
    7.pielikums 

Sektors Nozare Nosaukums NACE 2. 

red. 

NACE 2. red., 

darbības veids 

Literatūras 

sektors 

Radošās nozares Izdevējdarbība 58 (J) Informācijas 

un komunikācijas 

pakalpojumi  

  Atbalstošās nozares Poligrāfija un ierakstu 

reproducēšana 

18 (C) Apstrādes 

rūpniecība  

    Mazumtirdzniecība, 

izņemot automobiļus un 

motociklus 

47 (F) Būvniecība  

Vizuālā māksla Radošās nozares Cita veida ražošana 32 (C) Apstrādes 

rūpniecība  

    Arhitektūras un 

inženiertehniskie 

pakalpojumi; tehniskā 

pārbaude un analīze 

71 (M) Profesionālie, 

zinātniskie un 

tehniskie 

pakalpojumi  

    Citi profesionālie, 

zinātniskie un tehniskie 

pakalpojumi 

74 (M) Profesionālie, 

zinātniskie un 

tehniskie 

pakalpojumi  

  Atbalstošās nozares Papīra un papīra 

izstrādājumu ražošana 

17 (C) Apstrādes 

rūpniecība  

    Nemetālisko minerālu 

izstrādājumu ražošana 

23 (C) Apstrādes 

rūpniecība  

    Vairumtirdzniecība, 

izņemot automobiļus un 

motociklus 

46 (F) Būvniecība  

    Datoru, individuālās 

lietošanas priekšmetu un 

mājsaimniecības 

piederumu remonts 

95 (R) Māksla, 

izklaide un atpūta  

Audiovizuālā 

māksla 

Radošās nozares Kinofilmu, video filmu, 

televīzijas programmu un 

skaņu ierakstu 

producēšana 

59 (J) Informācijas 

un komunikācijas 

pakalpojumi  

Audiovizuālie 

mediji 

  Radio un televīzijas 

programmu izstrāde un 

apraide 

60 (J) Informācijas 

un komunikācijas 

pakalpojumi  

    Informācijas pakalpojumi 63 (J) Informācijas 

un komunikācijas 

pakalpojumi  



Tirgus 

komunikācijas 

Radošās nozares Centrālo biroju darbība; 

konsultēšana 

komercdarbībā un 

vadībzinībās 

70 (M) Profesionālie, 

zinātniskie un 

tehniskie 

pakalpojumi  

  Atbalstošās nozares Reklāmas un tirgus 

izpētes pakalpojumi 

73 (M) Profesionālie, 

zinātniskie un 

tehniskie 

pakalpojumi  

Māksla, izglītība 

un kultūras 

atbalsts 

Radošās nozares Izglītība 85 (P) Izglītība  

    Radošas, mākslinieciskas 

un izklaides darbības 

90 (R) Māksla, 

izklaide un atpūta  

  Atbalstošās nozares Datoru, elektronisko un 

optisko iekārtu ražošana 

26 (C) Apstrādes 

rūpniecība  

    Bibliotēku, arhīvu, muzeju 

un citu kultūras iestāžu 

darbība 

91 (R) Māksla, 

izklaide un atpūta  

       

Daļēji atbilstoši (saistīti) sektori    

       

Sports, atpūta un 

izklaide 

  Iznomāšana un 

ekspluatācijas līzings 

77 (N) 

Administratīvo un 

apkalpojošo 

dienestu darbība  

    Sporta nodarbības, 

izklaides un atpūtas 

darbība 

93 (R) Māksla, 

izklaide un atpūta  

    Azartspēles un derības 92 (R) Māksla, 

izklaide un atpūta  

Tūrisms   Izmitināšana 55 (I) Izmitināšana 

un ēdināšanas 

pakalpojumi  

    Ceļojumu biroju, tūrisma 

operatoru rezervēšanas 

pakalpojumi un ar tiem 

saistīti pasākumi 

79 (N) 

Administratīvo un 

apkalpojošo 

dienestu darbība  

    Ēku uzturēšanas un 

ainavu arhitektu 

pakalpojumi 

81 (N) 

Administratīvo un 

apkalpojošo 

dienestu darbība  

Tekstils   Tekstilizstrādājumu 

ražošana 

13 (C) Apstrādes 

rūpniecība  

    Apģērbu ražošana 14 (C) Apstrādes 

rūpniecība  



    Ādas un ādas 

izstrādājumu ražošana 

15 (C) Apstrādes 

rūpniecība  

Mēbeles   Mēbeļu ražošana 31 (C) Apstrādes 

rūpniecība  

      

Nespecializētās saistītās nozares   

      

Informācijas un 

sakaru 

tehnoloģijas 

  Datorprogrammēšana, 

konsultēšana un saistītas 

darbības 

62 (J) Informācijas 

un komunikācijas 

pakalpojumi  

Citi   Koksnes, koka un korķa 

izstrādājumu ražošana, 

izņemot mēbeles; salmu 

un pīto izstrādājumu 

ražošana 

16 (C) Apstrādes 

rūpniecība  

 

 

 

 


