgo izrakteņu ieguve, naftas un gāzes urbumu veikšana.

꣥

38. klase

꣥

Telesakaru pakalpojumi.

39. klase

꣥

Transporta pakalpojumi;
preču iesaiņošana un uzglabāšana;
ceļojumu organizēšana.

40. klase

꣥

Materiālu apstrāde (jāprecizē materiālu apstrādes veids);
atkritumu pārstrāde;
gaisa attīrīšana un ūdens apstrāde;
drukāšanas pakalpojumi;
pārtikas produktu un dzērienu konservēšana.

41. klase

Izglītība;
apmācība;
izpriecas;
sporta un kultūras pasākumu rīkošana.

꣥

42. klase

꣥

Zinātniskie un tehnoloģiskie pakalpojumi, izpēte un projektēšana šajās jomās;
rūpnieciskā analīze, rūpnieciskā izpēte un rūpnieciskā dizaina pakalpojumi;
kvalitātes kontroles un autentificēšanas pakalpojumi;
datoru aparatūras un programmatūras projektēšana, izstrāde un pilnveidošana.

43. klase

꣥

Apgāde ar uzturu un dzērieniem;
viesu izmitināšana.

44. klase

꣥

Ārstnieciskā aprūpe;
veterinārie pakalpojumi;
veselības un skaistumkopšanas pakalpojumi cilvēkam un dzīvniekiem;
lauksaimniecības, akvakultūras, dārzkopības un mežkopības pakalpojumi.

45. klase

Juridiskie pakalpojumi;
pakalpojumi īpašuma un personu fiziskai aizsardzībai;
privātie un sabiedriskie pakalpojumi personu individuālo vajadzību apmierināšanai (jāprecizē sniegtie pakalpojumi).

https://www.lrpv.gov.lv/lv/precu-un-pakalpojumu-klasu-virsraksti

꣥

