Preču un pakalpojumu klašu virsraksti ar skaidrojumiem
Publicēts: 13.11.2020.

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

Slīprakstā atzīmētas izmaiņas, kas veiktas Nicas klasifikācijas 2021. gada versijā.

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.
Skaidrojums
1. klase galvenokārt ietver ķimikālijas rūpnieciskiem, zinātniskiem un lauksaimniecības nolūkiem, ieskaitot arī tās, ko izmanto citās
klasēs ietverto produktu ražošanā.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
gaismjutīgs papīrs;
sastāvi riepu remontam;
sāls konservēšanai, izņemot sāli pārtikas produktu konservēšanai;
noteiktas piedevas pārtikas rūpniecības nolūkiem, piemēram, pektīns, lecitīns, fermenti un ķīmiskie konservanti;
noteiktas sastāvdaļas, ko izmanto kosmētisko un farmaceitisko līdzekļu ražošanā, piemēram, vitamīni, konservanti un
antioksidanti;
noteikti filtrēšanas līdzekļi, piemēram, minerālvielas, augu izcelsmes vielas un keramiskie materiāli smalku daļiņu veidā.

Uz šo klasi neattiecas:
neapstrādāti dabiskie sveķi (2. kl.), daļēji apstrādāti sveķi (17. kl.);
ķīmiskie preparāti medicīniskiem vai veterināriem nolūkiem (5. kl.);
fungicīdi, herbicīdi un preparāti kaitēkļu iznīcināšanai (5. kl.);
līmvielas kancelejas un mājsaimniecības nolūkiem (16. kl.);
sāls pārtikas produktu konservēšanai (30. kl.);
salmu mulča (31. kl.).

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.
Skaidrojums
2. klase galvenokārt ietver krāsas, krāsvielas un līdzekļus aizsardzībai pret koroziju.
Šajā klasē cita starpā ietvertas:
krāsas, pernicas un lakas rūpnieciskiem, amatniecības un mākslinieciskiem nolūkiem;
šķīdinātāji, biezinātāji, fiksatīvi un sikatīvi krāsām, pernicām un lakām;
kodnes koksnei un ādai;
pretkorozijas eļļas un eļļas - koksnes konservanti;
apģērbu krāsvielas;
pārtikas un dzērienu krāsvielas.
Uz šo klasi neattiecas:
neapstrādāti sintētiskie sveķi (1. kl.), daļēji apstrādāti sveķi (17. kl.);
metālu kodnes (1. kl.);
veļas zilums (3. kl.);
kosmētiskās krāsas (3. kl.);
krāsu kastes (izstrādājumi izmantošanai skolās) (16. kl.);
tintes kancelejas nolūkiem (16. kl.);
izolējošas krāsas un lakas (17. kl.).

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.
Skaidrojums
3. klase galvenokārt ietver ķermeņa kopšanas un skaistumkopšanas līdzekļus, kā arī tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti izmantošanai
mājsaimniecībā un citās vidēs.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
higiēnas līdzekļi ķermeņa kopšanas un skaistumkopšanas nolūkiem;
salvetes, kas piesūcinātas ar kosmētiskiem losjoniem;
dezodoranti cilvēkam vai dzīvniekiem;
gaisa atsvaidzināšanas līdzekļi;
dekoratīvās nagu uzlīmes;
spodrināšanas vasks;
smilšpapīrs.
Uz šo klasi neattiecas:
sastāvdaļas, kuras izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā, piemēram, vitamīni, konservanti un antioksidanti (1. kl.);
attaukošanas preparāti, ko izmanto ražošanas procesos (1. kl.);
ķimikālijas dūmvadu tīrīšanai (1. kl.);
dezodoranti (smaku neitralizēšanas līdzekļi), kas nav paredzēti cilvēkam vai dzīvniekiem (5. kl.);
ārstnieciskie šampūni, ziepes, matu un zobu kopšanas līdzekļi (5. kl.);
smilšpapīra vīlītes, nagu vīlītes, galodas un tecīlas (rokas instrumenti) (8.kl.);
kosmētiskie un tīrīšanas rīki un piederumi, piemēram, dekoratīvās kosmētikas otas un birstītes (21. kl.), drāniņas, spilventiņi un
lupatiņas tīrīšanai (21. kl.)

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

4. klase galvenokārt ietver tehniskās eļļas un ziedes, degvielas un vielas apgaismošanas nolūkiem.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
eļļas mūra vai ādas saglabāšanai;
neapstrādāts vasks, rūpnieciskais vasks;
elektroenerģija;
motoru degvielas, biodegvielas;
neķīmiskas degvielu piedevas;
koksne kurināšanai.
Uz šo klasi neattiecas:
noteiktas speciālās tehniskās eļļas un ziedes, piemēram, eļļas ādas miecēšanai (1. kl.), eļļas koksnes konservanti, pretkorozijas
eļļas un tauki (2. kl.), ēteriskās eļļas (3. kl.);
masāžas sveces kosmētiskiem nolūkiem (3. kl.) un ārstnieciskās masāžas sveces (5. kl.);
noteikti īpaši vaski, piemēram, vasks koku potēšanai (1. kl.), drēbnieku vasks, spodrināšanas vasks, depilācijas vasks (3. kl.),
vasks zobu nospiedumu izgatavošanai (5. kl.), zīmoglaka (16. kl.);
degļi šķidrās degvielas krāsnīm (11. kl.) un degļi šķiltavām (34. kl.)

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.
Skaidrojums
5. klase galvenokārt ietver farmaceitiskos un citus līdzekļus medicīniskiem vai veterināriem nolūkiem.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
personiskās higiēnas līdzekļi, izņemot ķermeņa kopšanas un skaistumkopšanas līdzekļus;
autiņi bērniem un inkontinencei;
dezodoranti (smaku neitralizēšanas līdzekļi), kas nav paredzēti cilvēkam vai dzīvniekiem;
ārstnieciskie šampūni, ziepes, losjoni un zobu kopšanas līdzekļi;

uztura bagātinātāji, kas paredzēti ikdienas uztura papildināšanai vai veselības uzlabošanai;
uztura aizstājēji un diētiskā pārtika un dzērieni medicīniskiem vai veterināriem nolūkiem.
Uz šo klasi neattiecas:
sastāvdaļas, kuras izmanto farmaceitisko līdzekļu ražošanā, piemēram, vitamīni, konservanti un antioksidanti (1. kl.);
higiēnas līdzekļi ķermeņa kopšanai un skaistumkopšanai, kas nav paredzēti medicīniskiem nolūkiem (3. kl.);
dezodoranti cilvēkam vai dzīvniekiem (3. kl.);

ortopēdiskie pārsēji (10. kl.);
uztura aizstājēji un diētiskā pārtika un dzērieni, kas nav paredzēti medicīniskiem vai veterināriem nolūkiem un kas klasificējami
attiecīgajās pārtikas vai dzērienu klasēs, piemēram, kartupeļu čipsi ar zemu tauku saturu (29. kl.), graudaugu batoniņi ar
augstu proteīna saturu (30. kl.), izotoniskie dzērieni (32. kl.).

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.
Skaidrojums
6. klase galvenokārt ietver neapstrādātus un daļēji apstrādātus parastos metālus, tostarp rūdas, kā arī noteiktas preces no
parastiem metāliem.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
lokšņveida un pulverveida metāli tālākai apstrādei, piemēram, 3D printeriem;
metāla būvmateriāli, piemēram, metāla materiāli sliežu ceļiem, cauruļvadiem un caurulēm;
sīki metāla izstrādājumi, piemēram, bultskrūves, skrūves, naglas, mēbeļu skrituļi, logu stiprinājumi;
pārvietojamas metāla būves vai konstrukcijas, piemēram, saliekamās mājas, peldbaseini, krātiņi savvaļas dzīvniekiem,
slidotavas;
noteiktas preces, kas izgatavotas no parastiem metāliem un nav klasificējamas pēc to funkcionālā uzdevuma, piemēram,
universālas kastes no parastiem metāliem, statujas, bistes un mākslas darbi no parastiem metāliem.
Uz šo klasi neattiecas:
metāli un rūdas, ko ražošanā vai zinātniskajos pētījumos to ķīmisko īpašību dēļ izmanto kā ķīmiskas vielas, piemēram, boksīts,
dzīvsudrabs, antimons, sārmu un sārmzemju metāli (1. kl.);
lokšņveida un pulverveida metāli krāsošanas, mākslinieciskiem un dekoratīviem nolūkiem un iespieddarbiem (2.kl.);
elektriskie kabeļi (9. kl.), kabeļi, ne elektriskiem nolūkiem, un troses, kas nav no metāla (22. kl.);

sanitārtehnisko iekārtu caurules (11. kl.), lokanas caurules un šļūtenes, kas nav no metāla (17. kl.), un cietas caurules, kas nav
no metāla (19. kl.);
būrīši mājas dzīvniekiem (21. kl.);
noteiktas preces, kas izgatavotas no parastiem metāliem un kas klasificējamas pēc to funkcionālā uzdevuma, piemēram, rokas
darbarīki, ar roku darbināmas ierīces (8. kl.), saspraudes (16. kl.), mēbeles (20. kl.), virtuves piederumi (21. kl.),
mājsaimniecības konteineri (21. kl.).

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.
Skaidrojums
7. klase galvenokārt ietver mašīnas un darbmašīnas, motorus un dzinējus.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
visu veidu motoru un dzinēju daļas, piemēram, jebkura tipa motoru un dzinēju starteri, trokšņu slāpētāji un cilindri;
elektriskās tīrīšanas un spodrināšanas ierīces, piemēram, elektriskie kurpju spodrinātāji, elektriskās paklāju mazgāšanas
mašīnas un ierīces un putekļsūcēji;
3D printeri;
rūpnieciskie roboti;
noteikti īpaši transportlīdzekļi, kas nav paredzēti pārvadāšanai, piemēram, ceļu tīrīšanas mašīnas, ceļu būves mašīnas,
buldozeri, sniega arkli, kā arī gumijas kāpurķēdes kā šo transportlīdzekļu daļas.
Uz šo klasi neattiecas:
rokas darbarīki un ar roku darbināmas ierīces (8. kl.);
cilvēkveida roboti ar mākslīgo intelektu, laboratorijas roboti, mācību roboti, novērošanas roboti apsardzei (9. kl.), ķirurģijas
roboti (10. kl.), automobiļi - roboti (12. kl.), robotizētas bungas (15. kl.), rotaļu roboti (28. kl.);
sauszemes transportlīdzekļu motori un dzinēji (12. kl.)
kāpurķēdes un protektori transportlīdzekļiem un traktoriem (12. kl.);
noteiktas speciālas mašīnas, piemēram, bankomāti (9. kl.), mākslīgās elpināšanas ierīces (10. kl.), dzesēšanas ierīces un
mašīnas (11. kl.).

8. klase
Rokas darbarīki, ar roku darbināmas ierīces;

galda naži, dakšiņas un karotes;
pie jostas nēsājami ieroči, izņemot šaujamieročus;
skuvekļi.
Skaidrojums
8. klase galvenokārt ietver ar roku darbināmus darbarīkus un ierīces tādu uzdevumu veikšanai kā urbšana, veidošana, griešana un
caurduršana.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
ar roku darbināmi lauksaimniecības, dārzkopības un ainavu veidošanas darbarīki;
rokas darbarīki galdniekiem, māksliniekiem un citiem amatniekiem, piemēram, āmuri, kalti un gravēšanas instrumenti;
rokturi rokas darbarīkiem, piemēram, nažiem un izkaptīm;
elektriskie un neelektriskie ar roku darbināmie rīki un ierīces ķermeņa kopšanai un ķermeņa izdaiļošanai, piemēram, skuvekļi,
rīki matu cirtošanai, tetovēšanai, manikīram un pedikīram;
ar roku darbināmi sūkņi;
galda naži, dakšiņas un karotes, ieskaitot tās, kas izgatavotas no dārgmetāliem.
Uz šo klasi neattiecas:
darbmašīnas un darbarīki ar motora piedziņu (7. kl.);
ķirurģiskie instrumenti (10. kl.);
velosipēdu riepu sūkņi (12. kl.), spēļu bumbu sūkņi (28. kl.);
šaujamieroči (13. kl.);
papīrnaži un papīra smalcinātāji birojam (16. kl.);
rokturi objektiem, kas klasificējami dažādās klasēs pēc to funkcionālā uzdevuma, piemēram, spieķu rokturi, lietussargu rokturi
(18. kl.), slotaskāti (21. kl.);
piederumi servēšanai, piemēram, cukura standziņas, ledus standziņas, tortes lāpstiņas un smeļamie kausi, un virtuves
piederumi, piemēram, karotes putošanai, piestas un miezeri, riekstu standziņas un lāpstiņas (21. kl.);
paukošanas ieroči (28. kl.).

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.
Skaidrojums
9. klase galvenokārt ietver aparātus, ierīces un instrumentus zinātniskiem vai pētnieciskiem nolūkiem, audiovizuālās un
informācijas tehnoloģiju iekārtas, kā arī drošības un dzīvības glābšanas aprīkojumu.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
zinātniskās pētniecības laboratoriju aparāti un instrumenti;
mācību ierīces un simulatori, piemēram, manekeni pirmās palīdzības apmācībai, transportlīdzekļu stūrēšanas un vadības
simulatori;
lidmašīnu, ūdens transportlīdzekļu un bezpilota transportlīdzekļu vadības un pārraudzības aparāti, ierīces un instrumenti,
piemēram, navigācijas instrumenti, raidītāji, kompasi, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS), automātiskās stūres iekārtas
transportlīdzekļiem;
drošības un aizsardzības aparāti, ierīces un instrumenti, piemēram, tīkli glābšanas darbiem, mirgojošas signālierīces, luksofori,
ugunsdzēsības mašīnas, skaņu signālierīces, kodēti autentifikācijas žetoni;
apģērbi, kas aizsargā pret nopietnu vai dzīvībai bīstamu kaitējumu, piemēram, apģērbi aizsardzībai pret nelaimes gadījumiem,
starojumu un uguni, ložu necaurlaidīgi apģērbi, aizsargķiveres, galvas aizsargi sportam, mutes aizsargi sportam, aizsargtērpi
lidotājiem, ceļu sargi strādniekiem;
optiskie aparāti, ierīces un instrumenti, piemēram, brilles, kontaktlēcas, lupas, spoguļi kontroles darbiem, optiskās durvju
actiņas;
magnēti;
viedie rokaspulksteņi, valkājamas ierīces sekošanai fiziskās aktivitātes datiem;
kursorsviras datoriem (izņemot videospēlēm paredzētās), virtuālās realitātes galvas ierīču komplekti, viedās brilles;
briļļu futrāļi, viedtālruņu maciņi, fotoaparātu un fotopiederumu futrāļi;
bankomāti, faktūrmašīnas, materiālu pārbaudes instrumenti un mašīnas;
baterijas, akumulatori un uzlādes ierīces elektroniskajām cigaretēm;
mūzikas instrumentiem paredzētas elektrisko un elektronisko efektu ierīces;
laboratoriju roboti, mācību roboti, novērošanas roboti apsardzei, cilvēkveidīgie roboti ar mākslīgo intelektu.
Uz šo klasi neattiecas:
kursorsviras, kas ir iekārtu, izņemot spēļu automātus, daļas (7. kl.), transportlīdzekļu vadības sviras (12. kl.), videospēļu
kursorsviras, rotaļlietu un spēļu konsoļu vadības ierīces (28. kl.);
ar monētām darbināmas ierīces, kuras klasificējamas dažādās klasēs pēc to funkcionālā uzdevuma, piemēram, ar monētām
darbināmas mazgājamās mašīnas (7. kl.), ar monētām darbināmi biljarda galdi (28. kl.);
rūpnieciskie roboti (7. kl.), ķirurģiskie roboti (10. kl.), rotaļu roboti (28. kl.);
pulsometri, sirds ritma kontroles aparāti, ierīces ķermeņa uzbūves datu noteikšanai (10. kl.);
laboratorijas lampas, laboratorijas degļi (11. kl.);
ūdenslīdēju lukturi (11. kl.);
eksplozīvas miglas signālierīces, signālraķetes (13. kl.);

histoloģiskie paraugi mācību nolūkiem, mikroskopijai paredzēti bioloģisko materiālu paraugi kā mācību līdzekļi (16. kl.);
apģērbi un aprīkojums, kas tiek izmantots noteiktos sporta veidos, piemēram, sporta tērpu aizsargpolsterējumi, paukošanas
sejsargi, boksa cimdi (28. kl.).

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.
Skaidrojums
10. klase galvenokārt ietver ķirurģiskos, medicīniskos, zobārstniecības un veterinārijas aparātus, instrumentus un izstrādājumus,
kurus parasti izmanto diagnostikai, ārstēšanai, veselības stāvokļa vai funkciju uzlabošanai cilvēkam un dzīvniekiem.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
atbalsta pārsēji (bandāžas) un speciālie apģērbi medicīniskiem nolūkiem, piemēram, kompresijas apģērbi, kompresijas zeķes,
kustības ierobežojoši krekli, ortopēdiskie apavi;
izstrādājumi, instrumenti un ierīces menstruācijām, kontracepcijai un dzemdībām, piemēram, menstruāciju piltuves, pesāriji,
prezervatīvi, dzemdību matrači un knaibles;
terapeitiskie un protēžu izstrādājumi un implanti, kas sastāv no mākslīgiem vai sintētiskiem materiāliem, piemēram, ķirurģiskie
implanti no mākslīgiem materiāliem, mākslīgās krūtis, smadzeņu elektrostimulatori, bioloģiski noārdāmie kaulu fiksācijas
implanti;
speciālās mēbeles medicīniskiem nolūkiem, piemēram, atzveltnes krēsli medicīnas vai zobārstniecības nolūkiem, piepūšamie
matrači medicīniskiem nolūkiem, operāciju galdi.
Uz šo klasi neattiecas:
medicīniskie pārsienamie materiāli un absorbējoši higiēnas izstrādājumi, piemēram, plāksteri, pārsēji un marle, spilventiņi
zīdītājām, autiņi bērniem un inkontinencei, tamponi (5. kl.);
ķirurģiskie implanti, kas satur dzīvos audus (5. kl.);
cigaretes bez tabakas, medicīniskiem nolūkiem (5. kl.), elektroniskās cigaretes (34. kl.);
ratiņkrēsli un elektromobiļi cilvēkiem ar kustību traucējumiem (12. kl.);
masāžas galdi un slimnīcu gultas (20. kl.).

11. klase

Apgaismošanas, apsildes, dzesēšanas, tvaika ražošanas, ēdiena termiskās apstrādes, žāvēšanas, vēdināšanas, ūdensapgādes un
sanitārtehniskās ierīces, iekārtas un aparāti.
Skaidrojums
11. klase galvenokārt ietver vides kontroles ierīces, iekārtas un aparātus, jo īpaši apgaismošanas, ēdiena gatavošanas, dzesēšanas
un higiēnas nolūkiem.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
gaisa kondicionēšanas ierīces, iekārtas un aparāti;
krāsnis, kas nav laboratoriju krāsnis, piemēram, krāsnis zobārstniecības nolūkiem, mikroviļņu krāsnis, maizes krāsnis;
krāsnis siltuma ražošanai;
saules siltumenerģijas kolektori;
dūmvadi, dūmvadu aizvērtņi, pavardi, kamīni;
sterilizatori, atkritumu dedzinātavas;
apgaismes ierīces un iekārtas, piemēram, gaismas lampas, prožektori, drošības gaismas iekārtas, izgaismotas ēku
numurzīmes, transportlīdzekļu atstarotāji, transportlīdzekļu lukturi;
lampas, piemēram, elektriskās lampas un spuldzes, gāzes lampas, laboratorijas lampas, eļļas lampas, ielu apgaismošanas
lampas, eksplozijdrošas raktuvju lampas;
ierīces mākslīgā iedeguma radīšanai (solāriji);
vannu sanitārtehniskās ierīces, vannu armatūra un piederumi;
klozetpodi, pisuāri;
strūklakas, šokolādes strūklakas;
elektriski apsildāmi virsmatrači, spilveni un segas, ne medicīniskiem nolūkiem;
termofori;
elektriski apsildāmi apģērbi;
elektriskās ierīces jogurta gatavošanai, maizes cepšanas mašīnas, kafijas automāti, saldējuma gatavošanas mašīnas;
ledus gatavošanas automāti un aparāti.
Uz šo klasi neattiecas:
tvaika ražošanas ierīces, kas ir mašīnu daļas (7. kl.);
gaisa kondensatori (7. kl.);
strāvas ģeneratori, elektroenerģijas ģeneratori (7. kl.);
lodlampas (7. kl.), optisko šķiedru lampas, fotolaboratorijas lampas (9. kl.), lampas medicīniskiem nolūkiem (10. kl.);
laboratorijas krāsniņas (9. kl.);
fotoelementi (9. kl.);
gaismas signālierīces (9. kl.);
elektriski apsildāmi virsmatrači, spilveni un segas medicīniskiem nolūkiem (10. kl.);
pārnēsājamas bērnu vannas (21. kl.);
pārnēsājamas neelektriskas aukstumkastes (21. kl.);
virtuves piederumi, kuriem nav integrēta siltuma avota, piemēram, neelektriskās pannas un grili, neelektriskās vafeļu pannas,

neelektriskie spiediena katli (21. kl.);
kāju mufes, kas nav elektriski apsildāmas (25. kl.).

12. klase
Transportlīdzekļi;
pārvietošanās līdzekļi pa sauszemi, gaisu vai ūdeni.
Skaidrojums
12. klase galvenokārt ietver transportlīdzekļus un ierīces cilvēku vai preču pārvietošanai pa sauszemi, gaisu vai ūdeni.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
sauszemes transportlīdzekļu motori un dzinēji;
sauszemes transportlīdzekļu sajūgi un transmisijas elementi;
transportlīdzekļi uz gaisa spilvena;
tālvadības transportlīdzekļi, kas nav rotaļlietas;
transportlīdzekļu daļas, piemēram, buferi, vējstikli, stūres rati, riteņu riepas, kā arī transportlīdzekļu riepu protektori.
Uz šo klasi neattiecas:
dzelzceļa materiāli no metāla (6. kl.);
motori, dzinēji, sajūgi un transmisijas elementi, kuri nav paredzēti sauszemes transportlīdzekļiem (7. kl.);
visu veidu motoru un dzinēju daļas, piemēram, motoru un dzinēju starteri, trokšņu slāpētāji un cilindri (7. kl.);
gumijas kāpurķēdes, kas ir būvniecības, kalnrūpniecības, lauksaimniecības un citas smagās tehnikas daļas (7. kl.);
mazu bērnu trīsriteņi un skrejriteņi, kas ir rotaļlietas (28. kl.);
noteikti speciālie transportlīdzekļi vai ierīces uz riteņiem, kas nav paredzētas transportēšanai, piemēram, pašgājējas ceļu
tīrīšanas mašīnas (7. kl.), ugunsdzēsības mašīnas (9. kl.), servējamie ratiņi (20. kl.);
noteiktas transportlīdzekļu daļas, piemēram, elektriskie akumulatori, nobraukuma reģistratori un transportlīdzekļu radioaparāti
(9. kl.), automobiļu un velosipēdu apgaismes ierīces (11. kl.), automobiļu paklāji (27. kl.).

13. klase
Šaujamieroči;
munīcija un šāviņi;
sprāgstvielas;
pirotehniskie izstrādājumi.
Skaidrojums
13. klase galvenokārt ietver šaujamieročus un pirotehniskos izstrādājumus.
Šajā klasē cita starpā ietverti:

eksplozīvās vai pirotehniskās glābšanas signālraķetes;
signālraķešu pistoles;
aerosoli pašaizsardzībai;
eksplozīvās miglas signālierīces, signālraķetes;
pneimatiskās pistoles, kas ir ieroči;
ieroču plecu siksnas;
sporta šaujamieroči, medību šaujamieroči.
Uz šo klasi neattiecas:
smērvielas ieročiem (4. kl.);
asmeņi, kas ir ieroči (8. kl.);
pie jostas nēsājami ieroči, izņemot šaujamieročus (8. kl.);
miglas signālierīces bez eksplozīvas darbības, lāzerstaru signāllukturi glābšanai (9. kl.);
teleskopiskie tēmēkļi šaujamieročiem (9. kl.);
lāpas (11. kl.);
Ziemassvētku petardes konfekšu formā (28. kl.);
rotaļu pistoni (28. kl.);
pneimatiskās rotaļu pistoles (28. kl.);
sērkociņi (34. kl.).

14. klase
Dārgmetāli un to sakausējumi;
juvelierizstrādājumi, rotaslietas, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi;
pulksteņi un hronometriskie instrumenti.
Skaidrojums
14. klase galvenokārt ietver dārgmetālus un noteiktas preces, kas izgatavotas no dārgmetāliem vai ar tiem pārklātas, kā arī
juvelierizstrādājumus, pulksteņus un to daļas.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
rotaslietas, tostarp bižutērija, piemēram, rotaslietas no stiklveida masas;
aproču pogas, kaklasaišu adatas, kaklasaišu piespraudes;
atslēgu gredzeni, atslēgu ķēdītes un to piekariņi;
juvelierizstrādājumu piekariņi;
dārglietu lādītes;
juvelierizstrādājumu un pulksteņu daļas, piemēram, sprādzes un krelles rotaslietām, pulksteņu mehānismi, pulksteņu rādītāji,
pulksteņu atsperes, pulksteņu stikli.
Uz šo klasi neattiecas:

viedie rokaspulksteņi (9. kl.);
piekariņi, kas nav paredzēti rotaslietām, atslēgu gredzeniem vai atslēgu ķēdītēm (26. kl.);
mākslas priekšmeti, kas nav izgatavoti no dārgmetāliem vai ar tiem pārklāti un kas klasificējami atbilstoši materiālam, no kura
tie izgatavoti, piemēram, mākslas darbi no metāla (6. kl.), no akmens, betona vai marmora (19. kl.), no koka, vaska, ģipša vai
plastmasas (20. kl.), no porcelāna, keramikas, māla, terakotas vai stikla (21. kl.);
noteiktas preces, kas izgatavotas no dārgmetāliem vai ar tiem pārklātas, kuras klasificējamas pēc to funkcionālā uzdevuma,
piemēram, lokšņveida un pulverveida metāli krāsošanas, mākslinieciskiem un dekoratīviem nolūkiem un iespieddarbiem
(2. kl.), zelta amalgama zobārstniecībai (5. kl.), galda naži, dakšiņas un karotes (8. kl.), elektriskie kontakti (9. kl.), zelta
rakstāmspalvas (16. kl.), tējkannas (21. kl.), zelta un sudraba izšuvumi (26. kl.), cigāru kārbas (34. kl.).

15. klase
Mūzikas instrumenti;
nošu pultis un mūzikas instrumentu statīvi;
diriģentu zižļi.
Skaidrojums
15. klase galvenokārt ietver mūzikas instrumentus, to daļas un piederumus.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
mehāniskie mūzikas instrumenti un to piederumi, piemēram, leijerkastes, mehāniskās klavieres; skaļuma regulatori
mehāniskajām klavierēm, robotizētas bungas;
mūzikas kastītes;
elektriskie un elektroniskie mūzikas instrumenti;
mūzikas instrumentu stīgas, mēlītes, tapiņas un pedāļi;
toņdakšas, skaņojamās atslēgas;
kolofonijs stīgu instrumentiem.
Uz šo klasi neattiecas:
aparāti skaņas ierakstam, pārraidei, pastiprināšanai un reproducēšanai, piemēram, elektroniskās un elektriskās efektu ierīces
mūzikas instrumentiem, efektu (wah-wah) pedāļi, audiosaskarnes, audiomikseri, ekvalaizeri, kas ir audioaparatūra, īpaši zemo
frekvenču reproduktori (sabvūferi) (9. kl.);
lejupielādējamas mūzikas datnes (faili) (9. kl.);
lejupielādējami elektroniskie nošu izdevumi (9. kl.), drukāti nošu izdevumi (16. kl.);
ar monētām darbināmi mūzikas automāti (9. kl.);
metronomi (9. kl.);
muzikālās apsveikuma kartītes (16. kl.).

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.
Skaidrojums
16. klase galvenokārt ietver papīru, kartonu un noteiktas preces no šiem materiāliem, kā arī biroja piederumus.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
papīra naži un papīra griezēji;
kārbas, vāki un citi izstrādājumi papīru glabāšanai, piemēram, dokumentu mapes, naudas saspraudes, čeku grāmatiņu turētāji,
papīra saspraudes, pasu vāciņi, albumi;
noteiktas biroja mašīnas, piemēram, rakstāmmašīnas, duplikatori, frankēšanas mašīnas biroja lietošanai, zīmuļu asināmie;
piederumi gleznošanai un krāsošanai, kurus izmanto mākslinieki, krāsotāji, kas strādā iekštelpās un ārā, piemēram,
māksliniekiem paredzēti trauciņi akvareļkrāsu sajaukšanai, gleznotāju molberti un paletes, krāsu rullīši un paplātes;
noteikti vienreizlietojamie papīra izstrādājumi, piemēram, krūšautiņi, kabatlakatiņi un galda veļa no papīra;
noteiktas preces no papīra vai kartona, kuras nav citādi klasificējamas pēc to funkcionālā uzdevuma, piemēram, papīra maisiņi,
aploksnes un kārbas iepakojumam, statujas, statuetes un mākslas darbi no papīra vai kartona, piemēram, papjēmašē
figūriņas, ierāmēti vai neierāmēti grafikas darbi, gleznas un akvareļi.
Uz šo klasi neattiecas:
krāsas (2. kl.);
rokas darbarīki māksliniekiem, piemēram, špakteles, tēlnieku kalti (8. kl.);
mācību ierīces, piemēram, audiovizuālie mācību aparāti, manekeni pirmās palīdzības apmācības nolūkiem (9. kl.) un rotaļu
modeļi (28. kl.);
noteiktas preces no papīra vai kartona, kuras klasificējamas pēc to funkcionālā uzdevuma, piemēram, fotopapīrs (1. kl.),
abrazīvais papīrs (3. kl.), papīra žalūzijas (20. kl.), papīra tases un šķīvji (21. kl.), gultas veļa no papīra (24. kl.), papīra apģērbi
(25. kl.), cigarešu papīrs (34. kl.).

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.
Skaidrojums
17. klase galvenokārt ietver elektrības, siltuma un skaņas izolācijas materiālus un plastmasas lokšņu, bloku un stieņu veidā,
izmantošanai ražošanā, kā arī noteiktas preces, kas izgatavotas no kaučuka, gutaperčas, gumijas, azbesta, vizlas vai šo materiālu
aizstājējiem.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
gumijas (kaučuka) materiāli riepu protektora atjaunošanai;
peldošas pretpiesārņojuma barjeras (bonas);
līmlentes, kas nav paredzētas kancelejas, medicīniskiem vai mājsaimniecības nolūkiem;
plastmasas plēves, kas nav paredzētas iesaiņošanai, piemēram, pretapžilbšanas plēves logiem;
elastīgi pavedieni un diegi no gumijas vai plastmasas, kas nav paredzēti tekstilizstrādājumiem;
noteiktas preces, kas izgatavotas no šajā klasē ietvertajiem materiāliem un kas nav citādi klasificējamas pēc to funkcionālā
uzdevuma, piemēram, putu materiāla pamatnes ziedu kompozīcijām, polsterējuma un pildījuma materiāli no gumijas (kaučuka)
vai plastmasām, gumijas aizbāžņi, amortizējoši buferi no gumijas, gumijas maisi vai aploksnes iepakošanai.
Uz šo klasi neattiecas:
ugunsdzēsības šļūtenes (9. kl.);
caurules, kas ir sanitārtehnisko iekārtu daļas (11. kl.), cietas caurules no metāla (6. kl.) un nemetāliskas caurules (19. kl.);
izolējošs stikls būvniecībai (19. kl.);
noteiktas preces, kas izgatavotas no šajā klasē ietvertajiem materiāliem un kas klasificējamas pēc to funkcionālā uzdevuma,
piemēram, kaučuka sveķi (2. kl.), gumija zobārstniecības nolūkiem (5. kl.), azbesta ekrāni ugunsdzēsējiem (9. kl.), gumijas ielāpi
riepu kameru remontam (12. kl.), dzēšamgumijas (16. kl.).

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.
Skaidrojums
18. klase galvenokārt ietver ādu, ādas imitācijas un noteiktas preces, kas izgatavotas no šiem materiāliem.
Šajā klasē cita starpā ietvertas:

bagāžas somas un somas pārnēsāšanai, piemēram, ceļasomas, čemodāni, ķengursomas mazuļu pārnēsāšanai, skolas somas;
bagāžas birkas;
vizītkaršu etvijas un kabatas portfeļi;
kastes un kārbas no ādas vai ādas kartona.
Uz šo klasi neattiecas:
spieķi vai nūjas medicīniskiem nolūkiem (10. kl.)
apģērbi, apavi un galvassegas no ādas cilvēkam (25. kl.);
somas un kārbas vai futrāļi, kas pielāgoti noteiktu priekšmetu pārnēsāšanai, piemēram, somas klēpjdatoriem (9. kl.), somas
fotokamerām un fotoapiederumiem (9. kl.), futrāļi mūzikas instrumentiem (15. kl.), golfa somas ar vai bez ritenīšiem, somas,
kas īpaši paredzētas slēpēm un vējdēļiem (28. kl.)
noteiktas preces, kas izgatavotas no ādas, ādas imitācijas vai kažokādas un kas klasificējamas pēc to funkcionālā uzdevuma,
piemēram, ādas siksnas bārdas nažu asināšanai (8. kl.), āda pulēšanai (21. kl.), tīrīšanai paredzēta zamšāda (21. kl.), ādas jostas
apģērbiem (25. kl.).

19. klase
Nemetāliski būvmateriāli un konstrukciju materiāli;
nemetāliskas cietas caurules būvniecībai;
asfalts, piķis, darva un bitums;
pārvietojamas nemetāliskas būves;
pieminekļi, ne no metāla.
Skaidrojums
19. klase galvenokārt ietver nemetāliskus būvmateriālus un konstrukciju materiālus
Šajā klasē cita starpā ietverta:
daļēji apstrādāta koksne būvniecībai, piemēram, brusas, dēļi, plātnes;
finieris, saplāksnis;
būvstikls, piemēram, stikla flīzes, kā arī izolējošs stikls būvniecībai, bezšķembu stikls;
stikla granulas ceļa marķēšanai;
granīts, marmors, grants;
terakota būvniecībai;
nemetāliski jumta segumi ar tajos iestrādātiem fotoelementiem;
nemetāliski kapakmeņi un kapa pieminekļi;
statujas, bistes un mākslas darbi no akmens, betona vai marmora;
mūra pastkastītes;
ģeotekstilmateriāli;
apmetums;
nemetāliskas sastatnes;

transportējamas nemetāliskas būves vai konstrukcijas, piemēram, akvāriji, putnu mājas, karogu masti, verandas, peldbaseini.
Uz šo klasi neattiecas:
cementa konservanti, cementa hidroizolācijas preparāti (1. kl.);
pretaizdegšanās līdzekļi (1. kl.);
koksnes konservanti (2. kl.);
būvniecībai paredzētu veidņu eļļas (4. kl.);
metāla pastkastītes (6. kl.), pastkastītes, kas nav no metāla vai mūra (20. kl.);
statujas, bistes un mākslas darbi no parastiem metāliem (6. kl.), no dārgmetāliem (14. kl.), no koka, vaska, ģipša vai
plastmasas (20. kl.), no porcelāna, keramikas, fajansa, terakotas vai stikla (21. kl.);
noteiktas nemetāliskas caurules, kas nav paredzētas būvniecībai, piemēram, caurules, kas ir sanitārtehnisko iekārtu daļas
(11. kl.), nemetāliskās lokanās caurules, cauruļvadi un šļūtenes (17. kl.);
vielas būvju mitrumizolācijai (17. kl.);
stikls transportlīdzekļu logiem (pusfabrikāts) (21. kl.);
putnu būrīši (21. kl.);
mašas un pīteņi, linolejs un citi grīdu pārklāji (27. kl.);
neapstrādāta un nemizota koksne (31. kl.).

20. klase
Mēbeles, spoguļi, rāmji;
nemetāliski konteineri uzglabāšanai vai transportam;
neapstrādāts vai daļēji apstrādāts kauls, rags, vaļa ragviela vai perlamutrs;
gliemežvāki;
sepiolīts;
dzintars.
Skaidrojums
20. klase galvenokārt ietver mēbeles un to daļas, kā arī noteiktus izstrādājumus no koka, korķa, niedrēm, meldriem, klūgām, raga,
kaula, ziloņkaula, vaļa ragvielas, gliemežvākiem, dzintara, perlamutra, sepiolīta (jūras putām) un no visu šo materiālu aizstājējiem
vai no plastmasām.
Šajā klasē cita starpā ietvertas:
metāla mēbeles, kempinga mēbeles, ieroču statīvi, laikrakstu stendi;
iekštelpu logu žalūzijas un aizlaidnes;
gultas piederumi, piemēram, matrači, gultu pamatnes, spilveni;
spoguļi, mēbeļu un tualetes spoguļi;
nemetāliskas reģistrācijas numura zīmes;
sīki nemetāliski izstrādājumi, piemēram, bultskrūves, skrūves, tapas, dībeļi, mēbeļu skrituļi, cauruļu savienojuma uzmavas;

pastkastītes, izņemot pastkastītes no metāla vai mūra.
Uz šo klasi neattiecas:
speciālas mēbeles laboratorijām (9. kl.) vai speciālas mēbeles izmantošanai medicīnā (10. kl.);
āra žalūzijas no metāla (6. kl.), āra žalūzijas, kas nav ne no metāla, ne no tekstilmateriāliem (19. kl.), āra žalūzijas no
tekstilmateriāliem (22. kl.);
gultas veļa, dūnu segas un guļammaisi (24. kl.);
noteikti speciāli spoguļu veidi, piemēram, spoguļi, kas izmantojami optikas precēs (9. kl.), spoguļi, kas izmantojami operācijās
vai zobārstniecībā (10. kl.), atpakaļskata spoguļi (12. kl.), šaujamieroču tēmēkļu spoguļi (13. kl.);
noteikti izstrādājumi no koka, korķa, niedrēm, meldriem, klūgām, raga, kaula, ziloņkaula, vaļa ragvielas, gliemežvākiem,
dzintara, perlamutra, sepiolīta (jūras putām) un no visu šo materiālu aizstājējiem vai no plastmasām, kas klasificējami pēc to
funkcionālā uzdevuma, piemēram, krelles rotaslietām (14. kl.), koka grīdas dēļi (19. kl.), grozi mājsaimniecības nolūkiem
(21. kl.), plastmasas glāzes (21. kl.), niedru paklāji (27. kl.)

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.
Skaidrojums
21. klase galvenokārt ietver mazus, ar roku darbināmus piederumus un ierīces sadzīves un virtuves nolūkiem, kā arī kosmētiskos
un tualetes piederumus, stikla traukus un noteiktus porcelāna, keramikas, fajansa, terakotas vai stikla izstrādājumus.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
mājsaimniecības un virtuves piederumi, piemēram, mušu pletnes, drēbju pakaramie, karotes maisīšanai, karotes cepeša
apslacīšanai un korķviļķi, kā arī piederumi servēšanai, piemēram, cukura standziņas, ledus standziņas, tortes lāpstiņas un
smeļamie kausi;
mājsaimniecības, virtuves trauki un trauki ēdiena gatavošanai, piemēram, vāzes, pudeles, krājkasītes, spaiņi, kokteiļu šeikeri,
katli un pannas, neelektriskās tējkannas un augstspiediena katli;
mazas, ar roku darbināmas smalcināšanas, malšanas un spiešanas ierīces, piemēram, ķiploku spiedes, riekstu standziņas,
piestas un miezeri;
trauku paliktņi un karafu turētāji;
kosmētiskie un tualetes piederumi, piemēram, elektriskās un neelektriskās ķemmes un zobu sukas, zobu diegi, putu materiāla
starppirkstu ieliktņi pedikīram, pūdera spilventiņi, pielāgoti personiskās tualetes piederumu maciņi;
dārzkopības preces, piemēram, dārza cimdi, puķu kastes palodzēm, lejkannas un uzgaļi laistīšanas šļūtenēm;

iekštelpu akvāriji, terāriji un vivāriji.
Uz šo klasi neattiecas:
tīrīšanas līdzekļi (3. kl.);
tvertnes preču uzglabāšanai un transportēšanai no metāla (6. kl.) vai nemetāliskas (20. kl.);
mazas elektriskās smalcināšanas, malšanas, spiešanas ierīces (7. kl.);
skuvekļi un skūšanās aparāti, matu un nagu griešanas ierīces, elektriski un neelektriski manikīra un pedikīra instrumenti,
piemēram, manikīra komplekti, smilšpapīra vīlītes, kutikulas knaiblītes (8. kl.);
galda naži, dakšiņas un karotes (8. kl.) un ar roku darbināmi griešanas instrumenti izmantošanai virtuvē, piemēram, dārzeņu
smalcinātāji, picu griezēji, siera naži (8. kl.);
utu ķemmes, mēles tīrītāji (10. kl.);
elektriskās ēdiena termiskās apstrādes ierīces (11. kl.);
tualetes spoguļi (20. kl.);
noteiktas preces, kuras izgatavotas no stikla, porcelāna un fajansa un kuras klasificējamas pēc to funkcionālā uzdevuma,
piemēram, porcelāns zobu protēzēm (5. kl.), briļļu lēcas (9. kl.), stikla vate izolācijas nolūkiem (17. kl.), keramikas flīzes (19. kl.),
stikls būvniecībai (19. kl.), stiklšķiedra izmantošanai tekstilizstrādājumos (22. kl.).

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.
Skaidrojums
22. klase galvenokārt ietver brezentu un citus izstrādājumus buru izgatavošanai, virves, polsterējuma, amortizācijas un pildījuma
materiālus un neapstrādātus tekstilšķiedras materiālus.
Šajā klasē cita starpā ietvertas:
virves un auklas no dabiskām vai mākslīgām tekstilšķiedrām, papīra vai sintētiskiem materiāliem;
zvejas tīkli, šūpuļtīkli, virvju kāpnes;
transportlīdzekļu pārsegi, kas nav transportlīdzekļiem īpaši pielāgoti;
noteikti maisi un somas, kas nav citādi klasificētas pēc to funkcionālā uzdevuma, piemēram, tīklveida maisiņi veļas mazgāšanai,
maisi līķu pārvadāšanai, pasta maisi;
iepakojuma maisi (maisiņi) no tekstilmateriāliem;

dzīvnieku izcelsmes šķiedras un neapstrādātas tekstilmateriālu šķiedras, piemēram, dzīvnieku spalvas, kokoni, džuta,
neapstrādāta vai apstrādāta vilna, jēlzīds.
Uz šo klasi neattiecas:
metāla troses (6. kl.);
mūzikas instrumentu stīgas (15. kl.) un rakešu stīgas (28. kl.);
polsterējuma un pildījuma materiāli no papīra vai kartona (16. kl.), gumijas vai plastmasām (17. kl.);
noteikti tīkli un somas, kas klasificējamas pēc to funkcionālā uzdevuma, piemēram, drošības tīkli (9. kl.), bagāžas tīkli
transportlīdzekļiem (12. kl.), apģērbu somas ceļojumiem (18. kl.), matu tīkliņi (26. kl.), golfa nūju somas (28. kl.), sportam
paredzēti tīkli (28. kl.);
iepakojuma maisiņi, kas nav no tekstilmateriāliem un kas klasificējami atbilstoši materiālam, no kura tie ir izgatavoti,
piemēram, iepakojuma maisiņi no papīra vai sintētiskiem materiāliem (16. kl.), no gumijas (17. kl.), no ādas (18. kl.).

23. klase
Dzijas un diegi tekstilizstrādājumiem.
Skaidrojums
23. klase galvenokārt ietver dabisko vai sintētisko dziju un diegus tekstilizstrādājumiem.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
stiklšķiedras, elastīgi, gumijas un sintētiskie diegi tekstilizstrādājumiem;
diegi izšūšanai, lāpīšanai un šūšanai, arī no metāla;
savērpts zīds, savērpta kokvilna, savērpta vilna.
Uz šo klasi neattiecas:
noteikti diegi speciāliem nolūkiem, piemēram, elektrisko vadu identifikācijas pavedieni (9. kl.), ķirurģiskie diegi (10. kl.),
dārgmetāla pavedieni, kas ir juvelierizstrādājumi (14. kl.);
diegi, kas nav paredzēti tekstilizstrādājumiem un kas klasificējami atbilstoši materiālam, no kura tie izgatavoti, piemēram,
metāla diegi, kas paredzēti sastiprināšanai (6. kl.), nemetāliski diegi sastiprināšanai (22. kl.), elastīgi diegi, gumijas vai sintētiskie
diegi (17. kl.), stiklšķiedras diegi (21. kl.).

24. klase
Tekstilizstrādājumi un tekstilizstrādājumu aizstājēji;
mājsaimniecības veļa;
tekstilmateriālu un sintētisko materiālu aizkari.
Skaidrojums
24. klase galvenokārt ietver audumus un auduma pārklājus mājsaimniecības nolūkiem.
Šajā klasē cita starpā ietverta:
mājsaimniecības veļa, piemēram, gultas pārklāji, dekoratīvas spilvendrānas, dvieļi no tekstilmateriāliem;

papīra gultasveļa;
guļammaisi, guļammaisu oderes;
moskītu tīkli.
Uz šo klasi neattiecas:
elektriski apsildāmas segas medicīniskiem nolūkiem (10. kl.) un ne medicīniskiem nolūkiem (11. kl.);
papīra galdauti (16. kl.);
drošības ekrāni no azbesta (17. kl.), bambusa aizkari un dekoratīvi aizkari no pērlītēm (20. kl.);
zirgu segas (18. kl.);
noteikti tekstilizstrādājumi un audumi speciāliem nolūkiem, piemēram, audumi grāmatu iesiešanai (16. kl.), izolācijas audumi
(17. kl.), ģeotekstilmateriāli (19. kl.).

25. klase
Apģērbi, apavi, galvassegas.
Skaidrojums
25. klase galvenokārt ietver apģērbus, apavus un galvassegas cilvēkam.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
apģērbu, apavu un galvassegu daļas, piemēram, aproces, kabatas, gatavās oderes, papēži, cepuru nagi, cepuru karkasi;
apģērbi un apavi sportam, piemēram, slēpošanas cimdi, sporta krekli, riteņbraucēju apģērbi, džudo un karatē formas, futbola
zābaki, vingrošanas apavi, slēpju zābaki;
karnevāla tērpi;
papīra apģērbi, papīra cepures apģērbam;
krūšautiņi, kas nav no papīra;
dekoratīvie kabatlakatiņi žaketes krūšu kabatai;
kāju mufes, kas nav elektriski apsildāmas.
Uz šo klasi neattiecas:
mazi izstrādājumi apavu izgatavošanai, piemēram, apavu naglas un pasitņi no metāla (6. kl.), apavu naglas un pasitņi, kas nav
no metāla (20. kl.), kā arī galantērijas piederumi un aizdares apģērbiem, apaviem un cepurēm, piemēram, skavas sprādzes,
rāvējslēdzēji, lentes, cepuru lentes, cepuru un apavu rotājumi (26. kl.);
noteikti apģērbi, apavi un galvassegas speciāliem nolūkiem, piemēram, aizsargķiveres, arī sportam (9. kl.), apģērbi aizsardzībai
pret uguni (9. kl.), speciālie apģērbi operāciju zālēs (10. kl.), ortopēdiskie apavi (10. kl.), kā arī apģērbi un apavi noteiktiem
sporta veidiem, piemēram, beisbola cimdi, boksa cimdi, slidas, slidzābaki ar piestiprinātām slidām (Cl 28);
elektriski apsildāmi apģērbi (11. kl.);
elektriski apsildāmas kāju mufes (11. kl.), bērnu ratiņiem pielāgoti kāju pārsegi (12. kl.);
papīra krūšautiņi (16. kl.);
papīra kabatlakatiņi (16. kl.) un auduma kabatlakatiņi (24. kl.);
dzīvnieku apģērbi (18. kl.);
karnevāla maskas (28. kl.);

leļļu apģērbi (28. kl.);
papīra cepures viesībām (28. kl.).

26. klase
Mežģīnes, pītas lentes un izšuvumi, un galantērijas lentes un lenšu pušķi;
pogas, āķi un cilpiņas, adatas;
mākslīgie ziedi;
matu rotas;
mākslīgie mati.
Skaidrojums
26. klase galvenokārt ietver šuvēju piederumus (galantērijas preces), dabīgās vai sintētiskās parūkas un matu rotas, kā arī mazus
dekoratīvus priekšmetus, kas paredzēti dažādu objektu izgreznošanai un nav ietverti citās klasēs.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
parūkas, šinjoni, mākslīgās bārdas;
matu sprādzes, matu lentes;
lentes un pušķi, kas ir galantērijas preces vai ko izmanto kā matu rotājumus, un kas izgatavotas no jebkura materiāla;
lentes un lenšu pušķi, kas nav no papīra, dāvanu iesaiņošanai;
matu tīkliņi;
sprādzes, rāvējslēdzēji;
piekariņi, kas nav paredzēti rotaslietām, atslēgu gredzeniem vai atslēgu ķēdītēm;
mākslīgās Ziemassvētku vītnes un vainagi, ieskaitot tos, kuros ir spuldzītes;
noteikti piederumi matu cirtošanai, piemēram, elektriski un neelektriski matu rullīši, izņemot rokas darbarīkus, spraudītes
matu cirtošanai, papīra matu rullīši.
Uz šo klasi neattiecas:
mākslīgās skropstas (3. kl.);
āķi, kas ir mazi metāla priekšmeti (6. kl.) vai nemetāliski priekšmeti (20. kl.), aizkaru āķi (20. kl.);
noteikti speciāli adatu veidi, piemēram, tetovēšanas adatas (8. kl.), ģeodēzijas kompasu adatas (9. kl.), adatas medicīniskiem
nolūkiem (10. kl.), spēļu bumbu sūkņu adatas (28. kl.);
ar roku darbināmas ierīces matu cirtošanai, piemēram, lokšķēres, skropstu atliecēji (8. kl.);
matu protēzes (10. kl.);
rotaslietu piekariņi, piekariņi atslēgu gredzeniem vai atslēgu ķēdītēm (14. kl.);
noteiktas lentes un lenšu pušķi, piemēram, papīra lentes un lenšu pušķi, kas nav galantērijas izstrādājumi vai matu rotājumi
(16. kl.), lentes mākslas vingrošanai (28. kl.);
dzijas un diegi tekstilizstrādājumiem (23. kl.);
Ziemassvētku eglītes no sintētiska materiāla.

27. klase
Paklāji, grīdsegas, mašas un pīteņi, linolejs un citi grīdu pārklāji;
sienu tapsējuma materiāli, ne no tekstila.
Skaidrojums
27. klase galvenokārt ietver izstrādājumus gatavu grīdu un sienu apdarei.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
automobiļu paklājiņi;
paklāji, kas ir grīdas pārklāji, piemēram, vannas istabas paklāji, kājslauķi, vingrošanas paklāji, jogas paklāji;
mākslīgais zāliens;
tapetes, ieskaitot tekstilmateriālu tapetes.
Uz šo klasi neattiecas:
grīdas, grīdas segumi un grīdas flīzes no metāla (6. kl.), grīdas, grīdas segumi un grīdas flīzes, kas nav no metāla (19. kl.), koka
grīdas dēļi (19. kl.);
elektriski apsildāmi paklāji (11. kl.);
ģeotekstilmateriāli (19. kl.);
paklāji mazu bērnu sētiņām (20. kl.);
sienu drapērijas un gobelēni no tekstilmateriāliem (24. kl.).

28. klase
Spēles, rotaļlietas un spēļlietas;
videospēļu ierīces;
vingrošanas un sporta preces;
eglīšu rotājumi.
Skaidrojums
28. klase galvenokārt ietver rotaļlietas, ierīces spēļu spēlēšanai, sporta inventāru, izklaides un rotaļu priekšmetus, kā arī noteiktus
Ziemassvētku eglīšu piederumus.
Šajā klasē cita starpā ietvertas:
izklaides un spēļu iekārtas, ieskaitot to vadības ierīces;
rotaļu preces izjokošanai un ballītēm, piemēram, karnevāla maskas, papīra viesību cepures, konfeti, plaukšķenes viesībām un
Ziemassvētku petardes konfekšu formā;
medību, zvejas un makšķerēšanas piederumi, piemēram, makšķeres, zivju uztveramie tīkliņi, medību un makšķerēšanas
mānekļi, medību svilpes un mānekļi, kas imitē dzīvnieku skaņas;
dažādu sporta veidu un spēļu inventārs.

Uz šo klasi neattiecas:
Ziemassvētku eglīšu svecītes (4. kl.), elektriskās spuldzītes Ziemassvētku eglītēm (11. kl.), saldumi un šokolādes rotājumi
Ziemassvētku eglītēm (30. kl.);
niršanas inventārs (9. kl.);
seksa rotaļlietas un seksa lelles (10. kl.);
vingrošanas un sporta apģērbi (25. kl.);
noteiktas vingrošanas un sporta preces, kas klasificējamas pēc cita funkcionālā uzdevuma, piemēram, aizsargķiveres,
aizsargbrilles un zobu aizsargi sportam (9. kl.), sporta šaujamieroči (13. kl.), vingrošanas paklājiņi (27. kl.), kā arī noteikti zvejas
un medību piederumi, piemēram, mednieku naži, harpūnas (8. kl.), medību šaujamieroči (13. kl.), zvejas tīkli (22. kl.).

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.
Skaidrojums
29. klase galvenokārt ietver dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, kā arī dārzeņus un citus dārzkopības pārtikas produktus
patēriņam un uzglabāšanai.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
pārtikas produkti, kas pārsvarā izgatavoti no gaļas, zivīm, augļiem vai dārzeņiem;
ēdami kukaiņi;
piena dzērieni, kuros piens ir pārsvarā;
piena aizstājēji, piemēram, mandeļu piens, kokosriekstu piens, zemesriekstu piens, rīsu piens, sojas piens;
konservētas sēnes;
pākšaugi un rieksti, kas sagatavoti cilvēka uzturam;
sēklas, kas sagatavotas lietošanai pārtikā un kas nav garšvielas vai aromatizētāji.
Uz šo klasi neattiecas:
eļļas un tauki, kas nav paredzēti pārtikai, piemēram, ēteriskās eļļas (3. kl.), tehniskās eļļas (4. kl.), rīcineļļa medicīniskiem
nolūkiem (5. kl.);
uzturs zīdaiņiem un maziem bērniem (5. kl.);
diētiskā pārtika un vielas medicīniskiem nolūkiem (5. kl.);
uztura bagātinātāji (5. kl.);

salātu mērces (30. kl.);
apstrādātas sēklas, kuras lieto kā garšvielas (30. kl.);
rieksti šokolādē (30. kl.);
svaigi un nepārstrādāti augļi, dārzeņi, rieksti un sēklas (31. kl.);
dzīvnieku barība (31. kl.);
dzīvi dzīvnieki (31. kl.);
sēklas sējai (31. kl.).

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).
Skaidrojums
30. klase galvenokārt ietver augu izcelsmes pārtikas produktus, kas nav augļi vai dārzeņi, un kas ir gatavi lietošanai vai konservēti,
kā arī palīgvielas, kuras paredzētas pārtikas produktu garšas uzlabošanai.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
dzērieni uz kafijas, kakao, šokolādes vai tējas bāzes;
labības produkti, kas sagatavoti lietošanai pārtikā, piemēram, auzu pārslas, kukurūzas čipsi, miežu grūbas, bulgurs, musli;
picas, pīrāgi, sviestmaizes;
rieksti šokolādē;

pārtikas produktu un dzērienu aromatizētāji, izņemot ēteriskās eļļas.
Uz šo klasi neattiecas:
sāls rūpnieciskiem nolūkiem (1. kl.);

pārtikas produktu un dzērienu aromatizētāji, kas ir ēteriskās eļļas (3.kl.)
ārstnieciskās tējas, diētiskā pārtika un vielas medicīniskiem nolūkiem (5. kl.);
uzturs zīdaiņiem un maziem bērniem (5. kl.);
uztura bagātinātāji (5. kl.);
raugs farmaceitiskiem nolūkiem (5. kl.), raugs dzīvnieku uzturam (31. kl.);
piena dzērieni ar kafijas, kakao, šokolādes vai tējas garšu (29. kl.);
zupas, buljoni (29. kl.);
neapstrādāti labības graudi (31. kl.);
svaigi garšaugi (31. kl.);
dzīvnieku barība (31. kl.).

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.
Skaidrojums
31. klase galvenokārt ietver zemkopības un jūras produkciju, kas nav apstrādāta patēriņam, dzīvus dzīvniekus un augus, kā arī
dzīvnieku barību.
Šajā klasē cita starpā ietverta:
neapstrādāti labības graudi;
svaigi augļi un dārzeņi, arī mazgāti vai apstrādāti ar vasku;
augu atliekas;
neapstrādātas aļģes;
neapstrādāti kokmateriāli;
perējamās olas;
svaigas sēnes un trifeles;
pakaiši dzīvniekiem, piemēram, aromatizētas smiltis, papīra granulu pakaiši mājdzīvniekiem.
Uz šo klasi neattiecas:

mikroorganismu kultūras un dēles medicīniskiem nolūkiem (5. kl.);
uztura bagātinātāji un ārstnieciskā barība dzīvniekiem (5. kl.);
daļēji apstrādāta koksne (19. kl.);
mākslīgā ēsma makšķerēšanai (28. kl.);
pārtikas rīsi (30. kl.);
tabaka (34. kl.).

32. klase
Alus;
bezalkoholiskie dzērieni;
minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi;
augļu dzērieni un augļu sulas;
sīrupi un citas bezalkoholiskas sastāvdaļas dzērienu pagatavošanai.
Skaidrojums
32. klase galvenokārt ietver bezalkoholiskos dzērienus, kā arī alu.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
dezalkoholizētie dzērieni.
bezalkoholiski gāzētie dzērieni;
dzērieni uz rīsu un sojas bāzes, izņemot piena aizstājējus;
enerģijas dzērieni, izotoniskie dzērieni, ar proteīniem bagātināti sporta dzērieni;
bezalkoholiskās esences un augļu ekstrakti dzērienu pagatavošanai.
Uz šo klasi neattiecas:
dzērienu aromatizētāji, kas ir ēteriskās eļļas (3. kl.), dzērienu aromatizētāji, kas nav ēteriskās eļļas (30. kl.);
diētiskie dzērieni medicīniskiem nolūkiem (5. kl.);
piena dzērieni, kuros piens ir pārsvarā, piena kokteiļi (29. kl.);
piena aizstājēji, piemēram, mandeļu piens, kokosriekstu piens, zemesriekstu piens, rīsu piens, sojas piens (29. kl.);
citronu sula kulinārijas nolūkiem, tomātu sula ēdienu pagatavošanai (29. kl.);
dzērieni uz kafijas, kakao, šokolādes vai tējas bāzes (30. kl.);
dzira mājdzīvniekiem (31. kl.);
alkoholiskie dzērieni, izņemot alu (33. kl.).

33. klase
Alkoholiskie dzērieni, izņemot alu;
alkoholiskas sastāvdaļas dzērienu pagatavošanai.

Skaidrojums
33. klase galvenokārt ietver alkoholiskos dzērienus, alkoholisko dzērienu esences un ekstraktus.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
vīni, stiprinātie vīni;
alkoholiskais sidrs, raudzēts bumbieru sidrs;
spirtotie dzērieni, liķieri;
alkoholisko dzērienu esences, alkoholiskie augļu ekstrakti, rūgtie spirtotie dzērieni (biteri).
Uz šo klasi neattiecas:
ārstnieciskie dzērieni (5. kl.);
dezalkoholizētie dzērieni (32. kl.);
alus (32. kl.);
bezalkoholiskie dzērieni, kurus izmanto alkoholisko dzērienu gatavošanai, piemēram, bezalkoholiski gāzētie dzērieni, gāzēts
ūdens (32. kl.).

34. klase
Tabaka un tabakas aizstājēji;
cigaretes un cigāri;
elektroniskās cigaretes un iztvaices ierīces smēķēšanai;
smēķēšanas piederumi;
sērkociņi.
Skaidrojums
34. klase galvenokārt ietver tabaku un izstrādājumus, kurus izmanto smēķēšanai, kā arī noteiktus piederumus un tilpnes, kas
saistītas ar to izmantošanu.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
tabakas aizstājēji, ne medicīniskiem nolūkiem;
aromatizētāji (izņemot ēteriskās eļļas), izmantošanai elektroniskajās cigaretēs, iztvaices ierīcēs smēķēšanai;
smēķējamie augi;
šņaucamā tabaka;
noteikti smēķēšanas piederumi un tilpnes, piemēram, šķiltavas smēķētājiem, pelnutrauki, tabakdozes, šņaucamās tabakas
kārbas, mitrumu uzturošas kārbas cigāru glabāšanai.
Uz šo klasi neattiecas:
cigaretes bez tabakas, medicīniskiem nolūkiem (5. kl.);
baterijas, akumulatori un uzlādes ierīces elektroniskajām cigaretēm (9. kl.);

pelnutrauki automobiļiem (12. kl.).

PAKALPOJUMI
35. klase
Reklāma;
darījumu vadīšana;
uzņēmumu pārvaldīšana;
biroja darbi.
Skaidrojums
35. klase galvenokārt ietver pakalpojumus, ko personas vai organizācijas sniedz ar mērķi:
1

palīdzēt komercuzņēmumu darbībā vai pārvaldībā vai

2

palīdzēt rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmumu darījumu vadīšanas vai komercdarbības jautājumos,

kā arī reklāmas uzņēmumu pakalpojumus, kuru darbība galvenokārt saistīta ar informācijas un ziņojumu sniegšanu sabiedrībai par
visu veidu precēm un pakalpojumiem, izmantojot visu veidu informācijas izplatīšanas līdzekļus.
Šajā klasē cita starpā ietverta:
dažādu preču atlase un izvietošana (izņemot to transportu) citu personu labā, lai dotu patērētājiem iespēju šīs preces ērti
aplūkot un iegādāties; šādus pakalpojumus var sniegt mazumtirdzniecības veikalos, vairumtirdzniecības vietās, tirdzniecības
automātos un pēc katalogiem ar pasta vai elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, piemēram, izmantojot tīmekļa vietnes vai
iepirkšanās programmas televīzijā;

reklāmas, mārketinga un tirdzniecību veicinoši pakalpojumi, piemēram, preču paraugu izplatīšana, reklāmas ideju izstrāde,
reklāmas tekstu rakstīšana un publicēšana;
veikalu skatlogu noformēšana;
sabiedrisko attiecību pakalpojumi;
TV veikalu programmu veidošana;
gadatirgu un izstāžu organizēšana komerciāliem vai reklāmas nolūkiem;
meklētājprogrammu optimizēšana tirdzniecības veicināšanai;
komercdarbības atbalsta pakalpojumi, piemēram, personāla atlase, personu pārstāvēšana sarunās par komerclīgumu
nosacījumiem, pašizmaksas analīze, importa-eksporta aģentūru pakalpojumi;
uzņēmējdarbības darījumu un finanšu dokumentācijas pārvaldības pakalpojumi, piemēram, grāmatvedības pakalpojumi, aktu
par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavošana, uzņēmējdarbības un finanšu audita pakalpojumi, uzņēmumu
novērtēšana, nodokļu aprēķināšanas un deklarēšanas pakalpojumi;
preču un pakalpojumu licencēšanas komerciāla pārvaldība;
pakalpojumi, kas ietver rakstveida ziņojumu un ierakstu reģistrāciju, pārrakstīšanu, sastādīšanu, apkopošanu un
sistematizēšanu, kā arī matemātisko vai statistisko datu apkopošanu;

biroja darbi, piemēram, darījumu tikšanos plānošana, atgādināšana par norunātu tikšanos, datu meklēšana datoru datnēs
(failos) trešajām personām, datorizēta datņu (failu) pārvaldība, telefona zvanu centru operatoru pakalpojumi.

Uz šo klasi neattiecas:

finanšu pakalpojumi, piemēram, finanšu analīze, finanšu pārvaldība, finansiāla sponsorēšana (36. kl.);
nekustamā īpašuma pārvaldība (36. kl.);
starpniecības pakalpojumi biržas darījumos (36. kl.);
transporta loģistikas pakalpojumi (39. kl.);
energoaudita pakalpojumi (42. kl.);
reklāmas materiālu grafiskā dizaina veidošana (42. kl.);
juridiskie pakalpojumi, kas saistīti ar personu pārstāvēšanu sarunās par līgumu nosacījumiem (45. kl.);
intelektuālā īpašuma tiesību licencēšana, licenču juridiskā pārvaldība, autortiesību pārvaldība (45.kl.);
domēna vārdu reģistrācija (45. kl.).

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

36. klase galvenokārt ietver pakalpojumus, kas saistīti ar banku darbību un citām finanšu transakcijām, finansiālas novērtēšanas
pakalpojumus, kā arī pakalpojumus apdrošināšanas un nekustamā īpašuma jomā.
Šajā klasē cita starpā ietverti:

finanšu transakciju un maksājumu pakalpojumi, piemēram, valūtas maiņa, elektroniska naudas līdzekļu pārskaitīšana,
kredītkaršu un debetkaršu maksājumu apstrāde, ceļojumu čeku izsniegšana;
finanšu pārvaldība un izpēte;
finansiāla novērtēšana, piemēram, juvelierizstrādājumu, mākslas darbu un nekustamā īpašuma novērtēšana, remonta izmaksu
finansiāla novērtēšana;
čeku verifikācijas pakalpojumi;
finansēšanas un kredītu pakalpojumi, piemēram, aizdevumu izsniegšana, kredītkaršu izsniegšana, izpirkumnomas finansēšanas
pakalpojumi;
kolektīvā finansēšana;
uzglabāšana seifos;
finansiāla sponsorēšana;
nekustamā īpašuma aģentūru pakalpojumi, nekustamā īpašuma pārvaldība, dzīvokļu izīrēšana, nomas un īres maksas
iekasēšana;
apdrošināšanas risku parakstīšana, aktuāru pakalpojumi;
starpniecības pakalpojumi, piemēram, starpniecības pakalpojumi darījumos ar vērtspapīriem, apdrošināšanas jomā, nekustamā
īpašuma jomā, starpniecības pakalpojumi oglekļa dioksīda emisiju kredīta jomā, aizdevumu izsniegšana pret ķīlu.
Uz šo klasi neattiecas:

pārvaldības pakalpojumi, kas attiecas uz uzņēmējdarbības darījumiem un finanšu dokumentāciju, piemēram, grāmatvedības
pakalpojumi, aktu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavošana, uzņēmumu novērtēšana, nodokļu aprēķināšanas un
deklarēšanas pakalpojumi (35. kl.);
sponsoru meklēšana, preču un pakalpojumu noieta veicināšana, atbalstot sporta pasākumus (35.kl.);
bankomātu papildināšana ar skaidru naudu (39. kl.);
starpniecības pakalpojumi kravu pārvadājumu jomā, starpniecības pakalpojumi pārvadājumu jomā (39. kl.);
vilnas un mežaudžu kvalitātes novērtēšana.

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.
Skaidrojums
37. klase galvenokārt ietver būvniecības pakalpojumus, kā arī pakalpojumus, kas ietver objektu atjaunošanu (restaurēšanu) līdz to
sākotnējam stāvoklim vai to saglabāšanu, nemainot to fiziskās vai ķīmiskās īpašības.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
būvju, ceļu, tiltu, dambju vai pārvades līniju būvniecības un nojaukšanas pakalpojumi,kā arī pakalpojumi būvniecības jomā,
piemēram, iekšējie un ārējie krāsošanas, apmešanas, sanitārtehniskie, apkures iekārtu uzstādīšanas un jumta seguma klāšanas
darbi;

kuģubūve;
būvniecības instrumentu, mašīnu un piederumu iznomāšana, piemēram, buldozeru iznomāšana, celtņu iznomāšana;
dažādi remonta pakalpojumi, piemēram, elektroenerģijas, datortehnikas, mēbeļu, instrumentu, darbarīku jomā;

dažādi restaurēšanas pakalpojumi, piemēram, ēku restaurēšana, mēbeļu restaurēšana un mākslas darbu restaurēšana;
objektu uzturēšana sākotnējā stāvoklī, nemainot to īpašības;
dažādu objektu, piemēram, logu, transportlīdzekļu, apģērbu tīrīšana, kā arī apģērbu mazgāšana un presēšana.
Uz šo klasi neattiecas:

fiziska preču uzglabāšana (39. kl.);
objekta vai vielas pārveidošana, kas saistīta ar tā būtisko īpašību izmaiņām, piemēram, audumu griešana, krāsošana,
ugunsizturības piešķiršana tiem (40. kl.), metālu liešana, pārklāšana, apstrāde (40. kl.), šūšana pēc pasūtījuma, apģērbu
izgatavošana, izšūšana (40. kl.), ēdienu un dzērienu konservēšana (40. kl.);
datoru programmatūras instalēšana, uzturēšana un atjaunināšana (42. kl.), tīmekļa vietņu izveidošana un mitināšana (42. kl.);
būvniecības projektu izstrāde un arhitektūras pakalpojumi (42. kl.).

38. klase
Telesakaru pakalpojumi.
Skaidrojums

38. klase galvenokārt ietver pakalpojumus, kas sniedz iespēju vismaz vienai pusei sazināties ar otru pusi, kā arī datu apraides un

pārraides pakalpojumus.
Šajā klasē cita starpā ietverti:

digitālo datņu (failu) pārraide un elektroniskā pasta pakalpojumi;
lietotāju piekļuves nodrošināšana globālajiem datortīkliem;
radio un televīzijas apraide;
videopārraide pēc pieprasījuma;
interneta tērzētavu un tiešsaistes forumu darbības nodrošināšana;
telefona un balss pasta pakalpojumi;
telekonferenču un videokonferenču nodrošināšana.
Uz šo klasi neattiecas:

radioreklāma (35. kl.);
telemārketinga pakalpojumi (35. kl.);
komunikācijas saturs vai materiāli, piemēram, lejupielādējami attēlu faili (9. kl.), uzņēmējdarbības informācijas nodrošināšana
tīmekļa vietnēs (35. kl.), nelejupielādējamu filmu un televīzijas raidījumu nodrošināšana, izmantojot videopārraidi pēc
pieprasījuma (41. kl.);
pakalpojumi, kas tiek nodrošināti, izmantojot telesakarus, piemēram, lejupielādējamu digitālās mūzikas ierakstu
mazumtirdzniecības pakalpojumi tiešsaistē (35. kl.), banku pakalpojumi tiešsaistē (36. kl.);
radio un televīzijas programmu veidošana (41. kl.);
konsultēšana telekomunikāciju tehnoloģiju jomā (42. kl.);
sociālās tīklošanās pakalpojumi tiešsaistē (45. kl.).

39. klase
Transporta pakalpojumi;
preču iesaiņošana un uzglabāšana;
ceļojumu organizēšana.
Skaidrojums
39. klase galvenokārt ietver cilvēku, dzīvnieku vai preču transportēšanas pakalpojumus pa dzelzceļu, ceļiem, ūdeni, gaisu vai
cauruļvadiem un pakalpojumus, kas cieši saistīti ar šādu transportēšanu, kā arī preču uzglabāšanas pakalpojumus jebkura veida

krātuvēs, noliktavās vai cita veida būvēs, lai tās saglabātu vai sargātu.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
staciju, tiltu, dzelzceļa, pārceltuvju un citu transporta infrastruktūras objektu darbības nodrošināšana;
transportlīdzekļu iznomāšana un to vadītāju, piemēram, šoferu un pilotu pakalpojumu sniegšana;

iznomāšanas pakalpojumi, kas saistīti ar transportēšanu, glabāšanu un ceļošanu, piemēram, autostāvvietu iznomāšana, garāžu
iznomāšana, uzglabāšanas konteineru iznomāšana;
jūras velkoņu darbība, kravu izkraušana, ostu un piestātņu darbības nodrošināšana un avārijās cietušu kuģu un to kravu
glābšana;

preču iepakošana, iepildīšana pudelēs, iesaiņošana un piegāde;

tirdzniecības automātu un bankomātu piepildīšana;
brokeru un tūrisma aģentūru informācijas sniegšanas pakalpojumi par ceļojumiem vai preču pārvadāšanu,kā arī informācijas
sniegšana par transporta tarifiem, kustības grafikiem un transportēšanas veidiem;
transportlīdzekļu vai preču pārbaude pārvadāšanas nolūkiem;

enerģijas un elektrības sadale, kā arī ūdens sadale un apgāde.
Uz šo klasi neattiecas:

ceļojumu vai transporta reklāma (35. kl.);
apdrošināšana cilvēku vai preču pārvadāšanas laikā (36. kl.);
transportlīdzekļu vai citu priekšmetu, kas saistīti ar cilvēku vai preču pārvadāšanu, apkope un remonts (37. kl.);
gidu pakalpojumi ekskursiju vadīšanā (41. kl.);
elektroniskā datu uzglabāšana (42. kl.);
viesnīcu numuru vai citu īslaicīgās izmitināšanas vietu rezervēšana, ko veic ceļojumu aģenti vai brokeri (43. kl.).

40. klase
Materiālu apstrāde (jāprecizē materiālu apstrādes veids);

atkritumu pārstrāde;
gaisa attīrīšana un ūdens apstrāde;
drukāšanas pakalpojumi;
pārtikas produktu un dzērienu konservēšana.
Skaidrojums
40. klase galvenokārt ietver objektu vai neorganisku vai organisku vielu mehāniskas vai ķīmiskas apstrādes, pārveidošanas vai
izgatavošanas pakalpojumus, ieskaitot izgatavošanu pēc individuāla pasūtījuma.
Klasifikācijas mērķiem preču izgatavošanu uzskata par pakalpojumu vienīgi gadījumos, kad to veic pēc citu personu individuāla
pasūtījuma un instrukcijām.
Ja izgatavošana vai ražošana nenotiek, lai izpildītu tādu preču pasūtījumu, kuras atbilst patērētāja īpašām vajadzībām, prasībām vai
instrukcijām, tad to parasti pieskaita izgatavotāja galvenajai komercdarbībai vai precēm tirdzniecībā.
Ja vielas vai objektus trešajām personām pārdod persona, kas tos ir izgatavojusi vai pārveidojusi, to parasti neuzskata par
pakalpojumu.
Šajā klasē cita starpā ietverta:
priekšmeta vai vielas pārveidošana (pārvēršana) un jebkurš process, kas ietver būtisko īpašību izmaiņas, piemēram, apģērba
krāsošana; šādus pārveidošanas pakalpojumus klasificē 40. klasē arī tad, ja tie tiek sniegti remonta vai apkopes darbu ietvaros,
piemēram, automobiļu buferu hromēšana;
materiālu apstrāde, ko izmanto jebkuru vielu vai objektu ražošanā, izņemot ēku būvi, un kas ietver, piemēram, griešanu,
formēšanu, slīpēšanu vai metālu pārklāšanu;

materiālu savienošana, piemēram, lodēšana vai metināšana;
pārtikas produktu pārstrāde un apstrāde, piemēram, sulas spiešana, graudu malšana, pārtikas produktu un dzērienu
konservēšana, pārtikas produktu kūpināšana, pārtikas produktu sasaldēšana;
preču izgatavošana pēc citu personu pasūtījuma un instrukcijām (jānorāda izgatavojamās preces), piemēram, automobiļu
izgatavošana pēc individuāla pasūtījuma;

zobu tehniķu pakalpojumi;
stepēšana, izšūšana, šūšana pēc pasūtījuma, tekstilizstrādājumu krāsošana, tekstilizstrādājumu apretēšana.
Uz šo klasi neattiecas:

pakalpojumi, kas neizmaina priekšmeta vai vielas būtiskās īpašības, piemēram, mēbeļu apkope vai remonta
pakalpojumi (jāprecizē, kas tiek remontēts) (37. kl.);
būvniecības pakalpojumi, piemēram, krāsošana un apmešana (37. kl.);
tīrīšanas pakalpojumi, piemēram, veļas mazgāšana, logu tīrīšana, ēku iekšējo un ārējo virsmu tīrīšana (37. kl.);
pretkorozijas apstrāde, piemēram, transportlīdzekļu pretkorozijas apstrāde (37. kl.);
noteikti pakalpojumi pēc individuāla pasūtījuma, piemēram, automobiļu krāsošana pēc pasūtījuma (37. kl.);

ēdienu dekorēšana, figūru veidošana no pārtikas produktiem (43. kl.).

41. klase
Izglītība;
apmācība;
izpriecas;
sporta un kultūras pasākumu rīkošana.
Skaidrojums

41. klasē galvenokārt ietverti visi izglītības un apmācības veidi, pakalpojumi, kuru galvenais mērķis ir cilvēku izklaide, izpriecas vai
atpūta, kā arī vizuālās mākslas vai literatūras darbu prezentēšana kultūras vai izglītības nolūkiem.
Uz šo klasi cita starpā attiecas:

izstāžu organizēšana kultūras un izglītības nolūkiem, konferenču, kongresu un simpoziju rīkošana un vadīšana;
rakstiskās un mutvārdu tulkošanas pakalpojumi;
grāmatu un tekstu, izņemot reklāmas tekstus, publicēšana;
reportieru pakalpojumi, fotoreportāžu veidošana;
fotografēšana;
filmu, izņemot reklāmas filmas, režija un producēšana;
atrakciju parku, cirku, zooloģisko dārzu, mākslas galeriju un muzeju pakalpojumi kultūras, apmācības un izklaides jomā;
sporta un fitnesa treniņu pakalpojumi;
dzīvnieku dresūra;
tiešsaistes spēļu pakalpojumi;
azartspēļu pakalpojumi, loteriju organizēšana;

izklaides, apmācības un sporta pasākumu biļešu rezervēšana ar vai bez priekšapmaksas;
noteiktu darbu rakstīšana, piemēram, kinoscenāriju un dziesmu rakstīšana.
Uz šo klasi neattiecas:

izstāžu organizēšana komerciāliem vai reklāmas nolūkiem (35. kl.);
publicitātes veicināšanai paredzētu tekstu rakstīšana un publicēšana (35.kl.);
ziņu aģentūru pakalpojumi (38. kl.);
radio un televīzijas apraide (38. kl.);
videokonferenču rīkošana (38. kl.);
tehniska rakstura tekstu sagatavošana (42. kl.);
dienas auklīšu un mazbērnu novietņu pakalpojumi (43. kl.);
SPA salonu pakalpojumi (44. kl.);
laulību ceremoniju plānošana un organizēšana (45. kl.).

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.
Skaidrojums
42. klasē galvenokārt ietverti pakalpojumi, kas saistīti ar komplicētu cilvēka darbības sfēru teorētiskiem un praktiskiem
aspektiem, piemēram, zinātnisko laboratoriju pakalpojumi, inženiertehniskie pakalpojumi, datorprogrammēšana, arhitektūras

pakalpojumi vai interjera dizaina pakalpojumi.
Šajā klasē cita starpā ietverti:
zinātniskie un inženiertehniskie pakalpojumi, proti, novērtēšana, prognozēšana, izpētes darbi, atzinumu un pārskatu
sagatavošana zinātnes un tehnikas jomā, ieskaitot konsultēšanu tehnoloģiju jomā;
datoru un informācijas tehnoloģiju pakalpojumi datora datu un personiskās un finanšu informācijas nodrošināšanai un
neatļautas piekļuves datiem un informācijai atklāšanai, piemēram, pakalpojumi aizsardzībai pret datorvīrusiem, datu šifrēšana,
personu identificējošās informācijas elektroniskā uzraudzība, lai konstatētu identitātes zādzības ar interneta starpniecību;

programmatūra kā pakalpojums (SaaS), platforma kā pakalpojums (PaaS);
zinātniski pētnieciskie darbi medicīnas jomā;

arhitektūras un pilsētplānošanas pakalpojumi;
noteikti dizaina pakalpojumi, piemēram, rūpnieciskā dizaina pakalpojumi, datorprogrammu projektēšana un datorsistēmu
izstrāde, interjera dizaina pakalpojumi, iepakojuma dizaina pakalpojumi, grafiskā dizaina izstrāde, tērpu dizaina pakalpojumi;
zemes mērīšanas darbi;
izpēte naftas, gāzes un kalnrūpniecības jomā.
Uz šo klasi neattiecas:

noteikti izpētes pakalpojumi, piemēram, pētījumi darījumu jomā (35. kl.), mārketinga izpēte (35. kl.), finanšu izpēte (36. kl.),
ģenealoģiskā izpēte (45. kl.), juridiskā izpēte (45. kl.);
uzņēmējdarbības audita pakalpojumi (35. kl.);
datoru datņu (failu) pārvaldība (35. kl.);
finanšu novērtēšana (36. kl.);
derīgo izrakteņu ieguve, naftas un gāzes urbumu veikšana (37. kl.);

datoraparatūras uzstādīšana, apkope un remonts (37. kl.);
skaņu operatoru pakalpojumi (41. kl.);
noteikti dizaina pakalpojumi, piemēram, ainavu arhitektūras pakalpojumi (44. kl.);
ārstnieciskā aprūpe un veterinārie pakalpojumi (44. kl.);
juridiskie pakalpojumi (45. kl.).

43. klase
Apgāde ar uzturu un dzērieniem;
viesu izmitināšana.
Skaidrojums

43. klasē galvenokārt ietverti pakalpojumi, kurus sniedz saistībā ar ēdienu un dzērienu sagatavošanu tūlītējam patēriņam, kā arī
pakalpojumi īslaicīgās uzturēšanās nodrošināšanai.
Šajā klasē cita starpā ietverti:

īslaicīgās uzturēšanās mītņu rezervēšana, piemēram, viesnīcu rezervēšana;
dzīvnieku pansiju pakalpojumi;
sanāksmju telpu, telšu un pārvietojamu ēku iznomāšana;
veco ļaužu pansionātu pakalpojumi;
dienas auklīšu un mazbērnu novietņu pakalpojumi;
ēdienu dekorēšana, figūru veidošana no pārtikas produktiem;
virtuves iekārtu iznomāšana;
krēslu, galdu, galddrānu un stikla trauku iznomāšana;
ūdenspīpju bāru pakalpojumi;
personisko šefpavāru pakalpojumi.
Uz šo klasi neattiecas:
nekustamā īpašuma, piemēram, māju un dzīvokļu, izīrēšana (iznomāšana) ilglaicīgai izmantošanai (36. kl.);
ceļojumu organizēšanas pakalpojumi, ko sniedz tūrisma aģentūras (39. kl.);
pārtikas un dzērienu konservēšana (40. kl.);
diskotēku pakalpojumi (41. kl.);
internātskolu pakalpojumi (41. kl.);
veselības aprūpes iestāžu un rehabilitācijas centru pakalpojumi (44. kl.).

44. klase
Ārstnieciskā aprūpe;
veterinārie pakalpojumi;
veselības un skaistumkopšanas pakalpojumi cilvēkam un dzīvniekiem;
lauksaimniecības, akvakultūras, dārzkopības un mežkopības pakalpojumi.
Skaidrojums
44. klasē galvenokārt ietverti personu, uzņēmumu vai organizāciju sniegtie ārstnieciskās aprūpes, arī alternatīvās medicīnas

pakalpojumi, higiēnas un skaistumkopšanas pakalpojumi kā cilvēkam, tā dzīvniekiem, kā arī lauksaimniecības, akvakultūras,
dārzkopības un mežkopības pakalpojumi.
Šajā klasē cita starpā ietverti:

slimnīcu pakalpojumi;
telemedicīnas pakalpojumi;
zobārstniecības pakalpojumi, optometrijas pakalpojumi un garīgās veselības aprūpes pakalpojumi;
medicīnisko klīniku pakalpojumi un medicīnisko analīžu pakalpojumi, ko nodrošina medicīniskās laboratorijas diagnostikas un
ārstēšanas nolūkos, piemēram, rentgenogrāfija un asins analīzes;
terapijas pakalpojumi, piemēram, fizioterapijas un runas terapijas pakalpojumi;
konsultāciju sniegšana farmācijas jomā un farmaceitu pakalpojumi recepšu zāļu izgatavošanā;
asins banku un cilvēku audu banku pakalpojumi;
veselības aprūpes iestāžu un rehabilitācijas centru pakalpojumi;
padomu sniegšana par uzturu;
SPA salonu pakalpojumi;
mākslīgās apaugļošanas (apsēklošanas) un “in vitro” apaugļošanas pakalpojumi;
lopkopības pakalpojumi;

dzīvnieku kopšanas pakalpojumi;
pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi;
dārzniecību pakalpojumi, piemēram, stādaudzētavu pakalpojumi, ainavu arhitektūras pakalpojumi, daiļdārzu veidošanas
pakalpojumi, zālienu kopšana;
pakalpojumi, kas saistīti ar ziedu kārtošanas mākslu, piemēram, ziedu kompozīciju veidošana, ziedu vainagu veidošana;
nezāļu iznīdēšana, kaitēkļu iznīcināšana un kaitēkļu kontroles pakalpojumi lauksaimniecības, akvakultūras, dārzkopības un
mežkopības nolūkiem.
Uz šo klasi neattiecas:
kaitēkļu iznīcināšana un kaitēkļu kontroles pakalpojumi, kas nav paredzēti lauksaimniecības, akvakultūras, dārzkopības un
mežkopības nolūkiem (37. kl.);
apūdeņošanas iekārtu ierīkošana un remonts (37. kl.);
medicīniskā transporta pakalpojumi (39. kl.);

lopu kaušana un taksidermijas darbu izgatavošana (40. kl.);

koku ciršana un kokmateriālu sagatavošana (40. kl.);
dzīvnieku dresūra (41. kl.);
veselības klubu pakalpojumi, kas saistīti ar fiziskām nodarbībām (41. kl.);
zinātniski pētnieciskie darbi medicīnas jomā (42. kl.);
dzīvnieku pansiju pakalpojumi (43. kl.);
veco ļaužu pansionātu pakalpojumi (43. kl.);

apbedīšanas biroju pakalpojumi (45. kl.).

45. klase
Juridiskie pakalpojumi;
pakalpojumi īpašuma un personu fiziskai aizsardzībai;
privātie un sabiedriskie pakalpojumi personu individuālo vajadzību apmierināšanai (jāprecizē sniegtie pakalpojumi).
Skaidrojums
Šajā klasē cita starpā ietverti:
juristu sniegtie pakalpojumi personām, personu grupām, organizācijām un uzņēmumiem;
izmeklēšanas un novērošanas pakalpojumi, kas saistīti ar personu fizisko drošību un īpašuma aizsardzību;
pakalpojumi personām sabiedrisko pasākumu sakarā, piemēram, personu pavadīšana sabiedrībā, laulību aģentūru pakalpojumi
un apbedīšanas biroju pakalpojumi.
Uz šo klasi neattiecas:
profesionālas palīdzības sniegšana komercuzņēmumu pārvaldībā un darbībā (35. kl.);
pakalpojumi, kas attiecas uz finanšu vai naudas lietām, kā arī apdrošināšanu (36. kl.);
ceļotāju pavadīšana (39. kl.);
transportēšana ar apsardzi (39. kl.);
audzināšanas un izglītošanas pakalpojumi (41. kl.);
dziedātāju un dejotāju priekšnesumi (41. kl.);
programmēšanas pakalpojumi programmatūras aizsardzībai (42. kl.);
datoru un interneta drošības konsultācijas un datu šifrēšanas pakalpojumi (42. kl.);
ārstnieciskā aprūpe, veselības un skaistumkopšanas pakalpojumi cilvēkam un dzīvniekiem (44. kl.);
noteikti nomas (īres) pakalpojumi (sk. Nicas klasifikācijas preču un pakalpojumu sarakstu).

https://www.lrpv.gov.lv/lv/Nicas-klasifikacija/klasu-virsraksti-ar-skaidrojumiem

