CPV kodi atbilstoši Direktīvas 2014/24/ES XIV pielikumam
Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi
75200000-8 Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai
75231200-6 Ar noziedznieku aizturēšanu vai rehabilitāciju sistītie pakalpojumi
75231240-8 Nosacīti notiesāto pārbaudes pakalpojumi
79611000-0 Darba meklēšanas pakalpojumi
79622000-0 Mājsaimniecību personāla nodrošināšanas pakalpojumi
79624000-4 Aprūpes personāla nodrošināšanas pakalpojumi
79625000-1 Medicīniskā personāla nodrošināšanas pakalpojumi
85000000-9 līdz 85323000-9
85000000-9 Veselības un sociālie pakalpojumi
85100000-0 Veselības pakalpojumi
85110000-3 Slimnīcu un saistītie pakalpojumi.
85111000-0 Slimnīcu pakalpojumi.
85111100-1 Slimnīcu ķirurģiskie pakalpojumi
85111200-2 Slimnīcu ārstniecības pakalpojumi.
85111300-3 Slimnīcu ginekoloģiskie pakalpojumi.
85111310-6 In-vitro fertilizācijas pakalpojumi.
85111320-9 Slimnīcu dzemdību pakalpojumi.
85111400-4 Slimnīcu rehabilitācijas pakalpojumi.
85111500-5 Slimnīcu psihiatriskās palīdzības pakalpojumi.
85111600-6 Bioprotezēšanas pakalpojumi.
85111700-7 Skābekļa terapijas pakalpojumi.
85111800-8 Patoloģijas pakalpojumi.
85111810-1 Asinsanalīžu pakalpojumi.
85111820-4 Bakterioloģisko analīžu pakalpojumi.
85111900-9 Dialīzes pakalpojumi slimnīcās.
85112000-7 Slimnīcu palīgpakalpojumi.
85112100-8 Slimnīcu gultas piederumu pakalpojumi.
85112200-9 Ambulatorās aprūpes pakalpojumi.
85120000-6 Medicīniskās prakses un saistītie pakalpojumi.
85121000-3 Medicīniskās prakses pakalpojumi.
85121100-4 Ģimenes ārstu pakalpojumi.
85121200-5 Medicīnas speciālistu pakalpojumi.
85121210-8 Ginekoloģijas vai dzemdniecības pakalpojumi.
85121220-1 Nefroloģijas vai nervu sistēmas speciālistu pakalpojumi.
85121230-4 Kardioloģijas pakalpojumi vai plaušu speciālistu pakalpojumi.
85121231-1 Kardioloģijas pakalpojumi.
85121232-8 Plaušu speciālistu pakalpojumi.
85121240-7 ENT vai audiologu pakalpojumi.
85121250-0 Gastroenterologu un geriatrijas pakalpojumi.
85121251-7 Gastroenterologu pakalpojumi.
85121252-4 Geriatrijas pakalpojumi.
85121270-6 Psihiatru vai psihologu pakalpojumi.
85121271-3 Pansionātu pakalpojumi personām ar psiholoģiskiem traucējumiem.
85121280-9 Oftalmologu, dermatoloģijas vai ortopēdijas pakalpojumi.
85121281-6 Oftalmologu pakalpojumi.
85121282-3 Dermatoloģijas pakalpojumi.
85121283-0 Ortopēdijas pakalpojumi.
85121290-2 Pediatrijas vai urologu pakalpojumi.
85121291-9 Pediatrijas pakalpojumi.
85121292-6 Urologu pakalpojumi.
85121300-6 Ķirurģijas speciālistu pakalpojumi.
85130000-9 Stomatoloģijas prakses un saistītie pakalpojumi.

85131000-6 Stomatoloģijas prakses pakalpojumi.
85131100-7 Ortodontijas pakalpojumi.
85131110-0 Ortodontiskās ķirurģijas pakalpojumi.
85140000-2 Dažādi veselības aprūpes pakalpojumi
85141000-9 Pakalpojumi, ko sniedz medicīniskais personāls
85141100-0 Pakalpojumi, ko sniedz vecmātes.
85141200-1 Pakalpojumi, ko sniedz medmāsas.
85141210-4 Medicīniskās ārstēšanas pakalpojumi mājās.
85141211-1 Dialīzes medicīniskās ārstēšanas pakalpojumi mājās.
85141220-7 Konsultatīvie pakalpojumi, ko sniedz medmāsas.
85142000-6 Paramediķu pakalpojumi
85142100-7 Fizioterapijas pakalpojumi
85142200-8 Homeopātijas pakalpojumi
85142300-9 Higiēnas pakalpojumi
85142400-0 Urīna nesaturēšanas piederumu piegāde mājās
85143000-3 Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi
85144000-0 Veselības aprūpes centru pakalpojumi
85144100-1 Aprūpes centru pakalpojumi
85145000-7 Medicīnisko laboratoriju sniegtie pakalpojumi
85146000-4 Asins banku sniegtie pakalpojumi
85146100-5 Spermas banku sniegtie pakalpojumi
85146200-6 Orgānu transplantu banku sniegtie pakalpojumi
85147000-1 Veselības aprūpes pakalpojumi uzņēmumiem
85148000-8 Medicīniskās analīzes pakalpojumi
85149000-5 Farmaceitiskie pakalpojumi
85150000-5 Medicīniskie attēlveidošanas pakalpojumi
85160000-8 Optiķu pakalpojumi
85170000-1 Akupunktūras un hiropraktiķu pakalpojumi
85171000-8 Akupunktūras pakalpojumi
85172000-5 Hiropraktiķu pakalpojumi
85200000-1 Veterinārie pakalpojumi
85210000-3 Mājas dzīvnieku audzētavas
85300000-2 Sociālie pakalpojumi un saistītie pakalpojumi
85310000-5 Sociālā darba pakalpojumi
85311000-2 Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām
85311100-3 Sociālie pakalpojumi veciem cilvēkiem
85311200-4 Dienas aprūpes pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
85311300-5 Sociālie pakalpojumi bērniem un jauniešiem
85312000-9 Sociālie pakalpojumi bez izmitināšanas iespējām
85312100-0 Dienas aprūpes pakalpojumi
85312110-3 Bērnu dienas aprūpes pakalpojumi
85312120-6 Dienas aprūpes pakalpojumi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
85312200-1 Pirkumu piegāde mājās
85312300-2 Virzības un padomdevēju pakalpojumi
85312310-5 Virzības pakalpojumi
85312320-8 Padomdevēju pakalpojumi
85312330-1 Ģimenes plānošanas pakalpojumi
85312400-3 Sociālās aprūpes pakalpojumi, ko nesniedz izmitināšanas iestādes
85312500-4 Rehabilitācijas pakalpojumi
85312510-7 Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi
85320000-8 Sociālie pakalpojumi
85321000-5 Administratīvie sociālie pakalpojumi
85322000-2 Vietējās pašvaldības rīcības programma
85323000-9 Vietējās pašvaldības sniegtie veselības pakalpojumi
98133100-5 Sabiedriskās pāraudzināšanas un palīdzības pakalpojumi

98133000-4 Sociālo biedrību sniegtie pakalpojumi
98200000-5 Konsultāciju pakalpojumi par iespēju vienlīdzību
98500000-8 Privātas mājsaimniecības ar nodarbinātām personām
98513000-2 līdz 98514000-9
98513000-2 Darbaspēka pakalpojumi mājsaimniecībām
98513100-3 Aģentūru personāla pakalpojumi mājsaimniecībām
98513200-4 Kalpotāju pakalpojumi mājsaimniecībām
98513300-5 Pagaidu personāls mājsaimniecībām
98513310-8 Mājas palīdzības pakalpojumi
98514000-9 Mājas saimniecības pakalpojumi
Administratīvie sociālie, izglītības, veselības aprūpes un kultūras pakalpojumi
85321000-5 Administratīvie sociālie pakalpojumi
85322000-2 Vietējās pašvaldības rīcības programma
75000000-6 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi
75121000-0 Administratīvie izglītības pakalpojumi
75122000-7 Administratīvie veselības aprūpes pakalpojumi
75124000-1 Administratīvie atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi
79995000-5 līdz 79995200-7
79995000-5 Bibliotēkas vadības pakalpojumi
79995100-6 Arhivēšanas pakalpojumi
79995200-7 Katalogu pakalpojumi
80000000-4 līdz 80660000-8 (Izglītības un mācību pakalpojumi)
80000000-4 Izglītības un mācību pakalpojumi
80100000-5 Pamatizglītības pakalpojumi
80110000-8 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
80200000-6 Vidējās izglītības pakalpojumi
80210000-9 Vidējās tehniskās un profesionālās izglītības pakalpojumi
80211000-6 Vidējās tehniskās izglītības pakalpojumi
80212000-3 Vidējās profesionālās izglītības pakalpojumi
80300000-7 Augstākās izglītības pakalpojumi
80310000-0 Jauniešu izglītības pakalpojumi
80320000-3 Medicīniskās izglītības pakalpojumi
80330000-6 Izglītības pakalpojumi drošības jomā
80340000-9 Speciālās izglītības pakalpojumi
80400000-8 Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi
80410000-1 Dažādu skolu pakalpojumi
80411000-8 Transportlīdzekļu vadītāju skolu pakalpojumi
80411100-9 Transportlīdzekļu vadītāju eksāmenu pakalpojumi
80411200-0 Transportlīdzekļu vadītāju nodarbības
80412000-5 Lidotāju skolas pakalpojumi
80413000-2 Jūrniecības skolas pakalpojumi
80414000-9 Nirēju skolas pakalpojumi
80415000-6 Slēpošanas mācību pakalpojumi
80420000-4 E-mācību pakalpojumi
80430000-7 Augstākās izglītības līmeņa pieaugušo izglītības pakalpojumi
80490000-5 Izglītības centra vadība un uzturēšana
80500000-9 Mācību pakalpojumi
80510000-2 Speciālistu mācību pakalpojumi
80511000-9 Darbinieku mācību pakalpojumi
80512000-6 Suņu apmācību pakalpojumi
80513000-3 Jāšanas skolas pakalpojumi
80520000-5 Mācību telpas

80521000-2 Mācību programmas izstrādes pakalpojumi
80522000-9 Mācību semināri
80530000-8 Profesionālo mācību pakalpojumi
80531000-5 Rūpniecisko un tehnisko mācību pakalpojumi
80531100-6 Rūpniecisko mācību pakalpojumi
80531200-7 Tehnisko mācību pakalpojumi
80532000-2 Vadītāju mācību pakalpojumi
80533000-9 Datorlietotāju pamatzināšanu un mācību pakalpojumi
80533100-0 Datormācības pakalpojumi
80533200-1 Datoru lietošanas kursi
80540000-1 Vides mācību pakalpojumi
80550000-4 Drošības mācību pakalpojumi
80560000-7 Veselības un pirmās palīdzības sniegšanas mācību pakalpojumi
80561000-4 Veselības mācību pakalpojumi
80562000-1 Pirmās palīdzības sniegšanas mācību pakalpojumi
80570000-0 Personāla attīstības mācību pakalpojumi
80580000-3 Valodu mācību kursu pasniegšana
80590000-6 Mācību konsultāciju pakalpojumi
80600000-0 Mācību pakalpojumi aizsardzības un drošības materiālu jomā
80610000-3 Mācības un simulācija drošības iekārtu jomā
80620000-6 Mācības un simulācija šaujamieroču un munīcijas jomā
80630000-9 Mācības un simulācija militāro transportlīdzekļu jomā
80640000-2 Mācības un simulācija karakuģu jomā
80650000-5 Mācības un simulācija gaisa kuģu, raķešu un kosmosa kuģu jomā
80660000-8 Mācības un simulācija militāro elektronisko sistēmu jomā
92000000-1 līdz 92700000-8
92000000-1 Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi
92100000-2 Kinofilmu un videofilmu pakalpojumi
92110000-5 Kinofilmu un videofilmu ražošana un saistītie pakalpojumi
92111000-2 Kinofilmu un videofilmu ražošanas pakalpojumi
92111100-3 Mācību filmu un videofilmu ražošana
92111200-4 Reklāmas, propagandas un informatīvo filmu un videofilmu ražošana
92111210-7 Reklāmas filmu ražošana
92111220-0 Reklāmas videofilmu ražošana
92111230-3 Propagandas filmu ražošana
92111240-6 Propagandas videofilmu ražošana
92111250-9 Informatīvo filmu ražošana
92111260-2 Informatīvo videofilmu ražošana
92111300-5 Izklaides filmu un videofilmu ražošana
92111310-8 Izklaides filmu ražošana
92111320-1 Izklaides videofilmu ražošana
92112000-9 Pakalpojumi, kas saistīti ar kinofilmu un videofilmu ražošanu
92120000-8 Kinofilmu un videofilmu izplatīšanas pakalpojumi
92121000-5 Videofilmu izplatīšanas pakalpojumi
92122000-2 Kinofilmu izplatīšanas pakalpojumi
92130000-1 Kinofilmu demonstrēšanas pakalpojumi
92140000-4 Videofilmu demonstrēšanas pakalpojumi
92200000-3 Radio un televīzijas pakalpojumi
92210000-6 Radio pakalpojumi
92211000-3 Radio raidījumu veidošanas pakalpojumi
92213000-7 Mazo radio sistēmu pakalpojumi
92214000-4 Radiostudiju vai iekārtu pakalpojumi
92215000-1 Vispārējie mobilie radiopakalpojumi (GMRS)
92216000-8 Ģimenes radiopakalpojumi (FRS)
92217000-5 Vispārējie mobilie radiopakalpojumi/Ģimenes radiopakalpojumi (GMRS/FRS)

92220000-9 Televīzijas pakalpojumi
92221000-6 Televīzijas raidījumu veidošanas pakalpojumi
92222000-3 Slēgtā cikla televīzijas pakalpojumi
92224000-7 Digitālā televīzija
92225000-4 Interaktīvā televīzija
92225100-7 Filmu pēc pieprasījuma televīzija
92226000-1 Televīzijas programmu plānošana
92230000-2 Radio un televīzijas kabeļu pakalpojumi
92231000-9 Starptautiskie divpusējie pakalpojumi un starptautiskās privātās nomātās līnijas
92232000-6 Kabeļu televīzija
92300000-4 Izklaides pakalpojumi
92310000-7 Mākslinieciskās un literārās jaunrades un interpretācijas pakalpojumi
92311000-4 Mākslas darbi
92312000-1 Mākslinieciskie pakalpojumi
92312100-2 Teātra producentu, dziedātāju grupu, ansambļu un orķestru izklaides pakalpojumi
92312110-5 Teātra producentu izklaides pakalpojumi
92312120-8 Dziedātāju grupu izklaides pakalpojumi
92312130-1 Ansambļu izklaides pakalpojumi
92312140-4 Orķestru izklaides pakalpojumi
92312200-3 Autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo mākslinieku sniegtie pakalpojumi
92312210-6 Autoru sniegtie pakalpojumi
92312211-3 Rakstnieku aģentūru sniegtie pakalpojumi
92312212-0 Pakalpojumi, kas saistīti ar mācību rokasgrāmatu sagatavošanu
92312213-7 Tehnisko autoru sniegtie pakalpojumi
92312220-9 Komponistu sniegtie pakalpojumi
92312230-2 Tēlnieku sniegtie pakalpojumi
92312240-5 Izklaides mākslinieku sniegtie pakalpojumi
92312250-8 Individuālo mākslinieku sniegtie pakalpojumi
92312251-5 Diskžokeju pakalpojumi
92320000-0 Mākslas iestāžu uzturēšanas un vadības pakalpojumi
92330000-3 Atpūtas jomas pakalpojumi
92331000-0 Gadatirgu un atrakciju parku pakalpojumi
92331100-1 Gadatirgu pakalpojumi
92331200-2 Atrakciju parku pakalpojumi
92331210-5 Bērnu pasākumu organizēšanas pakalpojumi
92332000-7 Pludmales pakalpojumi
92340000-6 Deju un izrāžu izklaides pasākumi
92341000-3 Cirka pakalpojumi
92342000-0 Deju skolotāju pakalpojumi
92342100-1 Balles deju skolotāju pakalpojumi
92342200-2 Diskodeju skolotāju pakalpojumi
92350000-9 Azartspēļu un derību pakalpojumi
92351000-6 Azartspēļu pakalpojumi
92351100-7 Loterijas darbības pakalpojumi
92351200-8 Kazino darbības pakalpojumi
92352000-3 Derību pakalpojumi
92352100-4 Totalizatora darbības pakalpojumi
92352200-5 Bukmeikeru pakalpojumi
92360000-2 Pirotehnikas pakalpojumi
92370000-5 Skaņas tehniķis
92400000-5 Ziņu aģentūru pakalpojumi
92500000-6 Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citi kultūras pakalpojumi
92510000-9 Bibliotēku un arhīvu pakalpojumi
92511000-6 Bibliotēku pakalpojumi
92512000-3 Arhīvu pakalpojumi

92512100-4 Arhīvu iznīcināšanas pakalpojumi
92520000-2 Muzeju pakalpojumi un vēsturisko objektu un ēku saglabāšanas pakalpojumi
92521000-9 Muzeju pakalpojumi
92521100-0 Muzeju izstāžu pakalpojumi
92521200-1 Eksponātu un eksemplāru paraugu saglabāšanas pakalpojumi
92521210-4 Eksponātu saglabāšanas pakalpojumi
92521220-7 Eksemplāru paraugu saglabāšanas pakalpojumi
92522000-6 Vēsturisko objektu un ēku saglabāšanas pakalpojumi
92522100-7 Vēsturisko objektu saglabāšanas pakalpojumi
92522200-8 Vēsturisko ēku saglabāšanas pakalpojumi
92530000-5 Botānisko un zooloģisko dārzu pakalpojumi, dabas rezervātu pakalpojumi
92531000-2 Botānisko dārzu pakalpojumi
92532000-9 Zooloģisko dārzu pakalpojumi
92533000-6 Dabas rezervātu pakalpojumi
92534000-3 Savvaļas dzīvnieku aizsardzības pakalpojumi
92600000-7 Sporta pakalpojumi
92610000-0 Sporta iestāžu darbības pakalpojumi
92620000-3 Ar sportu saistītie pakalpojumi
92621000-0 Sporta pasākumu reklamēšanas pakalpojumi
92622000-7 Sporta pasākumu organizēšanas pakalpojumi
92700000-8 Kiberkafejnīcas pakalpojumi
79950000-8 Izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas pakalpojumi
79951000-5 Semināru organizēšanas pakalpojumi
79952000-2 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
79952100-3 Kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumi
79953000-9 Festivālu organizēšanas pakalpojumi
79954000-6 Sarīkojumu organizēšanas pakalpojumi
79955000-3 Modes skašu organizēšanas pakalpojumi
79956000-0 Gadatirgu un izstāžu organizēšanas pakalpojumi
Obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumi (*)
75300000-9 Obligātās sociālās apdrošināšanas pakalpojumi
Pabalstu pakalpojumi
75310000-2 Pabalstu pakalpojumi
75311000-9 Slimības pabalsti
75312000-6 Maternitātes pabalsti
75313000-3 Invaliditātes pabalsti
75313100-4 Īslaicīgas darba nespējas pabalsti
75314000-0 Bezdarba kompensācijas pabalsti
75320000-5 Valsts darbā strādājošo pensiju shēmas
75330000-8 Ģimenes pabalsti
75340000-1 Bērnu pabalsti
Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi, tostarp arodbiedrību, politisko organizāciju, jauniešu biedrību sniegtie
pakalpojumi, un citi biedru organizāciju pakalpojumi
98000000-3 Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi
98120000-0 Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi
98132000-7 Politisko organizāciju sniegtie pakalpojumi
98133110-8 Jauniešu biedrību sniegtie pakalpojumi
98130000-3 Dažādi biedru organizāciju pakalpojumi
Reliģiskie pakalpojumi
98131000-0 Reliģiskie pakalpojumi

Viesnīcu un restorānu pakalpojumi
55100000-1 līdz 55410000-7
55100000-1 Viesnīcu pakalpojumi
55110000-4 Viesnīcu izmitināšanas pakalpojumi
55120000-7 Viesnīcu sanāksmju un konferenču organizēšanas pakalpojumi
55130000-0 Citi viesnīcu pakalpojumi
55200000-2 Kempingu vietas un citas naktsmītņu vietas, izņemot viesnīcas
55210000-5 Jauniešu viesmītņu pakalpojumi
55220000-8 Kempingu vietu pakalpojumi
55221000-5 Autotreileru vietu pakalpojumi
55240000-4 Atpūtas centru un atpūtas namu pakalpojumi
55241000-1 Atpūtas centru pakalpojumi
55242000-8 Atpūtas namu pakalpojumi
55243000-5 Bērnu atpūtas nometņu pakalpojumi
55250000-7 Īslaicīgas apmešanās mēbelētu mītņu izīrēšanas pakalpojumi
55260000-0 Pakalpojumi nakšņošanai guļamvagonos
55270000-3 Gulta–un–brokastis
55300000-3 Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi
55310000-6 Restorānu viesmīļu pakalpojumi
55311000-3 Slēgta veida restorānu viesmīļu pakalpojumi
55312000-0 Atklāta veida restorānu viesmīļu pakalpojumi
55320000-9 Ēdienu pasniegšanas pakalpojumi
55321000-6 Ēdienu sagatavošanas pakalpojumi
55322000-3 Ēdienu pagatavošanas pakalpojumi
55330000-2 Kafetēriju pakalpojumi
55400000-4 Dzērienu pasniegšanas pakalpojumi
55410000-7 Bāra vadības pakalpojumi
55521000-8 līdz 55521200-0
55521000-8 Ēdināšanas pakalpojumi privātajām mājsaimniecībām
55521100-9 Ēdienu piegādes pakalpojumi veciem un slimiem cilvēkiem
55521200-0 Ēdienu piegādes pakalpojumi
55520000-1 Ēdināšanas pakalpojumi
55522000-5 Ēdināšanas pakalpojumi transporta uzņēmumiem
55523000-2 Ēdināšanas pakalpojumi citiem uzņēmumiem vai citām iestādēm
55524000-9 Skolas ēdināšanas pakalpojumi
55510000-8 Ēdnīcu pakalpojumi
55511000-5 Ēdnīcu un citu slēgta veida kafetēriju pakalpojumi
55512000-2 Ēdnīcu vadības pakalpojumi
55523100-3 Skolas ēdināšanas nodrošināšanas pakalpojumi
Juridiskie pakalpojumi, ciktāl tie netiek izslēgti saskaņā ar 10. panta d) punktu (**)
79100000-5 līdz 79140000-7
79100000-5 Juridiskie pakalpojumi
79110000-8 Juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumi
79111000-5 Juridisko konsultāciju pakalpojumi
79112000-2 Juridiskās pārstāvniecības pakalpojumi
79112100-3 Ieinteresēto personu pārstāvības pakalpojumi
79120000-1 Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi
79121000-8 Autortiesību konsultāciju pakalpojumi
79121100-9 Programmatūras autortiesību konsultāciju pakalpojumi
79130000-4 Juridiskās dokumentācijas un sertificēšanas pakalpojumi
79131000-1 Juridiskās dokumentācijas pakalpojumi
79132000-8 Sertificēšanas pakalpojumi
79132100-9 Elektroniskā paraksta sertificēšanas pakalpojumi

79140000-7 Juridisko konsultāciju un juridiskās informācijas pakalpojumi
75231100-5 Ar tiesām saistītie administratīvie pakalpojumi
Citi administratīvie pakalpojumi un valdības pakalpojumi
75100000-7 līdz 75120000-3
75100000-7 Pārvaldes pakalpojumi
75110000-0 Vispārējie sabiedriskie dienesti
75111000-7 Izpildvaras un likumdošanas pakalpojumi
75111100-8 Izpildvaras pakalpojumi
75111200-9 Likumdošanas pakalpojumi
75112000-4 Administratīvie pakalpojumi uzņēmējdarbībai
75112100-5 Administratīvie attīstības projektu pakalpojumi
75120000-3 Aģentūru administratīvie pakalpojumi
75123000-4 Administratīvie mājokļu pakalpojumi
75125000-8 to 75131000-3
75125000-8 Ar tūrisma jautājumiem saistītie administratīvie pakalpojumi
75130000-6 Palīgpakalpojumi valdībai
75131000-3 Valdības pakalpojumi
Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai
75200000-8 līdz 75231000-4
75200000-8 Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai
75210000-1 Ārlietas un citi pakalpojumi
75211000-8 Ārlietu pakalpojumi
75211100-9 Diplomātiskie pakalpojumi
75211110-2 Konsulārie pakalpojumi
75211200-0 Ar ārējo ekonomisko palīdzību saistītie pakalpojumi
75211300-1 Ar ārējo militāro palīdzību saistītie pakalpojumi
75220000-4 Aizsardzības pakalpojumi
75221000-1 Militārās aizsardzības pakalpojumi
75222000-8 Civilās aizsardzības pakalpojumi
75230000-7 Tieslietu pakalpojumi
75231000-4 Tiesu pakalpojumi
Ar cietumiem saistīti pakalpojumi, sabiedriskās drošības un glābšanas pakalpojumi, ja tie nav izslēgti saskaņā ar 10. panta h)
punktu (***)
75231210-9 līdz 75231230-5
75231210-9 Ieslodzījuma pakalpojumi
75231220-2 Ieslodzīto eskorta pakalpojumi
75231230-5 Ieslodzījuma vietu pakalpojumi
75240000-0 līdz 75252000-7
75240000-0 Sabiedriskās drošības, likumības un kārtības nodrošināšanas pakalpojumi
75241000-7 Sabiedriskās drošības pakalpojumi
75241100-8 Policijas pakalpojumi
75242000-4 Sabiedriskās likumības un kārtības nodrošināšanas pakalpojumi
75242100-5 Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pakalpojumi
75242110-8 Tiesu izpildītāju pakalpojumi
75250000-3 Ugunsdzēsēju komandas un glābšanas pakalpojumi
75251000-0 Ugunsdzēsēju komandas pakalpojumi
75251100-1 Ugunsdzēšanas pakalpojumi
75251110-4 Ugunsgrēka novēršanas pakalpojumi
75251120-7 Mežu ugunsgrēka dzēšanas pakalpojumi

75252000-7 Glābšanas pakalpojumi
79430000-7 Krīzes pārvaldības pakalpojumi
98113100-9 Kodoldrošības pakalpojumi
Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi
79700000-1 līdz 79721000-4
79700000-1 Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi
79710000-4 Apsardzes pakalpojumi
79711000-1 Signalizācijas uzraudzības pakalpojumi
79713000-5 Apsargu pakalpojumi
79714000-2 Novērošanas pakalpojumi
79714100-3 Izsekošanas sistēmas pakalpojumi
79714110-6 Bēgļu izsekošanas pakalpojumi
79715000-9 Patrulēšanas pakalpojumi
79716000-6 Identifikācijas kartes piegādes pakalpojumi 23
79720000-7 Izmeklēšanas pakalpojumi
79721000-4 Detektīvu aģentūras pakalpojumi
79722000-1 Grafoloģijas pakalpojumi
79723000-8 Atkritumu analīzes pakalpojumi
Starptautiskie pakalpojumi
98900000-2 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi
98910000-5 Starptautiskām organizācijām un struktūrām raksturīgi pakalpojumi
Pasta pakalpojumi
64000000-6 Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi
64100000-7 Pasta un kurjeru pakalpojumi
64110000-0 Pasta pakalpojumi
64111000-7 Pasta pakalpojumi, kas saistīti ar avīzēm un periodiskajiem izdevumiem
64112000-4 Pasta pakalpojumi, kas saistīti ar vēstulēm
64113000-1 Pasta pakalpojumi, kas saistīti ar pakām
64114000-8 Pasta iestādes pakalpojumi
64115000-5 Pastkastīšu noma
64116000-2 Pasta pakalpojumi sūtījumiem pēc pieprasījuma
64122000-7 Biroja iekšējā pasta un kurjera pakalpojumi
Dažādi pakalpojumi
50116510-9 Riepu vulkanizēšanas pakalpojumi
71550000-8 Kalēja pakalpojumi

(*)

Šī direktīva neattiecas uz minētajiem pakalpojumiem, ja tos organizē kā ar ekonomiku nesaistītus vispārējas nozīmes
pakalpojumus. Dalībvalstīm ir brīva izvēle obligāto sociālo pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanu organizēt vai nu kā
vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumus, vai kā ar ekonomiku nesaistītus vispārējas nozīmes pakalpojumus.

10. pants
Īpaši izņēmumi attiecībā uz pakalpojumu līgumiem
Šo direktīvu nepiemēro šādiem publiskiem pakalpojumu līgumiem:
…
(**) d)
par jebkuru no šādiem juridiskajiem pakalpojumiem:
i) klienta juridiska pārstāvība, ko veic advokāts Padomes Direktīvas 77/249/EEK (25) 1. panta nozīmē:
-- dalībvalstī, trešā valstī vai starptautiskā šķīrējtiesas vai samierināšanas instancē notiekošā šķīrējtiesā vai samierināšanā vai

-- dalībvalsts vai trešās valsts tiesās vai publiskā sektora iestādēs vai starptautiskās tiesās vai iestādēs notiekošā tiesvedībā;
juridiskas konsultācijas, ko sniedz, gatavojoties kādam no procesiem, kas minēti šā punkta i) apakšpunktā, vai ja ir drošas
ii) pazīmes un liela varbūtība, ka lieta, uz kuru konsultācijas attiecas, kļūs par šādu procesu priekšmetu, ar noteikumu, ka
konsultācijas sniedz advokāts Direktīvas 77/249/EEK 1. panta nozīmē;
iii) dokumentu apliecināšanas un autentificēšanas pakalpojumi, kas jāsniedz notāriem;
juridiskie pakalpojumi, ko sniedz pilnvarnieki vai iecelti aizbildņi, vai citi juridiskie pakalpojumi, kuru sniedzējus ieceļ tiesas
attiecīgajā dalībvalstī vai kurus ieceļ ar tiesību aktiem, lai tie šādu tiesu uzraudzībā veiktu konkrētus uzdevumus;
v) citi juridiskie pakalpojumi, kuri attiecīgajā dalībvalstī ir saistīti, pat ja tikai dažkārt, ar oficiālas varas īstenošanu;
…
(***) h) par pakalpojumiem civilās aizsardzības, civilās drošības un katastrofu novēršanas jomā, kurus sniedz bezpeļņas organizācijas vai
apvienības, un uz kuriem attiecas CPV kodi 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8; 98113100-9 un 85143000-3, izņemot ar pacientu transportēšanu saistītus neatliekamās medicīniskās palīdzības
pakalpojumus.
iv)

75250000-3 Ugunsdzēsēju komandas un glābšanas pakalpojumi
75251000-0 Ugunsdzēsēju komandas pakalpojumi
75251100-1 Ugunsdzēšanas pakalpojumi
75251110-4 Ugunsgrēka novēršanas pakalpojumi
75251120-7 Mežu ugunsgrēka dzēšanas pakalpojumi
75252000-7 Glābšanas pakalpojumi
75222000-8 Civilās aizsardzības pakalpojumi
98113100-9 Kodoldrošības pakalpojumi
85143000-3 Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi

