STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS
DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO
2007 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-226
Vilnius
Vadovaudamasis 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1893/2006, nustatančio statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš
dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl
konkrečių statistikos sričių (OL 2006 L 393, p.1), nuostatomis ir atsižvelgdamas į Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 1.1 red.) (toliau EVRK 1.1 red.), patvirtinto Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16
d. įsakymu Nr. 252 (Žin., 2002, Nr. 126-5744), atnaujinimą:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) (toliau EVRK 2 red.);
1.2. EVRK 1.1 red. ir EVRK 2 red. ryšių lentelę.
2. N u s t a t a u, kad EVRK 2 red. taikoma nuo 2008 m. sausio 1 d.
ALGIRDAS ŠEMETA
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PATVIRTINTA
Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. DĮ-226
EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS (EVRK 2 RED.)
Sekcija
A

Skyrius

Grupė

Klasė

Poklasis

01
01.1
01.11
01.12
01.13
01.13.10
01.13.20
01.13.30
01.13.40
01.13.50
01.13.60
01.14
01.15
01.16
01.19
01.19.10
01.2
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.3
01.30
01.4
01.41
01.42
01.42.10
01.42.20
01.42.30
01.42.40
01.43
01.44
01.45
01.45.10
01.45.20
01.46
01.46.10
01.46.20
01.47
01.47.10
01.47.20
01.49

Pavadinimas
ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ
Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių
paslaugų veikla
Vienmečių augalų auginimas
Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų
augalų auginimas
Ryžių auginimas
Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
Bulvių auginimas
Cukrinių runkelių auginimas
Daržovių auginimas atvirame grunte
Daržovių auginimas uždarame grunte
Daržovių sėklų gavyba
Grybų ir valgomųjų trumų auginimas
Cukranendrių auginimas
Tabako auginimas
Pluoštinių augalų auginimas
Kitų vienmečių augalų auginimas
Gėlių auginimas
Daugiamečių augalų auginimas
Vynuogių auginimas
Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų auginimas
Citrusų vaisių auginimas
Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių
auginimas
Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas
Gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas
Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos
pramonėje naudojamų augalų auginimas
Kitų daugiamečių augalų auginimas
Augalų dauginimas
Augalų dauginimas
Gyvulininkystė
Pieninių galvijų auginimas
Kitų galvijų ir buivolų auginimas
Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
Veislinių telyčių auginimas
Veislinių bulių auginimas
Veislinių bulių spermos gavyba
Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
Kupranugarių ir Camelidae šeimos gyvūnų auginimas
Avių ir ožkų auginimas
Avių auginimas
Ožkų auginimas
Kiaulių auginimas
Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
Veislinių kiaulių auginimas
Naminių paukščių auginimas
Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai
Veislinių naminių paukščių auginimas
Kitų gyvūnų auginimas

3
01.49.10
01.49.20
01.49.30
01.5
01.50
01.6
01.61
01.61.10
01.61.20
01.62
01.62.10
01.63
01.64
01.7
01.70
02
02.1
02.10
02.2
02.20
02.3
02.30
02.30.10
02.30.20
02.4
02.40
03
03.1
03.11
03.11.10
03.12
03.2
03.21
03.22
B
05
05.1
05.10
05.2
05.20
06
06.1
06.10
06.2
06.20
07
07.1
07.10
07.2
07.21
07.29
08
08.1
08.11
08.12
08.9
08.91
08.92

Švelniakailių žvėrelių auginimas
Bitininkystė
Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas
Mišrusis žemės ūkis
Mišrusis žemės ūkis
Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio
paslaugų veikla
Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis
trąšomis
Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
Dirbtinio apsėklinimo veikla
Derliaus apdorojimo veikla
Sėklininkystė
Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
Miškininkystė ir medienos ruoša
Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
Medienos ruoša
Medienos ruoša
Laukinių nemedieninių produktų rinkimas
Laukinių nemedieninių produktų rinkimas
Miško grybų rinkimas
Riešutų ir miško uogų rinkimas
Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
Žvejyba ir akvakultūra
Žvejyba
Jūrinė žvejyba
Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose
Gėlųjų vandenų žvejyba
Akvakultūra
Jūrinė akvakultūra
Gėlųjų vandenų akvakultūra
KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS
Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba
Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba
Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba
Rusvųjų anglių kasyba
Rusvųjų anglių kasyba
Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba
Žalios naftos gavyba
Žalios naftos gavyba
Gamtinių dujų gavyba
Gamtinių dujų gavyba
Metalų rūdų kasyba
Geležies rūdų kasyba
Geležies rūdų kasyba
Spalvotųjų metalų rūdų kasyba
Urano ir torio rūdų kasyba
Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba
Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas
Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas
Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos
ir skalūno karjerų eksploatavimas
Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino
kasyba
Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas
Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti
kasyba
Durpių gavyba
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08.93
08.99
09
09.1
09.10
09.10.10
09.9
09.90
C
10
10.1
10.11
10.12
10.13
10.13.10
10.2
10.20
10.3
10.31
10.31.10
10.32
10.39
10.4
10.41
10.42
10.5
10.51
10.52
10.6
10.61
10.61.10
10.61.20
10.62
10.62.10
10.62.20
10.7
10.71
10.72
10.73
10.8
10.81
10.82
10.83
10.84
10.84.10
10.85
10.86
10.89
10.89.10
10.9
10.91
10.92
11
11.0
11.01

Druskos gavyba
Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų
eksploatavimas
Kasybai būdingų paslaugų veikla
Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla
Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla
Gamtinių dujų parengimas transportuoti (gabenti)
Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų
veikla
Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų
veikla
APDIRBAMOJI GAMYBA
Maisto produktų gamyba
Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų
gamyba
Mėsos perdirbimas ir konservavimas
Paukštienos perdirbimas ir konservavimas
Mėsos ir paukštienos produktų gamyba
Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų gamyba
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas
Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
Bulvių perdirbimas ir konservavimas
Bulvių miltų gamyba
Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba
Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba
Aliejaus ir riebalų gamyba
Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba
Pieno produktų gamyba
Pieninių veikla ir sūrių gamyba
Valgomųjų ledų gamyba
Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų
gamyba
Grūdų malimo produktų gamyba
Miltų gamyba
Kruopų gamyba
Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba
Gliukozės sirupo ir maltozės gamyba
Krakmolo gamyba
Kepyklos ir miltinių produktų gamyba
Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių
gamyba
Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių
konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba
Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų
gamyba
Kitų maisto produktų gamyba
Cukraus gamyba
Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba
Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas
Užgardų ir pagardų gamyba
Acto gamyba
Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba
Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba
Mielių gamyba
Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba
Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba
Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba
Gėrimų gamyba
Gėrimų gamyba
Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas

5
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.07.10
11.07.20
12
12.0
12.00
13
13.1
13.10
13.2
13.20
13.20.10
13.20.20
13.3
13.30
13.9
13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.99
14
14.1
14.11
14.12
14.13
14.13.10
14.13.20
14.14
14.19
14.19.10
14.19.20
14.19.30
14.2
14.20
14.3
14.31
14.39
15
15.1
15.11
15.11.10
15.11.20
15.11.30
15.12
15.2
15.20

Vynuogių vyno gamyba
Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba
Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba
Alaus gamyba
Salyklo gamyba
Nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo
į butelius, vandens gamyba
Nealkoholinių gėrimų gamyba
Natūralaus mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens
gamyba
Tabako gaminių gamyba
Tabako gaminių gamyba
Tabako gaminių gamyba
Tekstilės gaminių gamyba
Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
Tekstilės audimas
Tekstilės audimas
Lininių audinių audimas
Sintetinių audinių audimas
Tekstilės apdaila
Tekstilės apdaila
Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba
Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba
Kilimų ir kilimėlių gamyba
Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba
Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir
dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba
Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių
gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių
gamyba
Drabužių siuvimas (gamyba)
Drabužių, išskyrus kailinius drabužius, siuvimas (gamyba)
Odinių drabužių siuvimas
Darbo drabužių siuvimas
Kitų viršutinių drabužių siuvimas
Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas
Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas
Apatinių drabužių siuvimas
Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba
Vaiko drabužėlių siuvimas
Sportinės aprangos siuvimas
Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų gamyba
Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių megztų
(trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba
Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
Odos ir odos dirbinių gamyba
Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno
reikmenų ir pakinktų gamyba; kailių išdirbimas ir dažymas
Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas
Odų rauginimas, naudojant augalines medžiagas
Odų rauginimas, naudojant mineralines ir chemines
medžiagas
Odų išdirbimas
Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir
pakinktų gamyba
Avalynės gamyba
Avalynės gamyba

6
16
16.1
16.10
16.10.10
16.2
16.21
16.21.10
16.21.20
16.22
16.23
16.23.10
16.23.20
16.23.30
16.24
16.24.10
16.29
17
17.1
17.11
17.12
17.2
17.21
17.22
17.22.10
17.23
17.23.10
17.23.20
17.24
17.29
17.29.10
18
18.1
18.11
18.12
18.13
18.14
18.2
18.20
19
19.1
19.10
19.2
19.20
19.20.10
19.20.20
19.20.30
19.20.40
20
20.1
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.15.10

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus
baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų
gamyba
Medienos pjaustymas ir obliavimas
Medienos pjaustymas ir obliavimas
Cheminis medienos apdorojimas konservantais
Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir
pynimo medžiagų gamyba
Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba
Medienos plaušo plokščių, padengtų dekoratyvine plėvele,
gamyba
Presuotos medienos gamyba
Sumontuotų parketo grindų gamyba
Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba
Fasoninių detalių ir malksnų (gontų) stogų dengimui
gamyba
Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba
Medinių sieninių plokščių ir spintų gamyba
Medinės taros gamyba
Padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų gamyba
Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos,
šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba
Plaušienos gamyba
Popieriaus ir kartono gamyba
Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba
Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir
kartono gamyba
Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba
Tualetinio popieriaus gamyba
Popierinių raštinės reikmenų gamyba
Kopijavimo popieriaus gamyba
Vokų ir atvirukų gamyba
Sienų apmušalų (tapetų) gamyba
Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
Filtravimo popieriaus gamyba
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos
Laikraščių spausdinimas
Kitas spausdinimas
Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla
Įrišimas ir susijusios paslaugos
Įrašytų laikmenų tiražavimas
Įrašytų laikmenų tiražavimas
Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
Koksavimo krosnių produktų gamyba
Koksavimo krosnių produktų gamyba
Rafinuotų naftos produktų gamyba
Rafinuotų naftos produktų gamyba
Skystojo arba dujinio kuro gamyba
Tepalų ir kitų alyvų gamyba
Parafino ir techninio vazelino gamyba
Naftos bitumo gamyba
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių
plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
Pramoninių dujų gamyba
Dažiklių ir pigmentų gamyba
Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba
Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
Trąšų ir azoto junginių gamyba
Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo trąšų gamyba
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20.15.20
20.15.30
20.16
20.17
20.2
20.20
20.20.10
20.3
20.30
20.30.10
20.30.20
20.4
20.41
20.42
20.5
20.51
20.52
20.53
20.59
20.59.10
20.59.20
20.59.30
20.59.40
20.6
20.60
21
21.1
21.10
21.10.10
21.2
21.20
21.20.10
21.20.20
22
22.1
22.11
22.19
22.2
22.21
22.22
22.23
22.29
23
23.1
23.11
23.12
23.13
23.13.10
23.14
23.19
23.19.10
23.2
23.20

Karbamido gamyba
Amoniako gamyba
Pirminių plastikų gamyba
Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
Dezinfekantų gamyba
Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir
mastikų gamyba
Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir
mastikų gamyba
Emalinių dažų ir lakų gamyba
Organinių sudėtingų tirpiklių ir skiediklių gamyba
Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualeto
priemonių gamyba
Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba
Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
Kitų cheminių medžiagų gamyba
Sprogiųjų medžiagų gamyba
Klijų gamyba
Eterinio aliejaus gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba
Lydymo, litavimo ar suvirinimo miltelių ir pastų gamyba
Aktyvintų anglių, tepalų priedų, paruoštų kaučiuko
vulkanizavimo greitiklių, katalizatorių gamyba
Antidetonatorių, antifrizų, skysčių hidraulinėms sistemoms
gamyba
Rašalo ir tušo gamyba
Cheminių pluoštų gamyba
Cheminių pluoštų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių
preparatų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
Narkotinių medžiagų gamyba
Farmacinių preparatų gamyba
Farmacinių preparatų gamyba
Vaistų gamyba
Veterinarinių vaistų gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Guminių gaminių gamyba
Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas
Kitų guminių gaminių gamyba
Plastikinių gaminių gamyba
Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių
gamyba
Plastikinių pakuočių gamyba
Plastikinių statybos dirbinių gamyba
Kitų plastikinių gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba
Plokščiojo stiklo gamyba
Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas
Tuščiavidurio stiklo gamyba
Stiklinių talpyklų gamyba
Stiklo pluoštų gamyba
Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba
ir apdorojimas
Stiklinių izoliatorių ir stiklinių izoliacinių jungiamųjų
detalių gamyba
Ugniai atsparių gaminių gamyba
Ugniai atsparių gaminių gamyba
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23.3
23.31
23.31.10
23.31.20
23.32
23.4
23.41
23.42
23.43
23.44
23.49
23.5
23.51
23.52
23.6
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.7
23.70
23.9
23.91
23.99
23.99.10
23.99.20
23.99.30
23.99.40
24
24.1
24.10
24.2
24.20
24.3
24.31
24.32
24.33
24.34
24.4
24.41
24.42
24.43
24.44
24.45
24.46
24.5
24.51
24.52
24.53
24.54
25
25.1
25.11

Statybinių medžiagų iš molio gamyba
Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba
Koklių gamyba
Keraminių grindinio dangų gamyba
Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba
Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių
gamyba
Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba
Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba
Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių
gamyba
Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių
gamyba
Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
Cemento, kalkių ir gipso gamyba
Cemento gamyba
Kalkių ir gipso gamyba
Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba
Prekinio betono mišinio gamyba
Statybinių skiedinių gamyba
Fibrolito gamyba
Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba
Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo
mineralinių produktų gamyba
Abrazyvinių gaminių gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių
produktų gamyba
Asbestinio pluošto, verpalų ir audinių bei gaminių iš jų
gamyba
Frikcinių medžiagų ir jų gaminių gamyba
Mineralinių izoliacinių medžiagų gamyba
Dirbinių iš bitumo gamyba
Pagrindinių metalų gamyba
Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba
Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba
Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir
susijusių jungiamųjų detalių gamyba
Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir
susijusių jungiamųjų detalių gamyba
Kitų plieno pirminio apdirbimo gaminių gamyba
Šaltasis strypų tempimas
Šaltasis siaurų juostų valcavimas
Šaltasis formavimas ar lankstymas
Šaltasis vielos tempimas
Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba
Tauriųjų metalų gamyba
Aliuminio gamyba
Švino, cinko ir alavo gamyba
Vario gamyba
Kitų spalvotųjų metalų gamyba
Branduolinio kuro perdirbimas
Metalų liejinių gamyba
Geležies liejinių gamyba
Plieno liejinių gamyba
Lengvųjų metalų liejinių gamyba
Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba
Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
Konstrukcinių metalo gaminių gamyba
Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba
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25.12
25.2
25.21
25.29
25.29.10
25.3
25.30
25.4
25.40
25.5
25.50
25.6
25.61
25.62
25.7
25.71
25.72
25.73
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25.94
25.99
26
26.1
26.11
26.12
26.2
26.20
26.3
26.30
26.4
26.40
26.5
26.51
26.51.10
26.51.20
26.51.30
26.51.40
26.52
26.6
26.60
26.7
26.70
26.8
26.80
27
27.1
27.11
27.12
27.2

Metalinių durų ir langų gamyba
Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba
Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba
Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba
Metalinių talpyklų suslėgtosioms ar suskystintosioms
dujoms gamyba
Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens
katilus, gamyba
Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens
katilus, gamyba
Ginklų ir šaudmenų gamyba
Ginklų ir šaudmenų gamyba
Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas;
miltelių metalurgija
Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas;
miltelių metalurgija
Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas
Metalų apdorojimas ir dengimas
Mechaninis apdirbimas
Valgomųjų įrankių, kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių
gamyba
Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba
Spynų ir vyrių gamyba
Kitų įrankių gamyba
Kitų metalo gaminių gamyba
Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba
Lengvųjų metalų taros gamyba
Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba
Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba
Elektroninių komponentų gamyba
Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba
Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
Ryšių įrangos gamyba
Ryšių įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos
gamyba; įvairių tipų laikrodžių gamyba
Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos
prietaisų ir aparatų gamyba
Elektros skaitiklių gamyba
Vandens skaitiklių gamyba
Dujų skaitiklių gamyba
Automatinio reguliavimo ir kontrolės prietaisų gamyba
Įvairių tipų laikrodžių gamyba
Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos
gamyba
Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos
gamyba
Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
Elektros įrangos gamyba
Elektros variklių, generatorių, transformatorių bei elektros
skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba
Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
Baterijų ir akumuliatorių gamyba
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27.20
27.3
27.31
27.32
27.33
27.4
27.40
27.5
27.51
27.52
27.9
27.90
28
28.1
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.2
28.21
28.22
28.23
28.24
28.25
28.29
28.3
28.30
28.4
28.41
28.49
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28.99
29
29.1
29.10
29.2
29.20
29.3
29.31
29.32
30
30.1
30.11
30.12

Baterijų ir akumuliatorių gamyba
Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba
Skaidulinės optikos kabelių gamyba
Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba
Instaliacijos įtaisų gamyba
Elektros apšvietimo įrangos gamyba
Elektros apšvietimo įrangos gamyba
Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba
Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
Kitos elektros įrangos gamyba
Kitos elektros įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
Bendrosios paskirties mašinų gamyba
Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių
ir motociklų variklius, gamyba
Hidraulinės energijos įrangos gamyba
Kitų siurblių ir kompresorių gamyba
Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba
Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų gamyba
Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba
Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba
Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę
įrangą) gamyba
Variklinių rankinių įrankių gamyba
Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų
ir įrangos gamyba
Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba
Metalo formavimo įrangos gamyba
Kitų staklių gamyba
Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba
Metalurgijos mašinų gamyba
Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba
Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba
Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų
gamyba
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties
mašinų gamyba
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių
gamyba
Variklinių transporto priemonių gamyba
Variklinių transporto priemonių gamyba
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir
puspriekabių gamyba
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir
puspriekabių gamyba
Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių
reikmenų gamyba
Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės
įrangos gamyba
Variklinių transporto priemonių kitų dalių ir reikmenų
gamyba
Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
Įvairių tipų laivų statyba
Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba
Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba
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30.2
30.20
30.3
30.30
30.4
30.40
30.9
30.91
30.92
30.99
31
31.0
31.01
31.02
31.03
31.09
32
32.1
32.11
32.12
32.13
32.2
32.20
32.3
32.30
32.4
32.40
32.40.10
32.40.20
32.40.30
32.40.40
32.40.50
32.40.60
32.40.70
32.5
32.50
32.50.10
32.50.20
32.50.30
32.9
32.91
32.99
32.99.10
33
33.1
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.19
33.2
33.20
D
35
35.1
35.11

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba
Motociklų gamyba
Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba
Baldų gamyba
Baldų gamyba
Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba
Virtuvės baldų gamyba
Čiužinių gamyba
Kitų baldų gamyba
Kita gamyba
Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių
gamyba
Monetų kalimas
Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba
Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
Muzikos instrumentų gamyba
Muzikos instrumentų gamyba
Sporto reikmenų gamyba
Sporto reikmenų gamyba
Žaidimų ir žaislų gamyba
Žaidimų ir žaislų gamyba
Konstravimo rinkinių gamyba
Plastikinių žaislų gamyba
Medinių žaislų gamyba
Kimštinių žaislų gamyba
Stalo arba kambario žaidimų gamyba
Plastikinių triračių ir kitų žaislų su ratukais gamyba
Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba
Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir
reikmenų gamyba
Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir
reikmenų gamyba
Odontologinio cemento gamyba
Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba
Protezų gamyba
Niekur kitur nepriskirta gamyba
Šluotų ir šepečių gamyba
Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
Medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas
Metalo gaminių remontas
Mašinų remontas
Elektroninės ir optinės įrangos remontas
Elektros įrangos remontas
Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra
Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra
Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
Kitos įrangos remontas
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO
KONDICIONAVIMAS
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas
Elektros gamyba
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35.30.10
35.30.20
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36.00
36.00.10
36.00.20
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38.21
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38.32
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41.1
41.10
41.2
41.20
41.20.10
41.20.20
42
42.1
42.11
42.11.10
42.12
42.13
42.2
42.21
42.22
42.9
42.91
42.99
43
43.1
43.11
43.12
43.12.10
43.12.20
43.12.30

Elektros perdavimas
Elektros paskirstymas
Elektros pardavimas
Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
Dujų gamyba
Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
Dujų pardavimas dujotiekiais
Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Garo tiekimas
Karšto vandens tiekimas
VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS,
ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS
Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
Vandens surinkimas ir valymas
Vandens tiekimas pramonės įmonėms
Vandens tiekimas gyventojams
Nuotekų valymas
Nuotekų valymas
Nuotekų valymas
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų
atgavimass
Atliekų surinkimas
Nepavojingų atliekų surinkimas
Pavojingų atliekų surinkimas
Atliekų tvarkymas ir šalinimas
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
Medžiagų atgavimas
Mašinų duženų išmontavimas
Išrūšiuotų medžiagų atgavimas
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
STATYBA
Pastatų statyba
Statybų plėtra
Statybų plėtra
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Naujų pastatų statyba
Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas
Inžinerinių statinių statyba
Kelių ir geležinkelių tiesimas
Kelių ir automagistralių tiesimas
Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas
Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas
Tiltų ir tunelių statyba
Komunalinių statinių statyba
Komunalinių nuotekų statinių statyba
Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba
Kitų inžinerinių statinių statyba
Vandens statinių statyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba
Specializuota statybos veikla
Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas
Statinių nugriovimas
Statybvietės paruošimas
Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius
Žemės darbai statybos aikštelėse
Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas
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43.21
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43.39
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45.11
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45.20
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45.40
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46.11
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46.18
46.19
46.2
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Žvalgomasis gręžimas
Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas
Elektros sistemų įrengimas
Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
Gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos įrengimas
Antenų, ryšio sistemų įrengimas
Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų
įrengimas
Kitos įrangos įrengimas
Statybos baigimas ir apdaila
Tinkavimas
Staliaus dirbinių įrengimas
Grindų ir sienų dengimas
Dažymas ir stiklinimas
Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Kita specializuota statybos veikla
Stogų dengimas
Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA;
VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR
MOTOCIKLŲ REMONTAS
Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir
mažmeninė prekyba bei remontas
Variklinių transporto priemonių pardavimas
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių
pardavimas
Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir
remontas
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir
remontas
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų pardavimas
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba
Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų
pardavimas, techninė priežiūra ir remontas
Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų
pardavimas, techninė priežiūra ir remontas
Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis
transporto priemonėmis ir motociklais
Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir
pusgaminių pardavimo agentų veikla
Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų
pardavimo agentų veikla
Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų
veikla
Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo
agentų veikla
Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių
pardavimo agentų veikla
Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių
pardavimo agentų veikla
Maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo agentų veikla
Kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota
veikla
Įvairių prekių pardavimo agentų veikla
Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams
didmeninė prekyba
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Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba
Gyvų gyvulių didmeninė prekyba
Kailių ir odų didmeninė prekyba
Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių didmeninė
prekyba
Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba
Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba
Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų
didmeninė prekyba
Gėrimų didmeninė prekyba
Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba
Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba
Tabako gaminių didmeninė prekyba
Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė
prekyba
Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba
Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir
moliuskus, didmeninė prekyba
Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota
didmeninė prekyba
Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
Tekstilės gaminių didmeninė prekyba
Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba
Guminės avalynės didmeninė prekyba
Odinės avalynės didmeninė prekyba
Kailinių gaminių didmeninė prekyba
Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba
Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė
prekyba
Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo priemonių
didmeninė prekyba
Porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė prekyba
Valymo priemonių didmeninė prekyba
Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba
Farmacijos prekių didmeninė prekyba
Chirurginių ir ortopedinių instrumentų bei protezų
didmeninė prekyba
Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninė prekyba
Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba
Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė
prekyba
Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė
prekyba
Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė
prekyba
Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių
didmeninė prekyba
Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
Staklių didmeninė prekyba
Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė
prekyba
Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo
mašinų didmeninė prekyba
Įstaigos baldų didmeninė prekyba
Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
Kita specializuota didmeninė prekyba
Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė
prekyba
Kietojo kuro didmeninė prekyba
Benzino didmeninė prekyba
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Dujinio kuro didmeninė prekyba
Dyzelinio kuro didmeninė prekyba
Tepalų didmeninė prekyba
Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių
didmeninė prekyba
Popierinių sienų apmušalų didmeninė prekyba
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų didmeninė prekyba
Geležies dirbinių didmeninė prekyba
Vandentiekio įrangos didmeninė prekyba
Šildymo įrangos didmeninė prekyba
Chemijos produktų didmeninė prekyba
Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba
Ne vaistinės paskirties stipriai veikiančiųjų ir nuodingųjų
medžiagų didmeninė prekyba
Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba
Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė prekyba
Linų pluošto didmeninė prekyba
Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
Nespecializuota didmeninė prekyba
Nespecializuota didmeninė prekyba
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto
priemonių ir motociklų prekybą
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse,
kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus
saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Duonos, pyrago ir kitų miltinių produktų mažmeninė
prekyba
Konditerijos gaminių ir saldumynų mažmeninė prekyba
Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba
Gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba
Tabako gaminių mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse
Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse
Telekomunikacijų įrangos mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
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Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Dažų, lakų ir politūrų mažmeninė prekyba
Plokščiojo stiklo mažmeninė prekyba
Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba
Medžiagų ir smulkiojo remonto darbams įrangos
mažmeninė prekyba
Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse
Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų ūkio prekių
mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla
Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo
mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse
Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota
mažmeninė prekyba
Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų
specializuota mažmeninė prekyba
Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba
Optikos prekių mažmeninė prekyba
Kita specializuota mažmeninė prekyba
Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse
Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba
kioskuose ir prekyvietėse
Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba
kioskuose ir prekyvietėse
Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar
prekyvietėse
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar
prekyvietėse
Mažmeninė prekyba per keliaujančius firmos atstovus
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Mažmeninė prekyba iš automatų smulkioms prekėms
pardavinėti
TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais
Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
Krovininis geležinkelio transportas
Krovininis geležinkelio transportas
Kitas keleivinis sausumos transportas
Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos
transportu
Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje
Keleivių vežimas troleibusais mieste ar priemiestyje
Taksi veikla
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos
transportas
Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla
Krovininis kelių transportas
Perkraustymo veikla
Transportavimas vamzdynais
Transportavimas vamzdynais
Vandens transportas
Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
Vidaus vandenų keleivinis transportas
Vidaus vandenų keleivinis transportas
Vidaus vandenų krovininis transportas
Vidaus vandenų krovininis transportas
Oro transportas
Keleivinis oro transportas
Keleivinis oro transportas
Krovininis oro transportas ir kosminis transportas
Krovininis oro transportas
Kosminis transportas
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
Sandėliavimas ir saugojimas
Sandėliavimas ir saugojimas
Transportui būdingų paslaugų veikla
Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
Traukinių eismo organizavimas ir reguliavimas
Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas
Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą,
eksploatavimas
Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas
Sauskelių transporto stočių eksploatavimas
Riedmenų techninė priežiūra ir smulkus remontas
Geležinkelių eksploatavimas
Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
Oro transportui būdingų paslaugų veikla
Krovinių tvarkymas
Kita transportui būdingų paslaugų veikla
Muitinės tarpininkų veikla
Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla
Vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir
išdavimas
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
atliekama veikla
Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas
atliekama veikla
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
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Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ
VEIKLA
Apgyvendinimo veikla
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Poilsio namų veikla
Vaikų poilsio stovyklų veikla
Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir
stovyklaviečių veikla
Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir
stovyklaviečių veikla
Kita apgyvendinimo veikla
Kita apgyvendinimo veikla
Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo
paslaugų veikla
Pagaminto valgio tiekimas renginiams
Kitų maitinimo paslaugų teikimas
Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
INFORMACIJA IR RYŠIAI
Leidybinė veikla
Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
Knygų leidyba
Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba
Laikraščių leidyba
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
Kita leidyba
Programinės įrangos leidyba
Kompiuterinių žaidimų leidyba
Kita programinės įrangos leidyba
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba,
garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų
veikla
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų
meninis apipavidalinimas
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas
Kino filmų rodymas
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
Programų rengimas ir transliavimas
Radijo programų transliavimas
Radijo programų transliavimas
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
Telekomunikacijos
Laidinio ryšio paslaugų veikla
Laidinio ryšio paslaugų veikla
Belaidžio ryšio paslaugų veikla
Belaidžio ryšio paslaugų veikla
Palydovinio ryšio paslaugų veikla
Palydovinio ryšio paslaugų veikla
Kitų ryšių paslaugų veikla
Kitų ryšių paslaugų veikla
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
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Kompiuterių programavimo veikla
Kompiuterių konsultacinė veikla
Kompiuterinės įrangos tvarkyba
Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų
veikla
Informacinių paslaugų veikla
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų
(prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų
veikla
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų
(prieglobos) ir susijusi veikla
Interneto vartų paslaugų veikla
Kita informacinių paslaugų veikla
Naujienų agentūrų veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų
lėšų kaupimą
Piniginis tarpininkavimas
Centrinė bankininkystė
Kitas piniginis tarpininkavimas
Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir
pensijų lėšų kaupimą
Finansinė išperkamoji nuoma
Kitas kredito teikimas
Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla,
išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus
privalomąjį socialinį draudimą, veikla
Draudimas
Gyvybės draudimas
Ne gyvybės draudimas
Kelionių draudimas
Perdraudimas
Perdraudimas
Pensijų lėšų kaupimas
Pensijų lėšų kaupimas
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla
Pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų
lėšų kaupimą, veikla
Finansų rinkos valdymas
Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo
tarpininkavimas
Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir
pensijų lėšų kaupimą, veikla
Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
Rizikos ir žalos vertinimas
Draudimo agentų ir brokerių veikla
Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
Fondų valdymo veikla
Fondų valdymo veikla
NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS
Nekilnojamojo turto operacijos
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
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Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
Nekilnojamojo turto agentūrų veikla
Nekilnojamojo turto vertinimas
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA
Teisinė ir apskaitos veikla
Teisinė veikla
Teisinė veikla
Konsultacijos ir juridinis atstovavimas civilinėse ir
baudžiamosiose bylose
Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose
Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų
rengimas
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos
mokesčių klausimais
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos
mokesčių klausimais
Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas
Finansinių ataskaitų rengimas
Firmų ir kitų bendrovių komercinių operacijų apskaitos
tvarkymas
Mokesčių konsultacijos
Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
Pagrindinių buveinių veikla
Pagrindinių buveinių veikla
Konsultacinė valdymo veikla
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir
analizė
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos
Architektūros veikla
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
Inžinerinė-technologinė veikla
Projektiniai-konstruktoriniai darbai
Gatvių eismo projektavimas
Geodezinė veikla
Geologinės paieškos ir žvalgyba
Miškotvarka ir žemėtvarka
Techninis tikrinimas ir analizė
Techninis tikrinimas ir analizė
Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas
Medžiagų bandymai ir analizė
Produkcijos kokybės bandymai ir analizė
Maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus,
įskaitant veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba,
tyrimą ir tikrinimą
Variklinių transporto priemonių saugaus eismo periodinis
patikrinimas
Matavimo priemonių patikra bei kalibravimas
Gaminių sertifikavimas, jų normatyvinių dokumentų
reikalavimų kontrolė
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Matematikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
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Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla
Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Reklama ir rinkos tyrimas
Reklama
Reklamos agentūrų veikla
Atstovavimas žiniasklaidai
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Specializuota projektavimo veikla
Specializuota projektavimo veikla
Fotografavimo veikla
Fotografavimo veikla
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir
techninė veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir
techninė veikla
Veterinarinė veikla
Veterinarinė veikla
Veterinarinė veikla
Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas
Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas
Veterinarinė diagnostinė veikla
Veterinarijos laboratorijų veikla
ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA
Nuoma ir išperkamoji nuoma
Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių
nuoma ir išperkamoji nuoma
Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma
Krovininių automobilių nuoma
Turistinių autobusų nuoma
Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
Pramoginių valčių nuoma
Jojamųjų žirgų nuoma
Dviračių nuoma
Sporto įrangos nuoma
Kitų turizmo priemonių nuoma
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma
Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma
Baldų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma
Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma
Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir
išperkamoji nuoma
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių
nuoma ir išperkamoji nuoma
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Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir
išperkamoji nuoma
Kompiuterių nuoma
Kopijavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo mašinų
nuoma
Kasos aparatų nuoma
Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir
išperkamoji nuoma
Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji
nuoma
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir
materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
Geležinkelio transporto priemonių nuoma
Motociklų nuoma
Automobilinių namelių nuoma
Konteinerių, kilnojamųjų platformų ir padėklų nuoma
Pramoninių elektrinių ir neelektrinių mašinų nuoma
Radijo ir televizijos įrenginių nuoma
Ryšių įrenginių nuoma
Matavimo ir kontrolės įrenginių nuoma
Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus
autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma
Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus
autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma
Įdarbinimo veikla
Įdarbinimo agentūrų veikla
Įdarbinimo agentūrų veikla
Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
Kitas darbo jėgos teikimas
Kitas darbo jėgos teikimas
Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio
užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
Kelionių agentūrų veikla
Ekskursijų organizatorių veikla
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
Apsaugos ir tyrimo veikla
Privati apsauga
Privati apsauga
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
Tyrimo veikla
Tyrimo veikla
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
Valymo veikla
Paprastasis pastatų valymas
Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
Kita valymo veikla
Kraštovaizdžio tvarkymas
Kraštovaizdžio tvarkymas
Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių
aptarnavimo veikla
Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota
įstaigai būdingų paslaugų veikla
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
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Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla
Fasavimo ir pakavimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų
veikla
VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS
SOCIALINIS DRAUDIMAS
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis
draudimas
Valstybės valdymas ir bendroji ekonominė bei socialinė
bendruomenės politika
Bendroji viešojo valdymo veikla
Lietuvos Respublikos apskričių veikla
Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
Iždo valdymas ir priežiūra
Biudžeto vykdymas ir valstybinių fondų tvarkymas
Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir
vykdomoji veikla
Vadovavimas muitinės tarnyboms ir jų veikla
Vadovavimas statistikos ir sociologijos tarnyboms
įvairiuose valstybės valdymo lygiuose bei jų veikla
Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių
paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas
Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją
organizuoti
Bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas
Užsienio reikalai
Gynybos veikla
Teisingumo ir teisminė veikla
Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla
Priešgaisrinių tarnybų veikla
Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
ŠVIETIMAS
Švietimas
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Pradinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Vidurinis ugdymas
Bendrasis vidurinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Vidurinis ugdymas
Techninis ir profesinis vidurinis mokymas
Aukštasis mokslas
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus
vidurinę mokyklą
Aukštasis (tretinis) mokslas
Aukštasis neuniversitetinis mokslas
Aukštasis universitetinis mokslas
Doktorantūra
Kitas mokymas
Sportinis ir rekreacinis švietimas
Kultūrinis švietimas
Vairavimo mokyklų veikla
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
Švietimui būdingų paslaugų veikla
Švietimui būdingų paslaugų veikla
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ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS
DARBAS
Žmonių sveikatos priežiūros veikla
Ligoninių veikla
Ligoninių veikla
Bendrosios paskirties ligoninių veikla
Specializuotųjų ligoninių veikla
Reabilitacijos ligoninių veikla
Slaugos ligoninių veikla
Medicininės ir odontologinės praktikos veikla
Bendrosios praktikos gydytojų veikla
Gydytojų specialistų veikla
Odontologinės praktikos veikla
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikiamas
ligoniams ne ligoninėse
Kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla
Medicinos laboratorijų veikla
Greitosios pagalbos veikla
Kita stacionarinė globos veikla
Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių,
sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla
Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių,
sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos
veikla
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos
veikla
Kita stacionarinė globos veikla
Kita stacionarinė globos veikla
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su
pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su
pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla
Vaikų dienos priežiūros veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu
socialinio darbo veikla
MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO
VEIKLA
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
Scenos pastatymų veikla
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla
Meninė kūryba
Meno įrenginių eksploatavimo veikla
Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
Bibliotekų ir archyvų veikla
Muziejų veikla
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų
eksploatavimas
Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla
Zoologijos sodų veikla
Botanikos sodų veikla
Gamtos rezervatų ir draustinių veikla
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
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Loterijų organizavimo veikla
Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla
Kitų azartinių žaidimų organizavimo veikla
Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Sportinė veikla
Sporto įrenginių eksploatavimas
Sporto klubų veikla
Kūno rengybos centrų veikla
Kita sportinė veikla
Sportinė ar mėgėjų medžioklė ir su ja susijusi veikla
Sportinė ar mėgėjų žvejyba ir su ja susijusi veikla
Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Atrakcionų ir teminių parkų veikla
Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
KITA APTARNAVIMO VEIKLA
Narystės organizacijų veikla
Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų
veikla
Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla
Profesinių narystės organizacijų veikla
Profesinių sąjungų veikla
Profesinių sąjungų veikla
Kitų narystės organizacijų veikla
Religinių organizacijų veikla
Religinių bendrijų veikla
Vienuolynų veikla
Politinių organizacijų veikla
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas
Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas
Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas
Ryšių įrangos remontas
Ryšio sistemų techninė priežiūra
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas
Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos
remontas
Avalynės ir odos gaminių taisymas
Baldų ir interjero reikmenų taisymas
Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas
Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
Kita asmenų aptarnavimo veikla
Kita asmenų aptarnavimo veikla
Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla
Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, VEIKLA;
NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS
REIKMĖMS TENKINTI SKIRTŲ
NEDIFERENCIJUOJAMŲ GAMINIŲ GAMYBA IR
PASLAUGŲ TEIKIMU
Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms
tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir
paslaugų teikimu
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms
tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų
gamyba
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Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms
tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų
gamyba
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms
tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms
tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu
EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ
VEIKLA
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

______________

PATVIRTINTA
Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. DĮ-226
EVRK 1.1 RED IR EVRK 2 RED. RYŠIŲ LENTELĖ
Raktas*

EVRK 1.1 red. klasės
pavadinimas

EVRK 1.1 red.
klasė

EVRK 2 red.
klasė

EVRK 2 red. klasės
pavadinimas

12

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas

01.11

01.11

Grūdinių (išskyrus ryžius),
ankštinių ir aliejingųjų sėklų
augalų auginimas

12

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas

01.11

01.12

Ryžių auginimas

01.11

01.13

Daržovių, melionų,
šakniavaisių ir gumbavaisių
auginimas

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas

01.11

01.14

Cukranendrių auginimas

01.11

01.15

Tabako auginimas

01.11

01.16

Pluoštinių augalų auginimas

12

12
12
12

Kokios veiklos rūšys iš EVRK
1.1 red. klasių perkeltos į
atitinkamas EVRK 2 red.
klases
Grūdinių javų (išskyrus ryžius)
auginimas
Džiovinti skirtų ankštinių
daržovių, tokių kaip lauko
avinžirniai ir pupos, auginimas
Aliejingųjų sėklų augalų
auginimas
Ryžių auginimas
Bulvių auginimas
Krakmolingų arba inulingų
šakniavaisių ir gumbavaisių
auginimas
Cukrinių runkelių auginimas
Cukrinių runkelių sėklų gavyba
Cukranendrių auginimas
Tabako auginimas, išskyrus
tabako lapų paruošimą
Medvilnės auginimas
Kitų pluoštinių augalų
auginimas
Pluoštinių augalų mirkymas

28

12

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas

01.11

01.19

Kitų vienmečių augalų
auginimas

12

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas

01.11

01.28

Prieskoninių, kvapiųjų,
vaistinių ir kitokių farmacijos
pramonėje naudojamų augalų
auginimas

12

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas

01.11

01.29

Kitų daugiamečių augalų
auginimas

12

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas
Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas

01.11

01.63

Derliaus apdorojimo veikla

01.11

01.26

Aliejingųjų vaisių ir uogų
auginimas

12

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų,
augalų auginimas

01.11

01.64

Sėklininkystė

1

Javų ir kitų, niekur kitur
nepriskirtų, augalų auginimas

01.11.10

01.11

1

Javų ir kitų, niekur kitur
nepriskirtų, augalų
sėklininkystė
Ekologiškai švarių javų ir kitų,
niekur kitur nepriskirtų, augalų
auginimas
Aliejinių augalų, išskyrus
alyvas, auginimas

01.11.20

01.64

Grūdinių (išskyrus ryžius),
ankštinių ir aliejingų sėklų
augalų auginimas
Sėklininkystė

01.11.30

01.11

01.11.40

01.26

12

1

1

Grūdinių (išskyrus ryžius),
ankštinių ir aliejingų sėklų
augalų auginimas
Aliejinių augalų vaisių ir uogų
auginimas

Runkelių ir pašarinių augalų
(įskaitant žoles) sėklų gavyba,
Griežčių, mangoldų (pašarinių
runkelių), pašarinių
šakniavaisiai, dobilų, liucernų,
kirvenių, pašarinių kukurūzų ir
kitų žolių auginimas
Pašarinių lapinių kopūstų ir
panašių pašarinių augalų
auginimas
Augalų, daugiausia naudojamų
vaistų pramonėje ar
insekticidams ir fungicidams
gaminti bei panašiems tikslams,
auginimas
Apynių auginimas
Kaučiukmedžio auginimas;
medžių auginimas sulos
gavybai
Tabako lapų paruošimas; tabako
lapų nuėmimas ir džiovinimas
Kokoso ir kitų palmių riešutų ir
jų branduolių gavyba
Kitų aliejingų vaisių ir uogų
auginimas
Augalų, kurių auginimas
sėkloms gauti klasifikuojamas
01.11 klasėje, sėklų
apdorojimas
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Linų auginimas
Bulvių auginimas
Cukrinių runkelių auginimas
Daržovių, specializuotosios
sodininkystės ir medelynų
produktų auginimas
Daržovių, specializuotosios
sodininkystės ir medelynų
produktų auginimas

01.11.50
01.11.60
01.11.70
01.12

01.16
01.13.10
01.13.20
01.11

01.12

01.13

Daržovių, specializuotosios
sodininkystės ir medelynų
produktų auginimas
Daržovių, specializuotosios
sodininkystės ir medelynų
produktų auginimas

01.12

01.19

Kitų vienmečių augalų
auginimas

01.12

01.28

9

Daržovių, specializuotosios
sodininkystės ir medelynų
produktų auginimas

01.12

01.30

Prieskoninių, kvapiųjų,
vaistinių ir kitokių farmacijos
pramonėje naudojamų augalų
auginimas
Augalų dauginimas

9

Daržovių, specializuotosios
sodininkystės ir medelynų
produktų auginimas

01.12

01.64

Sėklininkystė

9

Daržovių, specializuotosios
sodininkystės ir medelynų
produktų auginimas
Daržovių, specializuotosios
sodininkystės ir medelynų
produktų auginimas
Daržovių, specializuotosios
sodininkystės ir medelynų
produktų auginimas
Daržovių auginimas atvirame
grunte
Daržovių auginimas uždarame
grunte

01.12

02.30

Laukinių nemedieninių
produktų rinkimas

01.12

01.25

01.12

02.10

Kitų vaismedžių, uogakrūmių
ir riešutmedžių vaisių
auginimas
Miško medžių auginimas ir
kita miškininkystės veikla

01.12.10

01.13.30

01.12.20

01.13.40

1
1
1
9

9

9

9

9

9

1
1

Pluoštinių augalų auginimas
Bulvių auginimas
Cukrinių runkelių auginimas
Grūdinių (išskyrus ryžius),
ankštinių ir aliejingųjų sėklų
augalų auginimas
Daržovių, melionų,
šakniavaisių ir gumbavaisių
auginimas

Daržovių auginimas atvirame
grunte
Daržovių auginimas uždarame
grunte

Žaliųjų ankštinių augalų (žalių
žirnių, pupelių, pupų)
auginimas
Daržovių auginimas
Daržovių sėklų gavyba
Aklimatizuotųjų žolių ir
daržovių auginimas
Grybų auginimas
Gėlių auginimas
Gėlių sėklų gavyba
Prieskoninių žolių auginimas
Dygliuotųjų kaparių auginimas
Augalų, skirtų persodinti ar
dekoratyviniams tikslams,
įskaitant persodinimui skirtą
velėną, auginimas
Grybienos auginimas
Augalų, kurių auginimas
sėkloms gauti klasifikuojamas
01.12 klasėje, sėklų
apdorojimas
Miško grybų ar valgomųjų
trumų rinkimas
Vaisių sėklų gavyba
Miško medžių sėklų gavyba
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1

Ekologiškai švarių daržovių
auginimas

01.12.30

01.13

1
1

Daržovių sėklų gavyba
Specializuotosios
sodininkystės ir medelynų
produktų auginimas
Gėlių auginimas
Grybų auginimas; miško grybų
rinkimas
Grybų auginimas; miško grybų
rinkimas
Vaisių, uogų, riešutų,
prieskoninių ir gėrimams
gaminti vartojamų augalų
auginimas
Vaisių, uogų, riešutų,
prieskoninių ir gėrimams
gaminti vartojamų augalų
auginimas
Vaisių, uogų, riešutų,
prieskoninių ir gėrimams
gaminti vartojamų augalų
auginimas
Vaisių, uogų, riešutų,
prieskoninių ir gėrimams
gaminti vartojamų augalų
auginimas
Vaisių, uogų, riešutų,
prieskoninių ir gėrimams
gaminti vartojamų augalų
auginimas
Vaisių, uogų, riešutų,
prieskoninių ir gėrimams
gaminti vartojamų augalų
auginimas
Vaisių, uogų, riešutų,
prieskoninių ir gėrimams
gaminti vartojamų augalų
auginimas

01.12.40
01.12.50

01.13.50
01.30

01.12.60
01.12.70

01.19.10
01.13.60

01.12.70

02.30.10

Gėlių auginimas
Grybų ir valgomųjų trumų
auginimas
Miško grybų rinkimas

01.13

01.21

Vynuogių auginimas

Vyno vynuogių ir valgomųjų
vynuogių auginimas

01.13

01.22

Tropinių ir subtropinių vaisių
ir uogų auginimas

Tropinių ir subtropinių vaisių ir
uogų (bananų, avokadų, datulių
ir kt.) auginimas

01.13

01.23

Citrusinių vaisių auginimas

Citrusinių vaisių auginimas

01.13

01.24

Sėklavaisių ir kaulavaisių
auginimas

Sėklavaisių ir kaulavaisių
(obuolių, kriaušių, abrikosų,
vyšnių, persikų) auginimas

01.13

01.25

Kitų vaismedžių, uogakrūmių
ir riešutmedžių vaisių
auginimas

01.13

01.26

Aliejinių augalų vaisių ir uogų
auginimas

Valgomųjų riešutų (išskyrus
kokosų riešutus) auginimas
Braškių, žemuogių, aviečių ir
kt. auginimas
Kokoso riešutmedžių auginimas
Alyvuogių, skirtų aliejui spausti
ir tiesiogiai vartoti, auginimas

01.13

01.27

Gėrimams gaminti vartojamų
augalų auginimas

1
2
2
11

11

11

11

11

11

11

Daržovių ir melionų,
šakniavaisių ir gumbavaisių
auginimas
Daržovių sėklų gavyba
Augalų dauginimas

Gėrimams gaminti naudojamų
augalų (kavos, kakavos,
arbatos, mate) auginimas
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11

Vaisių, uogų, riešutų,
prieskoninių ir gėrimams
gaminti vartojamų augalų
auginimas

01.13

01.28

Prieskoninių, kvapiųjų,
vaistinių ir kitokių farmacijos
pramonėje naudojamų augalų
auginimas

11

01.13

01.63

Derliaus apdorojimo veikla

01.13

01.64

Sėklininkystė

01.13

02.30

Laukinių nemedieninių
produktų rinkimas

1

Vaisių, uogų, riešutų,
prieskoninių ir gėrimams
gaminti vartojamų augalų
auginimas
Vaisių, uogų, riešutų,
prieskoninių ir gėrimams
gaminti vartojamų augalų
auginimas
Vaisių, uogų, riešutų,
prieskoninių ir gėrimams
gaminti vartojamų augalų
auginimas
Vaisių auginimas

01.13.10

01.24

1

Uogų auginimas

01.13.20

01.25

1

Riešutų ir miško uogų
rinkimas
Galvijų auginimas,
pienininkystė
Galvijų auginimas,
pienininkystė
Pienininkystė
Galvijų auginimas ir
penėjimas mėsai
Veislinių telyčių auginimas
Veislinių bulių auginimas
Veislinių bulių spermos
gavyba
Avių, ožkų, arklių, asilų, mulų
ir arklėnų auginimas

01.13.30

02.30.20

01.21

01.41

Sėklavaisių ir kaulavaisių
auginimas
Kitų vaismedžių, uogakrūmių
ir riešutmedžių vaisių
auginimas
Riešutų ir miško uogų
rinkimas
Pieninių galvijų auginimas

01.21

01.42

01.21.10
01.21.20

01.41
01.42.10

01.21.30
01.21.40
01.21.50

01.42.20
01.42.30
01.42.40

01.22

01.43

11

11

2
2
1
1
1
1
1
3

Kitų galvijų ir buivolų
auginimas
Pieninių galvijų auginimas
Galvijų auginimas ir
penėjimas mėsai
Veislinių telyčių auginimas
Veislinių bulių auginimas
Veislinių bulių spermos
gavyba
Arklių ir kitų kanopinių
gyvūnų auginimas

Prieskoninių augalų
(lauramedžio, bazilikų,
anyžinės ožiažolės, kalendrų,
kmynų, cinamono, gvazdikėlių,
muskato medžio, imbiero ir kt.)
auginimas
Kakavos pupelių paruošimas

Augalų, kurių auginimas
sėkloms gauti klasifikuojamas
01.13 klasėje, sėklų
apdorojimas
Laukinių uogų ir riešutų
rinkimas

Pieninių karvių auginimas
Žalio karvės pieno gavyba
Mėsinių galvijų auginimas

Arklių, asilų, mulų ar arklėnų
auginimas ir veisimas
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3

Avių, ožkų, arklių, asilų, mulų
ir arklėnų auginimas

01.22

01.45

Avių ir ožkų auginimas

3

01.22

01.49

Kitų gyvūnų auginimas

1
1
1

Avių, ožkų, arklių, asilų, mulų
ir arklėnų auginimas
Avininkystė
Ožkininkystė
Arklininkystė

01.22.10
01.22.20
01.22.30

01.45.10
01.45.20
01.43

1

Kiaulių auginimas

01.23

01.46

Avių auginimas
Ožkų auginimas
Arklių ir kitų kanopinių
gyvūnų auginimas
Kiaulių auginimas

1

Kiaulių auginimas ir
penėjimas mėsai
Veislinių kiaulių auginimas
Naminių paukščių auginimas

01.23.10

01.46.10

01.23.20
01.24

01.46.20
01.47

01.24.10

01.47.10

01.24.20

01.47.20

3

Naminių paukščių auginimas
mėsai ir kiaušinių gavybai
Veislinių naminių paukščių
auginimas
Kita gyvulininkystė

01.25

01.44

3

Kita gyvulininkystė

01.25

01.49

1
1
1
1

Kiaulių auginimas ir
penėjimas mėsai
Veislinių kiaulių auginimas
Naminių paukščių auginimas
Naminių paukščių auginimas
mėsai ir kiaušinių gavybai
Veislinių naminių paukščių
auginimas
Kupranugarių ir Camelidae
šeimos gyvūnų auginimas
Kitų gyvūnų auginimas

Avių ir ožkų auginimas ir
veisimas
Vilnų gavyba
Šviežio avių ar ožkų pieno
gavyba
Švelnių arba šiurkščių gyvūnų
plaukų gavyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Kupranugarių (vienakuprių) ir
Camelidae šeimos gyvūnų
auginimas
Bitininkystė, bičių medaus ir
vaško gavyba
Triušių auginimas
Naminių gyvūnėlių veisimas
Švelniakailių žvėrelių
auginimas, jų žaliaminių odų
gavyba
Šilkverpių auginimas,
šilkverpių kokonų gavyba
Sraigių auginimas
Vynuoginių sraigių ir sliekų
auginimas
Įvairių gyvūnų auginimas
Embrionų auginimas gyvūnams
veisti
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3

Kita gyvulininkystė

01.25

03.22

Gėlųjų vandenų akvakultūra

1

Švelniakailių žvėrelių
auginimas
Bitininkystė
Vynuoginių sraigių ir sliekų
auginimas
Žemės ūkio augalų ir gyvulių
auginimas (mišrusis žemės
ūkis)
Žemės ūkio paslaugų veikla;
dekoratyvinė sodininkystė

01.25.10

01.49.10

01.25.20
01.25.30

01.49.20
01.49.30

01.30

01.50

Švelniakailių žvėrelių
auginimas
Bitininkystė
Vynuoginių sraigių ir sliekų
auginimas
Mišrusis žemės ūkis

01.41

10.39

Kitas vaisių ir daržovių
perdirbimas ir konservavimas

5

Žemės ūkio paslaugų veikla;
dekoratyvinė sodininkystė

01.41

01.61

Augalininkystei būdingų
paslaugų veikla

5

Žemės ūkio paslaugų veikla;
dekoratyvinė sodininkystė
Žemės ūkio paslaugų veikla;
dekoratyvinė sodininkystė

01.41

01.63

Derliaus apdorojimo veikla

01.41

81.30

Kraštovaizdžio tvarkymas

1
1
1

5

5

Vandens roplių ir varlių
auginimas baseinuose

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Greitai gendančio paruošto iš
vaisių, uogų ir daržovių maisto,
tokio kaip nuvalytos ar
supjaustytos daržovės,
mišrainės, užpakuoti vaisiai,
uogos ir daržovės, gamyba
Žemės ūkio veikla už atlygį
arba pagal sutartį (viskas,
išskyrus nuimto derliaus
paruošimas realizuoti pirminėje
rinkoje)
Sausinimo ir drėkinimo sistemų
eksploatavimas
Medžių auginimas ir jų
atjauninimas, kaip žemės ūkio
paslaugų veikla
Žemės ūkio mašinų (su
operatoriaus ar komandos
samdymu) nuoma
Nuimto derliaus paruošimas
realizuoti pirminėje rinkoje
Dekoratyvinė sodininkystė
Apželdinimo priemonės
aplinkai apsaugoti
Medžių genėjimo, gyvatvorių
karpymo ir didelių medžių
persodinimo veiklos rūšys,
nesusijusios su žemės ūkio
paslaugų veikla
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Žemės ūkio paslaugų veikla;
dekoratyvinė sodininkystė
Augalų apsaugos nuo ligų,
kenkėjų ir piktžolių žemės
ūkio paslaugų veikla
Skverų, parkų, kapinių ir kitų
žaliųjų plotų želdinimas ir
želdinių priežiūra
Žemės ūkio augalų tręšimas
mineralinėmis ir organinėmis
trąšomis
Gyvulininkystės paslaugų
veikla, išskyrus veterinariją
Dirbtinio apsėklinimo veikla
Medžioklė, gaudymas spąstais
ir medžiojamųjų gyvūnų
veisimas bei susijusių
paslaugų veikla
Medžioklė, gaudymas spąstais
ir medžiojamųjų gyvūnų
veisimas bei susijusių
paslaugų veikla
Miškininkystė ir medienos
ruoša
Miškininkystė ir medienos
ruoša
Miškininkystė ir medienos
ruoša

01.41

01.64

Sėklininkystė

01.41.10

01.61.10

01.41.20

81.30

Augalų apsaugos nuo ligų,
kenkėjų ir piktžolių žemės
ūkio paslaugų veikla
Kraštovaizdžio tvarkymas

01.41.30

01.61.20

01.42

01.62

01.42.10
01.50

01.62.10
01.70

01.50

94.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
narystės organizacijų veikla

02.01

16.10

02.01

01.29

02.01

02.10

Medienos pjaustymas ir
obliavimas
Kitų daugiamečių augalų
auginimas
Miško medžių auginimas ir
kita miškininkystės veikla

5

Miškininkystė ir medienos
ruoša

02.01

02.20

Medienos ruoša

5

Miškininkystė ir medienos
ruoša

02.01

02.30

Laukinių nemedieninių
produktų rinkimas

5
1

1

1

1
1
3

3

5
5
5

Žemės ūkio augalų tręšimas
mineralinėmis ir organinėmis
trąšomis
Gyvulininkystei būdingų
paslaugų veikla
Dirbtinio apsėklinimo veikla
Medžioklė, gaudymas spąstais
ir susijusių paslaugų veikla

Sėklų apdorojimo paslaugos

Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys, išskyrus
komercinę medžioklę ir
gaudymą spąstais skatinančią
veiklą
Komercinę medžioklę ir
gaudymą spąstais skatinanti
veikla
Karčių, kuolų ir panašių
produktų gamyba
Kalėdinių eglučių auginimas
Augalų, skirtų pinti, auginimas
Stačio miško auginimas:
sodinimas, persodinimas,
atsodinimas, retinimas ir miško
bei miškingų plotų išsaugojimas
Jaunuolynų ir popiermedžių
auginimas
Miško daigynų ir medelynų
veikla
Medienos ruoša: medžių
kirtimas ir šiurkščiosios
medienos gamyba
Laukinių miško produktų
rinkimas
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1

Miškų auginimas

02.01.10

02.10

1

02.01.20

02.20

02.02

02.40

Miškininkystei būdingų
paslaugų veikla

02.02.10

02.40

02.02.20

02.40

3

Medienos ruoša, malkų
gamyba
Paslaugų, susijusių su
miškininkyste ir medienos
ruoša, veikla
Miškininkystės paslaugų
veikla
Medienos ruošos paslaugų
veikla
Žvejyba

05.01

03.11

Miškininkystei būdingų
paslaugų veikla
Miškininkystei būdingų
paslaugų veikla
Jūrinė žvejyba

3

Žvejyba

05.01

03.12

Gėlųjų vandenų žvejyba

3

Žvejyba

05.01

70.22

2

Žvejyba jūroje ar vidaus
vandenyse
Žvejyba jūroje ar vidaus
vandenyse
Žuvų perdirbimas
žvejybiniuose laivuose

05.01.10

03.11

Konsultacinė verslo ir kito
valdymo veikla
Jūrinė žvejyba

05.01.10

03.12

Gėlųjų vandenų žvejyba

05.01.20

03.11.10

Žuvų perdirbimas
žvejybiniuose laivuose

1

1
1

2
1

Miško medžių auginimas ir
kita miškininkystės veikla
Medienos ruoša
Visos veiklos rūšys

Žvejyba vandenynuose ar
pakrančių vandenyse
Jūrų vėžiagyvių ir moliuskų
gaudymas
Vandens gyvūnų medžiojimas
vandenynuose ar pakrančių
vandenyse
Jūrų produktų rinkimas
vandenynuose ar pakrančių
vandenyse
Jūrų žvejybos paslaugų veikla
Žvejyba vidaus vandenyse
Gėlųjų vandenų vėžiagyvių ir
moliuskų gaudymas
Gėlųjų vandenų vandens
gyvūnų medžiojimas
Vandens produktų rinkimas
vidaus vandenyse
Gėlųjų vandenų žvejybai
būdingų paslaugų veikla
Žuvų išteklių tvarkymas
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2

Žuvų auginimas

05.02

03.21

Jūrinė akvakultūra

2

Žuvų auginimas

05.02

03.22

Gėlųjų vandenų akvakultūra

2
2
2
2
3

Mailiaus veisimas ir auginimas
Mailiaus veisimas ir auginimas
Žuvų ūkių veikla
Žuvų ūkių veikla
Juodųjų akmens anglių
(antracito) kasyba ir
aglomeravimas

05.02.10
05.02.10
05.02.20
05.02.20
10.10

03.21
03.22
03.21
03.22
05.10

Jūrinė akvakultūra
Gėlųjų vandenų akvakultūra
Jūrinė akvakultūra
Gėlųjų vandenų akvakultūra
Juodųjų akmens anglių
(antracito) kasyba

3

Juodųjų akmens anglių
(antracito) kasyba ir
aglomeravimas
Juodųjų akmens anglių
(antracito) kasyba ir
aglomeravimas
Rusvųjų anglių kasyba ir
aglomeravimas

10.10

09.90

10.10

19.20

Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Rafinuotų naftos produktų
gamyba

10.20

05.20

Rusvųjų anglių kasyba

Rusvųjų anglių kasyba ir
aglomeravimas

10.20

09.90

Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla

3

3

3

Ikrų, valgomųjų moliuskų,
omarų, krevečių lervų, žuvų ir
vėžiagyvių mailiaus auginimas
Jūrų dumblių ir kitų valgomųjų
jūrų augalų auginimas
Austrių veisimas ir auginimas
jūrose
Žuvų ūkių veikla jūros
vandenyse
Jūrinei akvakultūrai būdingų
paslaugų veikla
Žuvų auginimas gėluose
vandenyse, įskaitant ir
akvariuminių žuvyčių auginimą
Gėlavandenių austrių veisimas
ir auginimas
Gėlųjų vandenų akvakultūros
paslaugų veikla

Visos veiklos rūšys, išskyrus
būdingų paslaugų veiklą ir
juodųjų akmens anglių kuro
briketų gamybą
Anglies kasybai būdingų
paslaugų veikla
Juodosios akmens anglies kuro
briketų gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
būdingų paslaugų veiklą ir
rusvosios anglies kuro briketų
gamybą
Rusvosios anglies kasybai
būdingų paslaugų veikla
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Rusvųjų anglių kasyba ir
aglomeravimas
Durpių gavyba ir
aglomeravimas

10.20

19.20

10.30

08.92

3

Durpių gavyba ir
aglomeravimas

10.30

09.90

3

Durpių gavyba ir
aglomeravimas
Nevalytos naftos ir gamtinių
dujų gavyba

10.30

19.20

11.10

52.22

5

Nevalytos naftos ir gamtinių
dujų gavyba

11.10

52.21

Sausumos transportui būdingų
paslaugų veikla

5

Nevalytos naftos ir gamtinių
dujų gavyba

11.10

06.10

Žalios naftos gavyba

5

Nevalytos naftos ir gamtinių
dujų gavyba

11.10

06.20

Gamtinių dujų gavyba

5

Nevalytos naftos ir gamtinių
dujų gavyba

11.10

09.10

Naftos ir gamtinių dujų
gavybai būdingų paslaugų
veikla

1

Gamtinių dujų parengimas
transportuoti (gabenti)

11.10.10

09.10.10

Gamtinių dujų parengimas
transportuoti (gabenti)

3
3

5

Rafinuotų naftos produktų
gamyba
Durpių gavyba
Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Rafinuotų naftos produktų
gamyba
Vandens transportui būdingų
paslaugų veikla

Rusvosios anglies kuro briketų
gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
būdingų paslaugų veiklą ir
durpių briketų gamybą
Durpių kasybai būdingų
paslaugų veikla
Durpių briketų gamyba
Gamtinių dujų paruošimas vežti
vandens keliais: suskystinimas
ir pavertimas dujomis ne
gavybos vietose
Gamtinių dujų paruošimas
vežti: suskystinimas ir
pavertimas dujomis ne gavybos
vietose
Žalios naftos gavyba
Bituminio skalūno ir smėlio
gavyba
Žalios naftos iš bituminio
skalūno ir smėlio gamyba
Nevalyto dujinio
angliavandenilio (gamtinių
dujų) gavyba
Kondensato ištraukimas
Skysto angliavandenilio
filtravimas ir frakcijų
atskyrimas
Sieros iš dujų šalinimas
(desulfuracija)
Gamtinių dujų paruošimas
vežti: suskystinimas ir
pavertimas dujomis gavybos
vietose
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11.20

09.10

2

Paslaugų veikla, būdinga
naftos ir dujų gavybai,
išskyrus žvalgybą
Urano ir torio rūdų kasyba

12.00

07.21

2

Urano ir torio rūdų kasyba

12.00

09.90

2

Geležies rūdų kasyba

13.10

07.10

2

Geležies rūdų kasyba

13.10

09.90

2

Spalvotųjų metalų rūdų,
išskyrus urano ir torio rūdas,
kasyba
Spalvotųjų metalų rūdų,
išskyrus urano ir torio rūdas,
kasyba

13.20

07.29

13.20

09.90

Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla

2

Dekoratyvinio ir statybinio
akmens karjerų
eksploatavimas

14.11

08.11

2

Dekoratyvinio ir statybinio
akmens karjerų
eksploatavimas
Klinčių, gipso ir kreidos
karjerų eksploatavimas

14.11

09.90

14.12

08.11

2

Klinčių, gipso ir kreidos
karjerų eksploatavimas

14.12

09.90

1

Kreidos ir dolomito kasyba

14.12.10

08.11

Dekoratyvinio ir statybinio
akmens, klinčių, gipso,
kreidos ir skalūnų karjerų
eksploatavimas
Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Dekoratyvinio ir statybinio
akmens, klinčių, gipso,
kreidos ir skalūnų karjerų
eksploatavimas
Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Dekoratyvinio ir statybinio
akmens, klinčių, gipso,
kreidos ir skalūno karjerų
eksploatavimas

1

2

2

Naftos ir gamtinių dujų
gavybai būdingų paslaugų
veikla
Urano ir torio rūdų kasyba
Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Geležies rūdų kasyba
Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Kitų spalvotųjų metalų rūdų
kasyba

Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys, išskyrus
urano ir torio rūdų kasybai
būdingų paslaugų veiklą
Urano ir torio rūdų kasybai
būdingų paslaugų veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
geležies rūdų kasybai būdingų
paslaugų veiklą
Geležies rūdų kasybai būdingų
paslaugų veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
būdingų paslaugų veiklą
Spalvotųjų metalų rūdų,
išskyrus urano ir torio rūdas,
kasybai būdingų paslaugų
veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
būdingų paslaugų veiklą

Dekoratyvinio ir statybinio
akmens karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
būdingų paslaugų veiklą
Klinčių, gipso ir kreidos karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
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2

Skalūno karjerų
eksploatavimas

14.13

08.11

2

Skalūno karjerų
eksploatavimas

14.13

09.90

2

Smėlio ir žvyro karjerų
eksploatavimas

14.21

08.12

2

Smėlio ir žvyro karjerų
eksploatavimas

14.21

09.90

2

Molio ir kaolino kasyba

14.22

08.12

2

Molio ir kaolino kasyba

14.22

09.90

2

Mineralinių iškasenų chemijos
pramonei ir trąšoms gaminti
kasyba
Mineralinių iškasenų chemijos
pramonei ir trąšoms gaminti
kasyba

14.30

08.91

14.30

09.90

3

Druskos gavyba

14.40

08.93

Druskos gavyba

3

Druskos gavyba

14.40

09.90

3
3

Druskos gavyba
Kita, niekur kitur nepriskirta,
kasyba ir karjerų
eksploatavimas
Kita, niekur kitur nepriskirta,
kasyba ir karjerų
eksploatavimas

14.40
14.50

10.84
38.21

Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Užgardų ir pagardų gamyba
Nepavojingų atliekų
tvarkymas ir šalinimas

14.50

08.99

2

3

Dekoratyvinio ir statybinio
akmens, klinčių, gipso,
kreidos ir skalūnų karjerų
eksploatavimas
Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Smėlio ir žvyro karjerų
eksploatavimas; molio ir
koalino kasyba
Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Smėlio ir žvyro karjerų
eksploatavimas; molio ir
koalino kasyba
Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Mineralinių iškasenų chemijos
pramonei ir trąšoms gaminti
kasyba
Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla

Kita, niekur kitur nepriskirta,
kasyba ir karjerų
eksploatavimas

Visos veiklos rūšys, išskyrus
skalūno karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veiklą
Skalūno karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
smėlio ir žvyro karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veiklą
Smėlio ir žvyro karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
molio ir kaolino kasybai
būdingų paslaugų veiklą
Molio ir kaolino kasybai
būdingų paslaugų veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
būdingų paslaugų veiklą
Mineralinių iškasenų chemijos
pramonei ir trąšoms gaminti
kasybai būdingų paslaugų
veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
būdingų paslaugų veiklą ir
valgomosios druskos gamybą
Druskos gavybai būdingų
paslaugų veikla
Valgomosios druskos gamyba
Pelenų ir liekanų gavyba
deginant atliekas
Visos veiklos rūšys, išskyrus
būdingų paslaugų veiklą
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3

Kita, niekur kitur nepriskirta,
kasyba ir karjerų
eksploatavimas

14.50

09.90

Kitai kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla

1

Mėsos gamyba, paruošimas ir
konservavimas
Naminių paukščių mėsos
gamyba, paruošimas ir
konservavimas
Naminių paukščių mėsos
gamyba, paruošimas ir
konservavimas
Naminių paukščių mėsos ir
kitos mėsos produktų gamyba

15.11

10.11

15.12

10.11

Mėsos perdirbimas ir
konservavimas
Mėsos perdirbimas ir
konservavimas

15.12

10.12

Paukštienos perdirbimas ir
konservavimas

15.13

10.13

Mėsos ir paukštienos produktų
gamyba

Naminių paukščių mėsos ir
kitos mėsos produktų gamyba
Naminių paukščių mėsos ir
kitos mėsos produktų gamyba

15.13

10.85

15.13

10.89

Paruoštų valgių ir patiekalų
gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
maisto produktų gamyba

Rūkytų mėsos produktų
gamyba
Žuvų ir žuvų produktų
paruošimas, perdirbimas ir
konservavimas
Žuvų ir žuvų produktų
paruošimas, perdirbimas ir
konservavimas
Bulvių paruošimas,
perdirbimas ir konservavimas
Bulvių miltų gamyba
Vaisių, uogų ir daržovių sulčių
gamyba

15.13.10

10.13.10

15.20

10.20

15.20

10.85

Paruoštų valgių ir patiekalų
gamyba

Paruoštų žuvų valgių gamyba

15.31

10.31

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

15.31.10
15.32

10.31.10
10.32

Bulvių perdirbimas ir
konservavimas
Bulvių miltų gamyba
Vaisių, uogų ir daržovių sulčių
gamyba

2

2

3

3
3

1
2

2

1
1
1

Rūkytų mėsos ir paukštienos
produktų gamyba
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų
perdirbimas ir konservavimas

Kita, niekur kitur nepriskirta,
kasybai ir karjerų
eksploatavimui būdingų
paslaugų veikla
Visos veiklos rūšys
Triušio mėsos perdirbimas ir
konservavimas
Visos veiklos rūšys, išskyrus
triušio mėsos perdirbimą ir
konservavimą
Visos veiklos rūšys, išskyrus
paruoštų mėsos valgių gamybą
ir mėsos, žuvies ar vėžiagyvių,
moliuskų ir kitų vandens
bestuburių ekstraktų ir syvų
gamybą
Paruoštų mėsos valgių gamyba
Mėsos, žuvies ar vėžiagyvių,
moliuskų ir kitų vandens
bestuburių ekstraktų ir syvų
gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
paruoštų žuvų valgių gamybą

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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2

2

1
1
1
1
1
1
1
1
2

2
1
1
1
1
1
3

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
vaisių, uogų ir daržovių
paruošimas, perdirbimas ir
konservavimas
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
vaisių, uogų ir daržovių
paruošimas, perdirbimas ir
konservavimas
Nevalyto aliejaus ir riebalų
gamyba
Rafinuoto aliejaus ir riebalų
gamyba
Margarino ir panašių
valgomųjų riebalų gamyba
Pieninių veikla ir sūrių
gamyba
Valgomųjų ledų gamyba

15.33

10.39

Kitas vaisių ir daržovių
perdirbimas ir konservavimas

Visos veiklos rūšys, išskyrus
paruoštų daržovių valgių
gamybą

15.33

10.85

Paruoštų valgių ir patiekalų
gamyba

Paruoštų daržovių valgių
gamyba

15.41

10.41

Aliejaus ir riebalų gamyba

Visos veiklos rūšys

15.42

10.41

Aliejaus ir riebalų gamyba

Visos veiklos rūšys

15.43

10.42

15.51

10.51

15.52

10.52

Margarino ir panašių
valgomųjų riebalų gamyba
Pieninių veikla ir sūrių
gamyba
Valgomųjų ledų gamyba

Grūdų malimo produktų
gamyba
Miltų gamyba
Kruopų gamyba
Krakmolo ir krakmolo
produktų gamyba

15.61

10.61

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

15.61.10
15.61.20
15.62

10.61.10
10.61.20
10.62

Krakmolo ir krakmolo
produktų gamyba
Sirupo ir maltozės gamyba

15.62

10.89

15.62.10

10.62.10

Krakmolo gamyba
Paruoštų pašarų ūkio
gyvuliams gamyba
Kombinuotųjų pašarų gamyba

15.62.20
15.71

10.62.20
10.91

15.71.10

10.91

Paruošto ėdalo naminiams
gyvūnėliams gamyba
Duonos gamyba; šviežių
konditerijos kepinių ir
pyragaičių gamyba

15.72

10.92

15.81

10.85

Grūdų malimo produktų
gamyba
Miltų gamyba
Kruopų gamyba
Krakmolo ir krakmolo
produktų gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
maisto produktų gamyba
Gliukozės sirupo ir maltozės
gamyba
Krakmolo gamyba
Paruoštų pašarų ūkio
gyvuliams gamyba
Paruoštų pašarų ūkio
gyvuliams gamyba
Paruošto ėdalo naminiams
gyvūnėliams gamyba
Paruoštų valgių ir patiekalų
gamyba

Visos veiklos rūšys, išskyrus
dirbtinio medaus ir karamelės
gamybą
Dirbtinio medaus ir karamelės
gamyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Keptų picų gamyba (užšaldytų
arba ne)
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3

3

1

1
1
2

2

1
1
1
1
1

1
1

Duonos gamyba; šviežių
konditerijos kepinių ir
pyragaičių gamyba
Duonos gamyba; šviežių
konditerijos kepinių ir
pyragaičių gamyba

15.81

10.89

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
maisto produktų gamyba

Greitai gendančio maisto
gamyba

15.81

10.71

Duonos gamyba; šviežių
konditerijos kepinių ir
pyragaičių gamyba

Džiūvėsių ir sausainių
gamyba; ilgai išsilaikančių
konditerijos kepinių ir
pyragaičių gamyba
Cukraus gamyba

15.82

10.72

15.83

10.81

Džiūvėsių ir sausainių
gamyba; ilgai išsilaikančių
konditerijos kepinių ir
pyragaičių gamyba
Cukraus gamyba

Visos veiklos rūšys, išskyrus
keptų picų gamybą (užšaldytų
arba ne) ir greitai gendančio
maisto gamybą
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Kakavos, šokolado ir cukraus
saldumynų gamyba
Makaronų, vermišelių,
kuskuso ir panašių miltinių
produktų gamyba
Makaronų, vermišelių,
kuskuso ir panašių miltinių
produktų gamyba
Arbatos ir kavos apdorojimas
ir perdirbimas
Užgardų ir pagardų gamyba
Acto gamyba
Homogenizuotų ir dietinių
maisto produktų gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
maisto produktų gamyba

15.84

10.82

15.85

10.85

15.85

10.73

15.86

10.83

15.87
15.87.10
15.88

10.84
10.84.10
10.86

15.89

10.89

Mielių gamyba
Distiliuotų alkoholinių gėrimų
gamyba

15.89.10
15.91

10.89.10
11.01

Kakavos, šokolado ir cukraus
saldumynų gamyba
Paruoštų valgių ir patiekalų
gamyba
Makaronų, vermišelių,
kuskuso ir panašių miltinių
produktų gamyba
Arbatos ir kavos apdorojimas
ir perdirbimas
Užgardų ir pagardų gamyba
Acto gamyba
Homogenizuotų ir dietinių
maisto produktų gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
maisto produktų gamyba

Mielių gamyba
Spirito distiliavimas,
rektifikavimas ir maišymas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Virtų, įdarytų ar kitaip paruoštų
makaronų gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
virtų, įdarytų ar kitaip paruoštų
makaronų gamybą
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Greitai gendančio maisto
gamyba,
įskaitant greitai gendančio
paruošto maisto, tokio kaip
sumuštiniai ar šviežios
(nekeptos) picos, gamybą
Visos veiklos rūšys, papildytos
kokteilių gamyba, distiliuoto
spirito maišymu, etanolio
(rektifikuoto etilo spirito)
gamyba
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1

Lietuviško midaus gamyba

15.91.10

11.01

2

Etilo alkoholio gamyba iš
fermentuotų medžiagų

15.92

11.01

2

Etilo alkoholio gamyba iš
fermentuotų medžiagų

15.92

20.14

Kitų pagrindinių organinių
chemikalų gamyba

1

Vyno gamyba

15.93

11.02

Vynuogių vyno gamyba

1

15.94

11.03

15.95

11.04

1

Sidro ir kitokių vaisių, uogų
vynų gamyba
Kitų nedistiliuotų fermentuotų
gėrimų gamyba
Alaus gamyba

15.96

11.05

Sidro ir kitokių vaisių, uogų
vynų gamyba
Kitų nedistiliuotų fermentuotų
gėrimų gamyba
Alaus gamyba

1

Salyklo gamyba

15.97

11.06

Salyklo gamyba

1

Mineralinio vandens ir
gaiviųjų gėrimų gamyba

15.98

11.07

1

Nesvaigiųjų sultimis ir sirupu
aromatizuotų gaivinamųjų
gėrimų gamyba
Vandens, įskaitant gamtinį
mineralinį vandenį, pilstymas į
butelius
Tabako gaminių gamyba

15.98.10

11.07.10

Nealkoholinių gėrimų
gamyba; mineralinio ir kito,
pilstomo į butelius, vandens
gamyba
Nealkoholinių gėrimų gamyba

15.98.20

11.07.20

16.00

12.00

Medvilnės pluoštų paruošimas
ir verpimas
Vilnos pluoštų paruošimas ir
verpimas
Šukuotos vilnos pluoštų
paruošimas ir verpimas

17.11

13.10

17.12

13.10

17.13

13.10

1

1

1
1
1
1

Sidro ir kitokių vaisių, uogų
vynų gamyba
Spirito distiliavimas,
rektifikavimas ir maišymas

Natūralaus mineralinio ir kito,
pilstomo į butelius, vandens
gamyba
Tabako gaminių gamyba
Tekstilės pluoštų paruošimas
ir verpimas
Tekstilės pluoštų paruošimas
ir verpimas
Tekstilės pluoštų paruošimas
ir verpimas

Visos veiklos rūšys, išskyrus
etilo alkoholio gamybą iš
fermentuotų medžiagų ir
denatūruoto etilo alkoholio
gamybą
Etilo alkoholio gamyba iš
fermentuotų medžiagų
Denatūruoto etilo alkoholio
gamyba
Visos veiklos rūšys, papildytos
vyno maišymo veikla
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
17.11–17.17 klasių junginys
17.11–17.17 klasių junginys
17.11–17.17 klasių junginys
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Linų pluoštų paruošimas ir
verpimas
Šilko, įskaitant pašukas,
pervijimas ir paruošimas bei
sintetinių ar dirbtinių gijų
verpalų sukimas ir
tekstūravimas
Siuvimo siūlų gamyba

17.14

13.10

17.15

13.10

17.16

13.10

Kitų tekstilės pluoštų
paruošimas ir verpimas
Medvilninių audinių audimas
Vilnonių audinių audimas
Šukuotinės vilnos audinių
audimas
Šilkinių audinių audimas
Kitų audinių audimas
Lininių audinių audimas
Sintetinių audinių audimas
Tekstilės apdaila
Gatavų tekstilės dirbinių,
išskyrus drabužius, gamyba

17.17

13.10

17.21
17.22
17.23

13.20
13.20
13.20

17.24
17.25
17.25.10
17.25.20
17.30
17.40

4

Gatavų tekstilės dirbinių,
išskyrus drabužius, gamyba

4

4

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
2

Tekstilės pluoštų paruošimas
ir verpimas
Tekstilės pluoštų paruošimas
ir verpimas

17.11–17.17 klasių junginys

Tekstilės pluoštų paruošimas
ir verpimas
Tekstilės pluoštų paruošimas
ir verpimas
Tekstilės audimas
Tekstilės audimas
Tekstilės audimas

17.11–17.17 klasių junginys

13.20
13.20
13.20.10
13.20.20
13.30
13.92

Tekstilės audimas
Tekstilės audimas
Lininių audinių audimas
Sintetinių audinių audimas
Tekstilės apdaila
Gatavų tekstilė dirbinių,
išskyrus drabužius, gamyba

Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys

17.40

33.19

Kitos įrangos remontas

Gatavų tekstilės dirbinių,
išskyrus drabužius, gamyba

17.40

32.50

Gatavų tekstilės dirbinių,
išskyrus drabužius, gamyba
Kilimų ir kilimėlių gamyba

17.40

95.29

17.51

13.93

Medicinos ir odontologijos
prietaisų, instrumentų ir
reikmenų gamyba
Kitų asmeninių ir namų ūkio
reikmenų taisymas
Kilimų ir kilimėlių gamyba

Virvių, lynų, virvelių ir tinklų
gamyba

17.52

13.94

Virvių, lynų, virvelių ir tinklų
gamyba

17.11–17.17 klasių junginys

17.11–17.17 klasių junginys
Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys, išskyrus
chirurginių apdangalų gamybą,
brezento taisymą,
trąšų ir chemikalų saugojimui
skirtų talpyklų taisymą,
palapinių taisymą
Brezento taisymas
Trąšų ir chemikalų saugojimui
skirtų talpyklų taisymas
Chirurginių apdangalų gamyba
Palapinių taisymas
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, išskyrus
žvejybos tinklų taisymą
(įskaitant adymą)
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Virvių, lynų, virvelių ir tinklų
gamyba
Neaustinių medžiagų ir
neaustinių medžiagų gaminių
ir dirbinių, išskyrus drabužius,
gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
tekstilės gaminių ir dirbinių
gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
tekstilės gaminių ir dirbinių
gamyba

17.52

33.19

Kitos įrangos remontas

17.53

13.95

17.54

13.96

17.54

13.99

Neaustinių medžiagų ir
neaustinių medžiagų gaminių
ir dirbinių, išskyrus drabužius,
gamyba
Kitų techninės ir pramoninės
tekstilės gaminių ir dirbinių
gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
tekstilės gaminių ir dirbinių
gamyba

3

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
tekstilės gaminių ir dirbinių
gamyba

17.54

17.22

Buitinių ir higienos reikmenų
bei tualeto reikmenų gamyba

2

Dirbtinės odos ir plėvelės
gamyba
Dirbtinės odos ir plėvelės
gamyba
Megztų (trikotažinių) ir nertų
medžiagų gamyba
Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų
panašių megztų (trikotažinių)
ir nertų gaminių bei dirbinių
gamyba
Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų
panašių megztų (trikotažinių)
ir nertų gaminių bei dirbinių
gamyba
Kojinių ir puskojinių gamyba

17.54.10

22.19

Kitų guminių gaminių gamyba

17.54.10

22.29

17.60

13.91

17.71

14.19

Kitų plastikinių gaminių
gamyba
Megztų (trikotažinių) ir nertų
medžiagų gamyba
Kitų drabužių siuvimas ir
drabužių priedų gamyba

17.71

14.31

17.71.10

14.31

2
1

3

3

2
1
2

2

1

Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų
panašių megztų (trikotažinių)
ir nertų gaminių bei dirbinių
gamyba
Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų
panašių megztų (trikotažinių)
ir nertų gaminių bei dirbinių
gamyba

Žvejybos tinklų taisymas
(įskaitant adymą)
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Techninės ir pramoninės
tekstilės gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
techninės ir pramoninės
tekstilės gamybą,
tekstilinės vatos ir reikmenų iš
tekstilinės vatos, pvz.,
higieninių rankšluosčių,
tamponų ir kt., gamybą
Tekstilinės vatos ir reikmenų iš
tekstilinės vatos, pvz.,
higieninių rankšluosčių,
tamponų ir kt., gamyba

Visos veiklos rūšys, papildytos
megzto dirbtinio kailio gamyba
Medžiaginės, be pritvirtinto
pado, avalynės gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
medžiaginės, be pritvirtinto
pado, avalynės gamybą
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17.72

14.39

Kitų megztų (trikotažinių) ir
nertų drabužių gamyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

2

Megztų (trikotažinių) ir nertų
megztinių, susagstomų
megztinių bei panašių gaminių
bei dirbinių gamyba
Odinių drabužių siuvimas

18.10

14.11

Odinių drabužių siuvimas

2

Odinių drabužių siuvimas

18.10

32.99

1

Darbinių drabužių siuvimas

18.21

14.12

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba
Darbo drabužių siuvimas

1

Kitų viršutinių drabužių
siuvimas
Vyriškų viršutinių drabužių
siuvimas
Moteriškų viršutinių drabužių
siuvimas
Apatinių drabužių siuvimas

18.22

14.13

Visos veiklos rūšys, išskyrus
atsparių ugniai ir apsauginių
drabužių gamybą
Atsparių ugniai ir apsauginių
drabužių gamyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

18.22.10

14.13.10

18.22.20

14.13.20

18.23

14.14

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
drabužių siuvimas ir drabužių
priedų gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
drabužių siuvimas ir drabužių
priedų gamyba
Vaiko drabužėlių siuvimas
Sportinės aprangos siuvimas
Kailinių kepurių ir kitų galvos
apdangalų gamyba
Kailių išdirbimas ir dažymas;
kailinių dirbinių ir gaminių
gamyba
Kailių išdirbimas ir dažymas;
kailinių dirbinių ir gaminių
gamyba
Kailių išdirbimas ir dažymas;
kailinių dirbinių ir gaminių
gamyba

18.24

14.19

Kitų drabužių siuvimas ir
drabužių priedų gamyba

18.24

32.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

18.24.10
18.24.20
18.24.30

14.19.10
14.19.20
14.19.30

18.30

13.20

Vaiko drabužėlių siuvimas
Sportinės aprangos siuvimas
Kailinių kepurių ir kitų galvos
apdangalų gamyba
Tekstilės audimas

18.30

13.91

Megztų (trikotažinių) ir nertų
medžiagų gamyba

Dirbtinio kailio gamyba
mezgimo būdu

18.30

14.20

Kailinių dirbinių ir gaminių
gamyba

Visos veiklos rūšys, išskyrus
kailinių išdirbimą ir dažymą ir
dirbtinio kailio gamybą

1

1
1
1
2

2

1
1
1
4

4

4

Kitų viršutinių drabužių
siuvimas
Vyriškų viršutinių drabužių
siuvimas
Moteriškų viršutinių drabužių
siuvimas
Apatinių drabužių siuvimas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, išskyrus
ugniai atsparių ir apsauginių
drabužių gamybą
Atsparių ugniai ir apsauginių
drabužių gamyba

Dirbtinio kailio gamyba audimo
būdu
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Kailių išdirbimas ir dažymas;
kailinių dirbinių ir gaminių
gamyba
Dirbtinio kailio ir jo dirbinių
gamyba
Dirbtinio kailio ir jo dirbinių
gamyba
Dirbtinio kailio ir jo dirbinių
gamyba
Kailinių drabužių ir reikmenų
(be kepurių) gamyba
Odų rauginimas ir išdirbimas

18.30

15.11

Odų rauginimas ir išdirbimas;
kailių išdirbimas ir dažymas

18.30.10

14.20

18.30.10

13.20

Kailinių dirbinių ir gaminių
gamyba
Tekstilės audimas

18.30.10

13.91

18.30.20

14.20

19.10

15.11

Odų rauginimas, naudojant
augalines medžiagas
Odų rauginimas, naudojant
mineralines ir chemines
medžiagas
Odų išdirbimas
Lagaminų, rankinių ir panašių
reikmenų, balno reikmenų ir
pakinktų gamyba

19.10.10

15.11.10

19.10.20

15.11.20

19.10.30
19.20

15.11.30
15.12

19.20

32.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

4

Lagaminų, rankinių ir panašių
reikmenų, balno reikmenų ir
pakinktų gamyba
Avalynės gamyba

19.30

15.20

Avalynės gamyba

4

Avalynės gamyba

19.30

16.29

4

Avalynės gamyba

19.30

22.19

Kitų medienos gaminių
gamyba; dirbinių iš
kamštienos, šiaudų ir pynimo
medžiagų gamyba
Kitų guminių gaminių gamyba

4

3
3
3
1
1
1
1

1
2

2

Megztų (trikotažinių) ir nertų
medžiagų gamyba
Kailinių dirbinių ir gaminių
gamyba
Odų rauginimas ir išdirbimas;
kailių išdirbimas ir dažymas
Odų rauginimas, naudojant
augalines medžiagas
Odų rauginimas, naudojant
mineralines ir chemines
medžiagas
Odų išdirbimas
Lagaminų, rankinių ir panašių
reikmenų, balno reikmenų ir
pakinktų gamyba

Kailių išdirbimas ir dažymas

Visos veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys, išskyrus
linijinių darbuotojų saugos
diržų ir kitų profesinės
paskirties diržų gamybą
Linijinių darbuotojų saugos
diržų ir kitų profesinės
paskirties diržų gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
plastmasinių avalynės dalių
gamybą, guminių batų,
pusbačių kulnų ir padų gamybą
ir
kitų guminių ir medinių
avalynės dalių gamybą
Medinių avalynės dalių gamyba

Guminių batų, pusbačių kulnų ir
padų ir kitų guminių avalynės
dalių gamyba

48

4

Avalynės gamyba

19.30

22.29

1

Medienos pjaustymas ir
obliavimas, medienos
įmirkymas
Cheminis medienos
apdorojimas konservantais
Faneravimo dangos gamyba;
klijuotos sluoksninės
medienos, daugiasluoksnių
plokščių, smulkinių, medienos
plaušų plokščių bei kitų skydų
ir plokščių gamyba
Medienos plaušo plokščių,
padengtų dekoratyvine
plėvele, gamyba
Presuotos medienos gamyba
Statybinių dailidžių ir stalių
dirbinių gamyba

20.10

16.10

20.10.10

16.10.10

20.20

16.21

20.20.10

16.21.10

20.20.20
20.30

16.21.20
41.20

5

Statybinių dailidžių ir stalių
dirbinių gamyba

20.30

43.32

Staliaus dirbinių įrengimas

5

Statybinių dailidžių ir stalių
dirbinių gamyba
Statybinių dailidžių ir stalių
dirbinių gamyba

20.30

43.91

Stogų dengimas

20.30

16.22

Sumontuotų parketo grindų
gamyba

1
1

1

1
5

5

Kitų plastikinių gaminių
gamyba
Medienos pjaustymas ir
obliavimas
Cheminis medienos
apdorojimas konservantais
Faneravimo dangos ir
medienos plokščių gamyba

Medienos plaušo plokščių,
padengtų dekoratyvine
plėvele, gamyba
Presuotos medienos gamyba
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų statyba

Plastmasinių avalynės dalių
gamyba
Visos veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Medinių savos gamybos
surenkamųjų pastatų surinkimas
ir montavimas statybvietėje
Savos gamybos medinių
statybinių gaminių įrengimas
(surinkimas)
Stogų dengimas
Surenkamų medinių parketo
blokų, grindlenčių ir kt.,
gamyba
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5

Statybinių dailidžių ir stalių
dirbinių gamyba

20.30

16.23

Kitų statybinių dailidžių ir
stalių dirbinių gamyba

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
surenkamų medinių parketo
blokų, grindlenčių ir kt.,
gamybą, medinių savos
gamybos surenkamųjų pastatų
surinkimą ir montavimą
statybvietėje,
savos gamybos medinių
statybinių gaminių įrengimą
(surinkimą), stogų dengimą,
papildytos
klijuotų medinių ir metalu
sujungtų konstrukcijų gamyba,
surenkamų medinių gegninių
santvarų gamyba, pervežamų
namelių gamyba, medinių
pertvarų, išskyrus
neįtvirtinamas, gamyba

Parketlenčių ir panašių dangų
gamyba
Fasoninių detalių ir malksnų
(gontų) stogų dengimui
gamyba
Medinių surenkamųjų statinių
ar jų detalių gamyba
Medinių surenkamųjų statinių
ar jų detalių gamyba
Medinių sieninių plokščių ir
spintų gamyba

20.30.10

16.22

20.30.20

16.23.10

20.30.30

41.20.10

20.30.30

16.23.20

20.30.40

43.32

20.30.40

16.23.30

2

Medinių sieninių plokščių ir
spintų gamyba
Medinės taros gamyba

20.40

16.24

Medinių sieninių plokščių ir
spintų gamyba
Medinės taros gamyba

2

Medinės taros gamyba

20.40

33.19

Kitos įrangos remontas

1
1

2
2
2

2

Sumontuotų parketo grindų
gamyba
Fasoninių detalių ir malksnų
(gontų) stogų dengimui
gamyba
Naujų pastatų statyba
Medinių surenkamųjų statinių
ar jų detalių gamyba
Staliaus dirbinių įrengimas

Savos gamybos medinių
sieninių plokščių ir spintų
įrengimas (surinkimas)
pastatuose
Visos veiklos rūšys, išskyrus
taisymą
Medinių palečių, pakrovimo
statinių ir panašių gaminių
taisymas ar atnaujinimas
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1
3

Padėklų, stovų ir kitų medinių
pakrovimo reikmenų gamyba
Kitų medienos gaminių
gamyba

20.40.10

16.24.10

20.51

16.29

Kitų medienos gaminių
gamyba
Kitų medienos gaminių
gamyba

20.51

32.99

20.51

33.19

1

Medinių meno dirbinių
gamyba

20.51.10

16.29

1

Medinių karstų ir kitų
laidojimo reikmenų gamyba
Dirbinių iš kamštienos, šiaudų
ir pynimo medžiagų gamyba

20.51.20

32.99.10

20.52

16.29

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų
ir pynimo medžiagų gamyba
Plaušienos gamyba

20.52

32.99

21.11

17.11

3
3

2

2
1

Padėklų, stovų ir kitų medinių
pakrovimo reikmenų gamyba
Kitų medienos gaminių
gamyba; dirbinių iš
kamštienos, šiaudų ir pynimo
medžiagų gamyba

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba
Kitos įrangos remontas
Kitų medienos gaminių
gamyba; dirbinių iš
kamštienos, šiaudų ir pynimo
medžiagų gamyba
Medinių karstų ir kitų
laidojimo reikmenų gamyba
Kitų medienos gaminių
gamyba; dirbinių iš
kamštienos, šiaudų ir pynimo
medžiagų gamyba
Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba
Plaušienos gamyba

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
karstų gamybą,
niekur kitur nepriskirtų medinių
gaminių taisymą ar atnaujinimą,
papildytos
malkų ir kuro granulių iš
presuotos medienos ar
pakaitalų, panašių į kavos ar
sojų pupelių nuosėdas, gamyba,
medinių veidrodžių ir nuotraukų
rėmelių gamyba,
ant drobės tapytų paveikslų
rėmų gamyba, medinių bato
dalių (pvz., kulnų ir kurpalių)
gamyba
Karstų gamyba
Niekur kitur nepriskirtų
medinių gaminių taisymas ar
atnaujinimas

Visos veiklos rūšys, išskyrus
kamštinių gelbėjimosi
priemonių gamybą
Kamštinių gelbėjimosi
priemonių gamyba
Visos veiklos rūšys, papildytos
plaušienos iš medvilnės –
linterio gamyba
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1

Popieriaus ir kartono gamyba

21.12

17.12

Popieriaus ir kartono gamyba

1

Gofruotojo popieriaus ir
kartono bei taros iš popieriaus
ir kartono gamyba
Buitinių ir higienos reikmenų
bei tualeto reikmenų gamyba

21.21

17.21

21.22

17.22

Gofruotojo popieriaus ir
kartono bei taros iš popieriaus
ir kartono gamyba
Buitinių ir higienos reikmenų
bei tualeto reikmenų gamyba

2

Buitinių ir higienos reikmenų
bei tualeto reikmenų gamyba

21.22

18.12

Kitas spausdinimas

1
1

Tualetinio popieriaus gamyba
Popierinių raštinės reikmenų
gamyba

21.22.10
21.23

17.22.10
17.23

Tualetinio popieriaus gamyba
Popierinių raštinės reikmenų
gamyba

1

Kopijavimo popieriaus
gamyba
Vokų ir atvirukų gamyba
Sienų apmušalų (tapetų)
gamyba

21.23.10

17.23.10

21.23.20
21.24

17.23.20
17.24

Kopijavimo popieriaus
gamyba
Vokų ir atvirukų gamyba
Sienų apmušalų (tapetų)
gamyba

2

1
1

Visos veiklos rūšys, papildytos
sluoksniuoto popieriaus ir
folijos, jeigu sluoksniuojama su
popieriumi ar kartonu, gamyba,
sluoksniuoto popieriaus iš
popieriaus ir tekstilinės
medžiagos gamyba,
sluoksniuoto popieriaus iš
popieriaus ir plastiko gamyba,
sluoksniuoto popieriaus iš
popieriaus ir metalines folijos
gamyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, išskyrus
spausdinimą ant buitinių ir
higienos reikmenų bei tualeto
reikmenų, kurių gamyba
klasifikuojama 17.22 klasėje
Spausdinimas ant buitinių ir
higienos reikmenų bei tualeto
reikmenų, kurių gamyba
klasifikuojama 17.22 klasėje
Visos veiklos rūšys, papildytos
mokymo priemonių ir verslui
naudojamų rašymo reikmenų
(sąsiuvinių, bloknotų, segtuvų,
įrašų žurnalų, sąskaitybos
knygų, verslo blankų ir kt.)
gamyba, kai juose spausdinama
informacija nėra pagrindinė
charakteristika

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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2

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
popierinių ir kartoninių
gaminių gamyba

21.25

17.29

Kitų popierinių ir kartoninių
gaminių gamyba

2

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
popierinių ir kartoninių
gaminių gamyba

21.25

18.12

Kitas spausdinimas

1
3

Filtravimo popieriaus gamyba
Knygų leidyba

21.25.10
22.11

17.29.10
32.99

3

Knygų leidyba

22.11

58.11

Filtravimo popieriaus gamyba
Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba
Knygų leidyba

3

Knygų leidyba

22.11

58.12

Žinynų, katalogų ir adresų
sąrašų leidyba

1
1

Laikraščių leidyba
Žurnalų ir periodinių leidinių
leidyba

22.12
22.13

58.13
58.14

Laikraščių leidyba
Žurnalų ir periodinių leidinių
leidyba

1

Garso įrašų leidyba

22.14

59.20

Garso įrašymas ir muzikos
įrašų leidyba

1

Kita leidyba

22.15

58.19

Kita leidyba

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
litografinį, fotograviūrinį,
fleksografinį, išklotinį ir kitokį
spausdinimą ant etikečių ar
žymenų,
papildytos
popierinių niekučių gamyba
Litografinis, fotograviūrinis,
fleksografinis, išklotinis ir
kitoks spausdinimas ant etikečių
ar žymenų
Gaublių gamyba
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
žinynų, katalogų ir adresų
sąrašų leidybą
gaublių gamybą,
papildytos
įgarsintų knygų leidyba,
enciklopedijų ir kt. leidyba
diskuose (CD, DVD)
Telefono knygų ir kitų žinynų
leidyba
Adresų knygų leidyba
Katalogų ir metraščių leidyba
Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys, papildytos
radijo ir televizijos programų
leidyba
Visos veiklos rūšys, papildytos
garso įrašymo paslaugų teikimu
studijoje arba kitur ir radijo
programų įrašų gamybą
Visos veiklos rūšys
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1

Laikraščių spausdinimas

22.21

18.11

Laikraščių spausdinimas

3

Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
spausdinimas

22.22

17.23

Popierinių raštinės reikmenų
gamyba

3

Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
spausdinimas

22.22

18.12

Kitas spausdinimas

3

Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
spausdinimas

22.22

58.19

Kita leidyba

1

Knygų įrišimas

22.23

18.14

Įrišimas ir susijusios paslaugos

1

22.24

18.13

22.25

18.13

1

Parengiamoji spausdinimo
veikla
Pagalbinė, su spausdinimu
susijusi, veikla
Garso įrašų tiražavimas

22.31

18.20

Parengiamoji spausdinimo ir
žiniasklaidos veikla
Parengiamoji spausdinimo ir
žiniasklaidos veikla
Įrašytų laikmenų tiražavimas

1

Vaizdo įrašų tiražavimas

22.32

18.20

Įrašytų laikmenų tiražavimas

1

Kompiuterinių laikmenų
tiražavimas
Koksavimo krosnių produktų
gamyba

22.33

18.20

Įrašytų laikmenų tiražavimas

23.10

19.10

Koksavimo krosnių produktų
gamyba

Naftos kokso gamyba

23.10.10

19.10

Koksavimo krosnių produktų
gamyba

1

1

1

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Mokymo priemonių ir verslui
naudojamų rašymo reikmenų
(sąsiuvinių, bloknotų, segtuvų,
įrašų žurnalų, sąskaitybos
knygų, verslo blankų ir kt.)
gamyba, kai juose spausdinama
informacija nėra pagrindinė
charakteristika
Spausdinimo paslaugos
(išskyrus laikraščių
spausdinimą)
Pašto ženklų, čekių knygelių,
popierinių pinigų, prekybos
reklaminių medžiagų,
komercinių katalogų ir kitų,
niekur kitur nepriskirtų,
spaudinių leidyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
22.24 ir 22.25 klasių junginys
22.24 ir 22.25 klasių junginys
22.31, 22.32 ir 22.33 klasių
junginys
22.31, 22.32 ir 22.33 klasių
junginys
22.31, 22.32 ir 22.33 klasių
junginys
Visos veiklos rūšys, papildytos
koksavimo krosnių
eksploatavimu, kokso ar
puskoksio gamyba ir kokso
aglomeravimu
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1

Rafinuotų naftos produktų
gamyba

23.20

19.20

Rafinuotų naftos produktų
gamyba

1

23.20.10

19.20.10

23.20.20
23.20.30

19.20.20
19.20.30

1
5

Skystojo arba dujinio kuro
gamyba
Tepalų ir kitų alyvų gamyba
Parafino ir kitokio vaško
gamyba
Naftos bitumo gamyba
Branduolinio kuro perdirbimas

23.20.40
23.30

19.20.40
20.13

5

Branduolinio kuro perdirbimas

23.30

21.20

Skystojo arba dujinio kuro
gamyba
Tepalų ir kitų alyvų gamyba
Parafino ir techninio vazelino
gamyba
Naftos bitumo gamyba
Kitų pagrindinių neorganinių
chemikalų gamyba
Farmacinių preparatų gamyba

5

Branduolinio kuro perdirbimas

23.30

24.46

Branduolinio kuro perdirbimas

5

Branduolinio kuro perdirbimas

23.30

38.12

Pavojingų atliekų surinkimas

5

Branduolinio kuro perdirbimas

23.30

38.22

Pavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

1

Pramoninių dujų gamyba

24.11

20.11

Pramoninių dujų gamyba

1

Dažiklių ir pigmentų gamyba

24.12

20.12

Dažiklių ir pigmentų gamyba

1

Kitų pagrindinių neorganinių
chemikalų gamyba
Neorganinių rūgščių (išskyrus
azoto rūgštį) gamyba

24.13

20.13

24.13.10

20.13

Kitų pagrindinių neorganinių
chemikalų gamyba
Kitų pagrindinių neorganinių
chemikalų gamyba

1
1

1

Visos veiklos rūšys, papildytos
juodosios akmens anglies ir
rusvųjų anglių kuro briketų,
naftos briketų ir durpių briketų
gamyba bei biokuro maišymu, t.
y. alkoholio maišymu su naftos
produktais, pvz., gazolinu

Urano sodrinimas
Radioaktyviųjų „in-vivo“
diagnostinių medžiagų gamyba
Urano lydimas ir rafinavimas,
išskyrus urano sodrinimą
Branduolinių atliekų surinkimas
ir apdorojimas
Radioaktyviųjų branduolinių
atliekų apdorojimas, šalinimas
ir saugojimas, įskaitant
ligoninių tarpinių
radioaktyviųjų atliekų,
t. y. skylančių transportavimo
metu, apdorojimą ir šalinimą
bei branduolinių atliekų įdėjimą
į kapsules, paruošimą ir kitokį
apdorojimą saugojimo tikslais
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys
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1
2
2

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Sintetinių rauginimo medžiagų
gamyba
Kitų pagrindinių organinių
chemikalų gamyba
Kitų pagrindinių organinių
chemikalų gamyba

24.13.20

20.13

24.14

19.10

24.14

20.14

Trąšų ir azoto junginių
gamyba
Trąšų ir azoto junginių
gamyba

24.15

38.21

24.15

20.15

Grynųjų ar mišriųjų azoto ir
fosforo trąšų gamyba
Karbamido gamyba
Amoniako gamyba
Pirminių plastikų gamyba

24.15.10

20.15.10

24.15.20
24.15.30
24.16

20.15.20
20.15.30
20.16

Pirminio sintetinio kaučiuko
gamyba
Pesticidų ir kitų agrocheminių
medžiagų gamyba
Dezinfekantų gamyba
Dažų, lakų ir panašių dangų
medžiagų, spaustuvinių dažų ir
mastikų gamyba
Emalinių dažų ir lakų gamyba
Organinių sudėtingų tirpiklių
ir skiediklių gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės
gaminių gamyba
Narkotinių medžiagų gamyba

24.17

20.17

24.20

20.20

24.20.10
24.30

20.20.10
20.30

24.30.10
24.30.20

20.30.10
20.30.20

24.41

21.10

24.41.10

21.10.10

Kitų pagrindinių neorganinių
chemikalų gamyba
Koksavimo krosnių produktų
gamyba
Kitų pagrindinių organinių
chemikalų gamyba

Nepavojingų atliekų
tvarkymas ir šalinimas
Trąšų ir azoto junginių
gamyba
Grynųjų ar mišriųjų azoto ir
fosforo trąšų gamyba
Karbamido gamyba
Amoniako gamyba
Pirminių plastikų gamyba
Pirminio sintetinio kaučiuko
gamyba
Pesticidų ir kitų agrocheminių
medžiagų gamyba
Dezinfekantų gamyba
Dažų, lakų ir panašių dangų
medžiagų, spaustuvinių dažų
ir mastikų gamyba
Emalinių dažų ir lakų gamyba
Organinių sudėtingų tirpiklių
ir skiediklių gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės
gaminių gamyba
Narkotinių medžiagų gamyba

Pikio ir pikio kokso gamyba
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
pikio ir pikio kokso gamybą,
papildytos
gėrimams netinkamo etilo
alkoholio iš fermentuotų
medžiagų gamyba,
denatūruoto etilo alkoholio
gamyba
Komposto iš organinių atliekų
gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
komposto iš organinių atliekų
gamybą

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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2

Farmacinių preparatų gamyba

24.42

21.20

Farmacinių preparatų gamyba

2

Farmacinių preparatų gamyba

24.42

32.50

Medicinos ir odontologijos
prietaisų, instrumentų ir
reikmenų gamyba

1
1
1

Vaistų gamyba
Veterinarinių vaistų gamyba
Stomatologinio cemento
gamyba
Muilo ir ploviklių, valiklių ir
blizgiklių gamyba

24.42.10
24.42.20
24.42.30

21.20.10
21.20.20
32.50.10

24.51

20.41

Vaistų gamyba
Veterinarinių vaistų gamyba
Odontologinio cemento
gamyba
Muilo ir ploviklių, valiklių ir
blizgiklių gamyba

2

24.51

20.42

2

Muilo ir ploviklių, valiklių ir
blizgiklių gamyba
Muilo gamyba

24.51.10

20.42

2

Muilo gamyba

24.51.10

20.41

1

Valiklių ir poliravimo
(svidinimo) preparatų gamyba
Kvepalų ir tualeto priemonių
gamyba
Šampūnų, plaukų stangrinimo,
plaukų garbanojimo ar
ištiesinimo priemonių ir
skutimosi kremų gamyba
Kvepalų, odekolonų ir
tualetinio vandens gamyba
Sprogiųjų medžiagų gamyba

24.51.20

20.41

24.52

20.42

24.52.10

20.42

24.52.20

20.42

24.61

20.51

2

1
1

1
1

Kvepalų ir tualeto priemonių
gamyba
Kvepalų ir tualeto priemonių
gamyba
Muilo ir ploviklių, valiklių ir
blizgiklių gamyba
Muilo ir ploviklių, valiklių ir
blizgiklių gamyba
Kvepalų ir tualeto priemonių
gamyba
Kvepalų ir tualeto priemonių
gamyba
Kvepalų ir tualeto priemonių
gamyba
Sprogiųjų medžiagų gamyba

Visos veiklos rūšys, išskyrus
kaulų atstatymo cemento
gamybą, dantų plombų gamybą,
dantų cemento gamybą
Dantų plombų gamyba
Dantų cemento gamyba
Kaulų atstatymo cemento
gamyba

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
kosmetinio muilo gamybą,
papildytos
muilu ar valymo priemonėmis
padengtų ar prisotintų
popieriaus, kamšalų, veltinio ir
kt. gamyba
Kosmetinio muilo gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
kosmetinio muilo gamybą
Kosmetinio muilo gamyba

Visos veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys, papildytos
degtukų gamyba
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2

Klijų ir želatinos gamyba

24.62

20.52

Klijų gamyba

2

Klijų ir želatinos gamyba

24.62

20.59

1

Eterinio aliejaus gamyba

24.63

20.53

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
cheminių medžiagų gamyba
Eterinio aliejaus gamyba

1

Cheminių fotografinių
medžiagų gamyba
Parengtų naudoti, bet neįrašytų
laikmenų gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
cheminių medžiagų gamyba

24.64

20.59

24.65

26.80

24.66

20.59

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
cheminių medžiagų gamyba
Lydymo, litavimo ar
suvirinimo miltelių ir pastų
gamyba
Aktyvintų anglių, tepalų
priedų, paruoštų kaučiuko
vulkanizavimo greitiklių,
katalizatorių gamyba
Antidetonatorių, antifrizų,
skysčių hidraulinėms
sistemoms gamyba
Rašalo ir tušo gamyba
Cheminių pluoštų gamyba

24.66

26.11

24.66.10

20.59.10

24.66.20

20.59.20

24.66.30

20.59.30

24.66.40
24.70

20.59.40
20.60

1

Guminių padangų ir kamerų
gamyba

25.11

22.11

1

Guminių padangų ir
protektorių dalių gamyba

25.11.10

22.11

1

Padangų kamerų gamyba

25.11.20

22.11

1
2

2
1

1

1

1
1

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
cheminių medžiagų gamyba
Magnetinių ir optinių
laikmenų gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
cheminių medžiagų gamyba
Elektroninių komponentų
gamyba
Lydymo, litavimo ar
suvirinimo miltelių ir pastų
gamyba
Aktyvintų anglių, tepalų
priedų, paruoštų kaučiuko
vulkanizavimo greitiklių,
katalizatorių gamyba
Antidetonatorių, antifrizų,
skysčių hidraulinėms
sistemoms gamyba
Rašalo ir tušo gamyba
Cheminių pluoštų gamyba
Guminių padangų ir kamerų
gamyba; guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas
Guminių padangų ir kamerų
gamyba; guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas
Guminių padangų ir kamerų
gamyba; guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas

Klijų ir paruoštų lipdžių,
įskaitant klijus ir lipdes su
gumos pagrindu, gamyba
Želatinos ir jos darinių gamyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, išskyrus
pusiau užbaigtų puslaidininkių,
lustų ir plokštelių gamybą
Pusiau užbaigtų puslaidininkių,
lustų ir plokštelių gamyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
25.11 ir 25.12 klasių junginys

58

1

Guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas

25.12

22.11

4

Kitų guminių gaminių gamyba

25.13

32.50

4

Kitų guminių gaminių gamyba

25.13

32.99

4

Kitų guminių gaminių gamyba

25.13

22.19

Guminių padangų ir kamerų
gamyba; guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas
Medicinos ir odontologijos
prietaisų, instrumentų ir
reikmenų gamyba
Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba
Kitų guminių gaminių gamyba

4

Kitų guminių gaminių gamyba

25.13

33.19

Kitos įrangos remontas

3

Plastikinių plokščių, lakštų,
vamzdžių ir profiliuočių
gamyba

25.21

22.21

Plastikinių plokščių, lakštų,
vamzdžių ir profiliuočių
gamyba

3

Plastikinių plokščių, lakštų,
vamzdžių ir profiliuočių
gamyba

25.21

33.19

Kitos įrangos remontas

25.11 ir 25.12 klasių junginys
Guminių medicininių pirštinių
gamyba
Guminių gelbėjimosi liemenių
gamyba
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
medicininių pirštinių gamybą,
guminių gelbėjimosi liemenių
gamybą,
kitų guminių gaminių (išskyrus
padangas) techninę priežiūrą ir
remontą,
papildytos
avalynės guminių padų, kulnų ir
kitų dalių gamyba,
guminių šepečių gamyba,
ebonitinių pypkės kandiklių,
šukų, plaukų segtukų, plaukų
suktukų bei panašių gaminių
gamyba
Kitų guminių gaminių techninė
priežiūra ir remontas (išskyrus
padangas)
Visos veiklos rūšys, išskyrus
gaminių remontą, techninę
priežiūrą ir
įrengimą/montavimą
Plastikinių vamzdžių,
vamzdelių, žarnų ir pramonės
įmonėse įrengtų plastikinių
vamzdžių sistemų taisymas ir
techninė priežiūra
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3

Plastikinių plokščių, lakštų,
vamzdžių ir profiliuočių
gamyba

25.21

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

1

Plastikinių pakuočių gamyba

25.22

22.22

Plastikinių pakuočių gamyba

4

Plastikinių statybos dirbinių
gamyba

25.23

41.20

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų statyba

4

Plastikinių statybos dirbinių
gamyba
Plastikinių statybos dirbinių
gamyba

25.23

27.33

Instaliacijos įtaisų gamyba

25.23

43.32

Staliaus dirbinių įrengimas

4

Plastikinių statybos dirbinių
gamyba

25.23

22.23

Plastikinių statybos dirbinių
gamyba

1

Plastikinių santechnikos
detalių gamyba
Kitų plastikinių dirbinių
gamyba

25.23.10

22.23

25.24

33.19

Plastikinių statybos dirbinių
gamyba
Kitos įrangos remontas

4

4

Plastikinių vamzdžių,
vamzdelių ir žarnų įrengimas,
įskaitant plastikinių vamzdžių
sistemų įrengimą pramonės
įmonėse
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Plastikinių savos gamybos
surenkamųjų pastatų surinkimas
ir montavimas statybvietėje
Plastikinių elektros laidų
vamzdžių gamyba
Savos gamybos plastikinių
statybos dirbinių įrengimas
(surinkimas)
Visos veiklos rūšys, išskyrus
plastikinių savos gamybos
surenkamųjų pastatų surinkimą
ir montavimą statybvietėje,
savos gamybos plastikinių
statybos dirbinių įrengimą
(surinkimą), plastikinių elektros
laidų vamzdžių gamybą
Lėktuvų organinio stiklo langų
remontas
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4

Kitų plastikinių dirbinių
gamyba

25.24

22.29

Kitų plastikinių gaminių
gamyba

4

Kitų plastikinių dirbinių
gamyba

25.24

27.33

Instaliacijos įtaisų gamyba

4

Kitų plastikinių dirbinių
gamyba

25.24

32.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

1

Lakštinio stiklo gamyba

26.11

23.11

Plokščiojo stiklo gamyba

1

26.12

23.12

1

Lakštinio stiklo pjaustymas ir
apdorojimas
Tuščiavidurio stiklo gamyba

26.13

23.13

Plokščiojo stiklo formavimas
ir apdorojimas
Tuščiavidurio stiklo gamyba

1
1

Stiklinių talpyklų gamyba
Stiklo pluoštų gamyba

26.13.10
26.14

23.13.10
23.14

Stiklinių talpyklų gamyba
Stiklo pluoštų gamyba

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
techninio laminato gamybą,
plastikinių srovei nelaidžių
elektros instaliacijos įtaisų,
įskaitant plastikinius elektros
izoliatorius ir tvirtinimo detales,
paskirstymo dėžutes,
dangtelius, plastikines
perdavimo linijų jungiamąsias
dalis, gamybą,
plastikinių apsauginių šalmų ir
kitų plastikinių asmeninių
saugos priemonių gamybą,
papildytos
plastikinių avalynės dalių
gamyba,
celofano juostelių arba plėvelių
gamyba
Plastikinių srovei nelaidžių
elektros instaliacijos įtaisų,
įskaitant plastikinius elektros
izoliatorius ir tvirtinimo detales,
paskirstymo dėžutes,
dangtelius, plastikines
perdavimo linijų jungiamąsias
dalis, gamyba
Plastikinių apsauginių šalmų ir
kitų plastikinių asmeninių
saugos priemonių gamyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1
3

3

3

1

1
1
2

2

1

1
1
1

Stiklo vatos ir neaustinio stiklo
audinio gamyba
Kito stiklo, skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir
apdorojimas
Kito stiklo, skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir
apdorojimas

26.14.10

23.14

Stiklo pluoštų gamyba

26.15

23.19

26.15

33.19

Kito stiklo, įskaitant skirto
techninėms reikmėms, gamyba
ir apdorojimas
Kitos įrangos remontas

Kito stiklo, skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir
apdorojimas
Stiklinių izoliatorių ir stiklinių
izoliacinių jungiamųjų detalių
gamyba
Keraminių buities ir puošybos
gaminių bei dirbinių gamyba
Keraminių santechnikos
gaminių ir dirbinių gamyba
Keraminių izoliatorių ir
keraminių izoliacinių detalių
gamyba
Keraminių izoliatorių ir
keraminių izoliacinių detalių
gamyba

26.15

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

26.15.20

23.19.10

26.21

23.41

26.22

23.42

26.23

23.43

26.23

33.20

Stiklinių izoliatorių ir stiklinių
izoliacinių jungiamųjų detalių
gamyba
Keraminių buities ir puošybos
gaminių bei dirbinių gamyba
Keraminių santechnikos
gaminių ir dirbinių gamyba
Keraminių izoliatorių ir
keraminių izoliacinių detalių
gamyba
Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Kitų techninės paskirties
keraminių gaminių ir dirbinių
gamyba
Kitų keraminių gaminių ir
dirbinių gamyba
Ugniai atsparių keraminių
gaminių gamyba
Keraminių dirbinių iš
termoizoliacinio silicingo
diatomito gamyba

26.24

23.44

26.25

23.49

26.26

23.20

26.26.10

23.20

Kitų techninės paskirties
keraminių gaminių ir dirbinių
gamyba
Kitų keraminių gaminių ir
dirbinių gamyba
Ugniai atsparių gaminių
gamyba
Ugniai atsparių gaminių
gamyba

Visos veiklos rūšys, išskyrus
remontą, techninę priežiūrą ir
įrengimą/montavimą
Stiklinių vamzdžių, vamzdelių
ir pramonės įmonėse įrengtų
stiklinių vamzdžių sistemų
taisymas ir techninė priežiūra
Stiklinių vamzdžių, vamzdelių
ir pramonės įmonių stiklinių
vamzdžių sistemų įrengimas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, papildytos
keraminių baldų gamyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Keraminių elektros izoliatorių ir
keraminių izoliacinių detalių
montavimas jėgos
generatoriuose (power
generators), išskyrus elektros
izoliatorių montavimą elektros
linijose (in power lines) (žr.
43.2)
Visos veiklos rūšys, papildytos
keraminių ir feritinių nuolatinių
magnetų gamyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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Kaitrai atsparių keraminių
dirbinių gamyba
Keraminių apdailos ir
šaligatvio plytelių gamyba
Koklių gamyba
Keraminių grindinio dangų
gamyba
Degto molio plytų, plytelių ir
statybinių dirbinių gamyba

26.26.20

23.20

26.30

23.31

26.30.10
26.30.20

23.31.10
23.31.20

26.40

23.32

3

Degto molio plytų, plytelių ir
statybinių dirbinių gamyba

26.40

33.19

Kitos įrangos remontas

3

Degto molio plytų, plytelių ir
statybinių dirbinių gamyba

26.40

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

1

Cemento gamyba

26.51

23.51

Cemento gamyba

1
1
1

26.52
26.53
26.61

23.52
23.52
23.61

26.62

23.62

26.63

23.63

1

Kalkių gamyba
Gipso gamyba
Betono gaminių, skirtų
statybinėms reikmėms,
gamyba
Gipso gaminių, naudojamų
statybinėms reikmėms,
gamyba
Prekinio betono mišinio
gamyba
Asfaltbetonio gamyba

26.63.10

23.63

1

Statybinių skiedinių gamyba

26.64

23.64

Kalkių ir gipso gamyba
Kalkių ir gipso gamyba
Betono gaminių, skirtų
statybinėms reikmėms,
gamyba
Gipso gaminių, naudojamų
statybinėms reikmėms,
gamyba
Prekinio betono mišinio
gamyba
Prekinio betono mišinio
gamyba
Statybinių skiedinių gamyba

1
1
1
1
3

1

1

Ugniai atsparių gaminių
gamyba
Keraminių apdailos ir
šaligatvio plytelių gamyba
Koklių gamyba
Keraminių grindinio dangų
gamyba
Degto molio plytų, plytelių ir
statybinių dirbinių gamyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys, išskyrus
remontą, techninę priežiūrą ir
įrengimą/montavimą
Keraminių vamzdžių,
vandentakių, stoglatakių,
izoliacinių vamzdžių bei
jungiamųjų detalių remontas ir
techninė priežiūra
Pramonės įmonių vamzdžių
sistemų remontas ir techninė
priežiūra
Keraminių vamzdžių,
vandentakių, stoglatakių,
izoliacinių vamzdžių ir
jungiamųjų detalių įrengimas
Pramonės įmonių vamzdžių
sistemų įrengimas
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
26.52 ir 26.53 klasių junginys
26.52 ir 26.53 klasių junginys
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1
1

Tinko gamyba
Fibrolito gamyba

26.64.10
26.65

23.64
23.65

Statybinių skiedinių gamyba
Fibrolito gamyba

1

26.66

23.69

26.70

23.70

Kitų betono, gipso ir cemento
gaminių bei dirbinių gamyba
Akmens pjaustymas, tašymas
ir apdailinimas

3

Kitų betono, gipso ir cemento
gaminių bei dirbinių gamyba
Dekoratyvinio ir statybinio
akmens pjaustymas, tašymas ir
apdailinimas
Abrazyvinių gaminių gamyba

26.81

23.91

Abrazyvinių gaminių gamyba

3

Abrazyvinių gaminių gamyba

26.81

33.19

Kitos įrangos remontas

3

Abrazyvinių gaminių gamyba

26.81

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

1

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
nemetalo mineralinių produktų
gamyba

26.82

23.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
nemetalo mineralinių produktų
gamyba

1

Asbestiniai siūlai, verpalai ir
audiniai bei gaminiai iš jų

26.82.10

23.99.10

1

Frikcinių medžiagų ir jų
gaminių gamyba
Mineralinių izoliacinių
medžiagų gamyba
Dirbinių iš bitumo gamyba
Tomo ketaus ir plieno bei
ferolydinių gamyba
Ketaus vamzdžių gamyba

26.82.20

23.99.20

26.82.30

23.99.30

26.82.40
27.10

23.99.40
24.10

27.21

24.51

Asbestinio pluošto, verpalų ir
audinių bei gaminių iš jų
gamyba
Frikcinių medžiagų ir jų
gaminių gamyba
Mineralinių izoliacinių
medžiagų gamyba
Dirbinių iš bitumo gamyba
Tomo ketaus ir plieno bei
ferolydinių gamyba
Geležies liejinių gamyba

1

1
1
1
1

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, papildytos
akmens baldų gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
remontą, techninę priežiūrą ir
įrengimą/montavimą
Akmens girnų, tekinimo ir
poliravimo akmenų bei panašių
gaminių remontas ir techninė
priežiūra
Akmens girnų, tekinimo ir
poliravimo akmenų bei panašių
gaminių įrengimas
Visos veiklos rūšys, papildytos
bitumo ar panašios medžiagos,
pvz., rišliųjų medžiagų bitumo
pagrindu, akmens anglies pikio
ir kt., gaminių gamyba ir
anglies bei grafito pluošto ir
gaminių (išskyrus elektrodus ir
elektrinius taikmenis) gamyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
27.21 ir 27.51klasių junginys
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1

Plieno vamzdžių gamyba

27.22

24.20

1

Šaltasis tempimas

27.31

24.31

1

Šaltasis siaurų juostų
valcavimas
Šaltasis formavimas ar
lankstymas

27.32

24.32

27.33

24.33

1

Vielos gamyba

27.34

24.34

Šaltasis vielos tempimas

1

Tauriųjų metalų gamyba

27.41

24.41

Tauriųjų metalų gamyba

1

Aliuminio gamyba

27.42

24.42

Aliuminio gamyba

1

Švino, cinko ir alavo gamyba

27.43

24.43

Švino, cinko ir alavo gamyba

1

Vario gamyba

27.44

24.44

Vario gamyba

1

Kitų spalvotųjų metalų
gamyba
Geležies liejinių gamyba
Plieno liejinių gamyba

27.45

24.45

27.51
27.52

24.51
24.52

Kitų spalvotojų metalų
gamyba
Geležies liejinių gamyba
Plieno liejinių gamyba

Lengvųjų metalų liejinių
gamyba
Kitų spalvotųjų metalų liejinių
gamyba

27.53

24.53

27.54

24.54

5

Statybinių metalo konstrukcijų
ir jų dalių gamyba

28.11

41.20

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų statyba

5

Statybinių metalo konstrukcijų
ir jų dalių gamyba

28.11

24.33

Šaltasis formavimas ar
lankstymas

1

1
1
1
1

Plieninių vamzdžių,
vamzdelių, tuščiavidurių
profilių ir susijusių jungiamųjų
detalių gamyba
Šaltasis strypų tempimas
Šaltasis siaurų juostų
valcavimas
Šaltasis formavimas ar
lankstymas

Lengvųjų metalų liejinių
gamyba
Kitų spalvotojų metalų liejinių
gamyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, papildytos
daugiasluoksnių plokščių iš
dengtų plieninių lakštų gamyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
27.21 ir 27.51 klasių junginys
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, papildytos
spalvotųjų metalų liejinių
liejimu slėgimo būdu
Metalinių savos gamybos
surenkamųjų pastatų surinkimas
ir montavimas statybvietėje
Daugiasluoksnių plokščių iš
dengtų plieninių lakštų gamyba
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5

5
5

2

Statybinių metalo konstrukcijų
ir jų dalių gamyba

Statybinių metalo konstrukcijų
ir jų dalių gamyba
Statybinių metalo konstrukcijų
ir jų dalių gamyba

Statybinių stalių ir dailidžių
metalo dirbinių gamyba

28.11

25.11

Metalo konstrukcijų ir jų dalių
gamyba

28.11

33.11

Metalo gaminių remontas

28.11

43.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
specializuota statybos veikla

28.12

43.32

Staliaus dirbinių įrengimas

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
remontą,
daugiasluoksnių plokščių iš
dengtų plieninių lakštų gamybą,
metalinių savos gamybos
surenkamųjų pastatų surinkimą
ir montavimą statybvietėje,
papildytos
statybinių metalo rėminių
konstrukcijų ar karkasų (bokštų,
stiebų, santvarų, tiltų ir kt.) bei
jų dalių gamyba
Metalo konstrukcijų remontas
Specializuotas surenkamųjų
metalinių konstrukcijų
pastatams ir kt. statiniams
montavimas
Pastaba. Jeigu pati įmonė
gamina ir savos gamybos
gaminius montuoja
statybvietėje, tai tokios įmonės
veikla nagrinėjama kaip dvi
integruotos veiklos rūšys, o
pagrindine veikla tampa veiklos
rūšis, kuri sukuria didžiausią
dalį pridėtosios vertės
Savos gamybos statybos metalo
dirbinių įrengimas (surinkimas)
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2

3
3
3

1

3

3
3
1
3

Statybinių stalių ir dailidžių
metalo dirbinių gamyba

28.12

25.12

Metalinių durų ir langų
gamyba

Metalinių cisternų, rezervuarų
ir talpyklų gamyba
Metalinių cisternų, rezervuarų
ir talpyklų gamyba
Metalinių cisternų, rezervuarų
ir talpyklų gamyba

28.21

25.29

Kitų metalinių cisternų,
rezervuarų ir talpyklų gamyba
Metalo gaminių remontas

28.21

33.11

28.21

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Metalinių talpyklų
suslėgtosioms ar
suskystintosioms dujoms
gamyba
Centrinio šildymo radiatorių ir
katilų gamyba

28.21.10

25.29.10

28.22

25.21

Metalinių talpyklų
suslėgtosioms ar
suskystintosioms dujoms
gamyba
Centrinio šildymo radiatorių ir
katilų gamyba

Centrinio šildymo radiatorių ir
katilų gamyba
Centrinio šildymo radiatorių ir
katilų gamyba
Centrinio šildymo garo katilų
gamyba
Garo generatorių, išskyrus
centrinio šildymo karšto
vandens katilus, gamyba

28.22

33.11

Metalo gaminių remontas

28.22

33.20

28.22.10

25.21

28.30

25.30

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas
Centrinio šildymo radiatorių ir
katilų gamyba
Garo generatorių, išskyrus
centrinio šildymo karšto
vandens katilus, gamyba

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
savos gamybos statybinių stalių
ir dailidžių metalo dirbinių
įrengimą (surinkimą),
papildytos
prie grindų tvirtinamų metalinių
kambario pertvarų gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
gaminamų talpyklų remontą
Metalinių cisternų, rezervuarų ir
panašių talpyklų remontas
Metalinių cisternų, rezervuarų ir
talpyklų didesnės kaip 300 litrų
talpos, kitokių negu naudojamų
patalpoms šildyti,
specializuotos įrengimo veiklos
rūšys

Visos veiklos rūšys, išskyrus
centrinio šildymo katilų ir
radiatorių remontą
Centrinio šildymo katilų ir
radiatorių remontas
Pramoninio pajėgumo centrinio
šildymo katilų įrengimas
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
vandens ar kitų garų generatorių
techninę priežiūrą ir remontą,
papildytos
laivų ar elektrinių garo katilų
dalių gamyba
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3

3

1

1
3

3

3

2

2
5

Garo generatorių, išskyrus
centrinio šildymo karšto
vandens katilus, gamyba
Garo generatorių, išskyrus
centrinio šildymo karšto
vandens katilus, gamyba

28.30

33.11

Metalo gaminių remontas

28.30

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas;
miltelių metalurgija
Metalų apdorojimas ir
dengimas
Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas;
miltelių metalurgija
Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas;
miltelių metalurgija
Bendroji mechaninė
technologija

28.40

25.50

28.51

25.61

28.52

33.12

Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas;
miltelių metalurgija
Metalų apdorojimas ir
dengimas
Mašinų remontas

28.52

33.11

Metalo gaminių remontas

28.52

25.62

Mechaninis apdirbimas

Peilių, šakučių ir kitų įrankių
gamyba

28.61

25.71

Valgomųjų ir kitų pjovimo
įrankių gamyba

Peilių, šakučių ir kitų įrankių
gamyba
Įrankių gamyba

28.61

33.11

Metalo gaminių remontas

28.62

28.41

Metalo formavimo įrangos
gamyba

Vandens arba kitokių garų
generatorių ir kt. gaminių
remontas ir techninė priežiūra
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
28.30 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys, išskyrus
vamzdynų sistemų įrengimą ir
kartu su tuo susijusius
projektavimo darbus, žr. 25.30
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Mašinų ir sunkiųjų įrengimų
bendroji mechaninė priežiūra ir
remontas
Mašinų bendroji techninė
priežiūra ir remontas
Visos veiklos rūšys, išskyrus
mašinų bendrąją techninę
priežiūrą ir remontą
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
gaminių remontą,
papildytos
mėsos kapoklių ir peilių
gamyba
Įrankių, gaminamų 28.61,
remontas
Metalo apdorojimo formavimo
mašinų dalių, priedų ir
reikmenų, įskaitant lankus,
žiedus, spaustuvus, veržtuvus,
laikiklius ir kt. gamyba
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5

Įrankių gamyba

28.62

25.73

Kitų įrankių gamyba

5

Įrankių gamyba

28.62

28.49

Kitų staklių gamyba

5

Įrankių gamyba

28.62

28.92

Kasybos, karjerų
eksploatavimo ir statybos
mašinų gamyba

5
1

Įrankių gamyba
Žemės ūkio rankinių įrankių
gamyba
Staliaus įrankių gamyba
Kalvio įrankių gamyba
Staklių keičiamųjų įrankių
gamyba
Spynų ir vyrių gamyba

28.62
28.62.10

33.11
25.73

Metalo gaminių remontas
Kitų įrankių gamyba

28.62.20
28.62.30
28.62.40

25.73
25.73
25.73

Kitų įrankių gamyba
Kitų įrankių gamyba
Kitų įrankių gamyba

28.63

25.72

Spynų ir vyrių gamyba

1
1
1
3

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
statybų ir karjerų gręžtuvų
grąžtų gamybą,
požeminės kasybos gręžtuvų
grąžtų gamybą,
pjovimo antgalių ir įrankių
gaminimą gamybos vietoje,
metalinių grąžtų ir panašių
pjaustymo įrankių priedų ir
reikmenų, įskaitant lankus,
žiedus, spaustuvus, veržtuvus,
laikiklius ir kt. gamybą,
gaminių remontą,
papildytos
rankinių bevariklinių žemės
ūkio įrankių gamyba
Pjovimo antgalių, gaminamų
staklių gamybos vietoje,
gamyba
Metalinių grąžtų ir panašių
pjaustymo įrankių priedų ir
reikmenų, įskaitant lankus,
žiedus, spaustuvus, veržtuvus,
laikiklius ir kt., gamyba
Statybų ir karjerų gręžtuvų
grąžtų gamyba
Požeminės kasybos gręžtuvų
grąžtų gamyba
Įrankių remontas

Visos veiklos rūšys, išskyrus
remontą
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3

Spynų ir vyrių gamyba

28.63

33.11

Metalo gaminių remontas

3

Spynų ir vyrių gamyba

28.63

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

3

Plieninių statinių ir panašių
talpyklų gamyba

28.71

25.91

Plieninių statinių ir panašių
talpyklų gamyba

3

Plieninių statinių ir panašių
talpyklų gamyba
Plieninių statinių ir panašių
talpyklų gamyba

28.71

33.11

Metalo gaminių remontas

28.71

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

1

Lengvųjų metalų taros gamyba

28.72

25.92

Lengvųjų metalų taros gamyba

1

Vielos gaminių gamyba

28.73

25.93

Vielos gaminių, grandinių ir
spyruoklių gamyba

2

Tvirtinimo detalių, sriegimo
mašinų gaminių, grandinių ir
spyruoklių gamyba
Tvirtinimo detalių, sriegimo
mašinų gaminių, grandinių ir
spyruoklių gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba

28.74

25.93

Vielos gaminių, grandinių ir
spyruoklių gamyba

28.74

25.94

Tvirtinimo detalių ir sriegimo
mašinų gaminių gamyba

Visos veiklos rūšys, išskyrus
grandinių ir spyruoklių gamybą

28.75

25.71

Valgomųjų ir kitų pjovimo
įrankių gamyba

Kardų, kalavijų, durtuvų ir kt.
gamyba

3

2

5

Spynų, vyrių ir panašių metalo
dirbinių remontas
Elektroninių užraktų su
klaviatūra arba su optiškai
jautriu jungikliu ir sudėtinga
užkodavimo sistema, pvz., su
magnetinėmis ir kitokiomis
kodinėmis kortelėmis,
specializuotos įrengimo veiklos
rūšys
Visos veiklos rūšys, išskyrus
plieninių statinių ir panašių
talpyklų remontą
Plieninių statinių ir panašių
talpyklų remontas
Geležinių ar plieninių talpyklų,
kurių talpa neviršija 300 litrų,
specializuotos įrengimo veiklos
rūšys
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, papildytos
neizoliuotųjų metalinių kabelių
ar netinkančių naudoti kaip
srovės laidininkai izoliuotųjų
kabelių gamyba
Grandinių ir spyruoklių gamyba
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5

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba

28.75

25.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba

5

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba

28.75

32.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

5

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba

28.75

33.11

Metalo gaminių remontas

28.75

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

1

Laivų sraigtų ir inkarų gamyba

28.75.10

25.99

1

Metalinių namų apyvokos
reikmenų gamyba

28.75.20

25.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba

5

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
metalinių apsauginių galvos
apdangalų ir kitų metalinių
asmeninių saugos priemonių
gamybą,
mokyklinių lentų, baltųjų lentų
ir lentų, skirtų rašyti žymekliais,
gamybą
plieninių pakrovimo statinių
remontą,
papildytos
įvairių metalinių daiktų, tokių
kaip laivų sraigtai ir jų geležtės,
inkarai, varpai ir surenkama
geležinkelio armatūra ir įranga,
gamyba,
folijos maišelių, metalinių
ilgalaikių magnetų, metalinių
vakuuminių ąsočių ir butelių,
metalinių ženklelių, emblemų ir
karinių pasižymėjimo ženklų,
metalinių plaukų suktukų,
metalinių skėčio rankenų ir
karkasų, šukų gamyba
Metalinių apsauginių galvos
apdangalų ir kitų metalinių
asmeninių apsaugos priemonių
gamyba
Niekur kitur nepriskirtų metalo
gaminių remontas
Šarvuotų arba sutvirtintų seifų,
seifų lentynų specializuotos
įrengimo veiklos rūšys
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1
1
3

3

3

2

2

2

2
2

2
4

Smulkių metalinių įstaigos
reikmenų gamyba
Metalinės sanitarinės higienos
įrangos gamyba
Variklių ir turbinų, išskyrus
orlaivių, transporto priemonių
ir motociklų variklius, gamyba
Variklių ir turbinų, išskyrus
orlaivių, transporto priemonių
ir motociklų variklius, gamyba
Variklių ir turbinų, išskyrus
orlaivių, transporto priemonių
ir motociklų variklius, gamyba

28.75.30

25.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba
Variklių ir turbinų, išskyrus
orlaivių, transporto priemonių
ir motociklų variklius, gamyba
Mašinų remontas

28.75.40

25.99

29.11

28.11

29.11

33.12

29.11

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Stūmoklinių vidaus degimo
variklių ir jų dalių gamyba ir
remontas
Stūmoklinių vidaus degimo
variklių ir jų dalių gamyba ir
remontas
Dujų turbinų gamyba ir
remontas

29.11.10

28.11

29.11.10

33.12

Variklių ir turbinų, išskyrus
orlaivių, transporto priemonių
ir motociklų variklius, gamyba
Mašinų remontas

29.11.20

28.11

Dujų turbinų gamyba ir
remontas
Hidraulinių turbinų gamyba ir
remontas

29.11.20

33.12

29.11.30

28.11

Hidraulinių turbinų gamyba ir
remontas
Siurblių ir kompresorių
gamyba

29.11.30

33.12

29.12

28.12

Visos veiklos rūšys, išskyrus
remontą
Variklių ir turbinų remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
28.11 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys

Variklių ir turbinų, išskyrus
orlaivių, transporto priemonių
ir motociklų variklius, gamyba
Mašinų remontas
Variklių ir turbinų, išskyrus
orlaivių, transporto priemonių
ir motociklų variklius, gamyba
Mašinų remontas
Hidraulinės energijos įrangos
gamyba

Hidraulinės įrangos gamyba,
išskyrus remontą
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4

Siurblių ir kompresorių
gamyba

29.12

28.13

Kitų siurblių ir kompresorių
gamyba

Siurblių ir kompresorių
gamyba
Siurblių ir kompresorių
gamyba

29.12

33.12

Mašinų remontas

29.12

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

29.12.10

33.12

Mašinų remontas

29.12.10

28.12

29.12.20

33.12

Hidraulinės energijos įrangos
gamyba
Mašinų remontas

29.12.20

28.13

4

Hidraulinių siurblių gamyba ir
remontas
Hidraulinių siurblių gamyba ir
remontas
Oro ar vakuuminių siurblių
gamyba ir remontas
Oro ar vakuuminių siurblių
gamyba ir remontas
Čiaupų ir sklendžių gamyba

29.13

28.12

4

Čiaupų ir sklendžių gamyba

29.13

28.14

4
4

2
2
2
2

Kitų siurblių ir kompresorių
gamyba
Hidraulinės energijos įrangos
gamyba
Čiaupų ir sklendžių gamyba

Nehidraulinės įrangos gamyba,
išskyrus remontą,
papildyta
automobilių vidaus degimo
variklių gamyba,
alyvos, vandens ir kuro siurblių
bei rankinių siurblių gamyba
Siurblių ir kompresorių
remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.12 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys

Hidraulinių ir pneumatinių
vožtuvų gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
hidraulinių ir pneumatinių
vožtuvų gamybą,
metalinių kamščių, čiaupų,
sklendžių ir panašių gaminių,
skirtų vamzdžiams, boilerių
gaubtams, rezervuarams,
kubilams ir panašiems
gaminiams, remontą ir techninę
priežiūrą
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4

Čiaupų ir sklendžių gamyba

29.13

33.12

Mašinų remontas

4

Čiaupų ir sklendžių gamyba

29.13

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

3

Guolių, krumpliaračių,
krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų gamyba

29.14

28.15

Guolių, krumpliaračių,
krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų gamyba

3

Guolių, krumpliaračių,
krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų gamyba

29.14

33.12

Mašinų remontas

3

Guolių, krumpliaračių,
krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų gamyba

29.14

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

2

Hidraulinių pavarų įtaisų
gamyba ir remontas
Hidraulinių pavarų įtaisų
gamyba ir remontas

29.14.10

33.12

Mašinų remontas

29.14.10

28.15

Šarnyrinių grandinių gamyba
ir remontas
Šarnyrinių grandinių gamyba
ir remontas

29.14.20

33.12

Guolių, krumpliaračių,
krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų gamyba
Mašinų remontas

29.14.20

28.15

Krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

29.21

28.21

2

2
2

3

Guolių, krumpliaračių,
krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų gamyba
Orkaičių, krosnių ir krosnių
degiklių gamyba

Metalinių kamščių, čiaupų,
sklendžių ir panašių gaminių,
skirtų vamzdžiams, boilerių
gaubtams, rezervuarams,
kubilams ir panašiems
gaminiams, remontas ir
techninė priežiūra
Vamzdynų, katilų korpusų,
cisternų, bakų ar panašių įtaisų
čiaupų, vožtuvų, sklendžių ir
panašių elementų iš metalo
įrengimo paslaugos
Visos veiklos rūšys, išskyrus
guolių, krumpliaračių,
krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų remontą
Guolių, krumpliaračių,
krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų remontas ir techninė
priežiūra
Guolių, krumpliaračių,
krumplinių pavarų ir varomųjų
elementų įrengimas, išskyrus
guolių, krumpliaračių,
krumplinių pavarų ir varomųjų
detalių variklinėms transporto
priemonėms montavimą

Visos veiklos rūšys, išskyrus
krosnių ir krosnių degiklių
remontą
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3
3

2

2

2
2
4

4

4

Krosnių ir krosnių degiklių
gamyba
Krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

29.21

33.12

Mašinų remontas

29.21

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Elektrinių ir kitokių
pramoninių bei laboratorinių
krosnių gamyba ir remontas
Elektrinių ir kitokių
pramoninių bei laboratorinių
krosnių gamyba ir remontas
Kūryklų mechaninių kuro
krautuvų gamyba ir remontas
Kūryklų mechaninių kuro
krautuvų gamyba ir remontas
Kėlimo ir krovimo įrangos
gamyba

29.21.10

33.12

Mašinų remontas

29.21.10

28.21

Orkaičių, krosnių ir krosnių
degiklių gamyba

29.21.20

33.12

Mašinų remontas

29.21.20

28.21

29.22

43.29

Orkaičių, krosnių ir krosnių
degiklių gamyba
Kitos įrangos įrengimas

Kėlimo ir krovimo įrangos
gamyba

29.22

28.22

Kėlimo ir krovimo įrangos
gamyba

29.22

33.12

Kėlimo ir krovimo įrangos
gamyba

Mašinų remontas

Krosnių ir krosnių degiklių
remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.21klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys

Liftų ir eskalatorių įrengimas
pastatuose
Liftų ir eskalatorių remontas ir
techninė priežiūra
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
liftų ir eskalatorių remontą ir
techninę priežiūrą,
krovimo įrangos instaliavimą
pastatuose,
liftų ir eskalatorių įrengimą
pastatuose,
papildytos
kėlimo ir krovimo įrangos dalių
gamyba
Kėlimo ir krovimo įrangos
remontas ir techninė priežiūra
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4

Kėlimo ir krovimo įrangos
gamyba

29.22

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

2

Mechaninių kėlimo įrenginių
gamyba ir remontas
Mechaninių kėlimo įrenginių
gamyba ir remontas
Automatinių kėlimo įrenginių
gamyba ir remontas
Automatinių kėlimo įrenginių
gamyba ir remontas
Nebuitinių aušinimo ir
vėdinimo įrenginių gamyba

29.22.10

33.12

Mašinų remontas

29.22.10

28.22

29.22.20

33.12

Kėlimo ir krovimo įrangos
gamyba
Mašinų remontas

29.22.20

28.22

29.23

28.25

Nebuitinių aušinimo ir
vėdinimo įrenginių gamyba
Nebuitinių aušinimo ir
vėdinimo įrenginių gamyba

29.23

33.12

Mašinų remontas

29.23

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Pramoninių šaldymo ir
užšaldymo įrenginių gamyba
Pramoninių šaldymo ir
užšaldymo įrenginių gamyba
Oro kondicionavimo įrenginių
gamyba
Pramoninių vėdintuvų
(ventiliatorių) gamyba

29.23.10

28.25

29.23.10

33.12

Nebuitinių aušinimo ir
vėdinimo įrenginių gamyba
Mašinų remontas

29.23.20

28.25

29.23.30

28.25

2
2
2
3

3
3

2
2
1
1

Kėlimo ir krovimo įrangos
gamyba
Nebuitinių aušinimo ir
vėdinimo įrenginių gamyba

Nebuitinių aušinimo ir
vėdinimo įrenginių gamyba
Nebuitinių aušinimo ir
vėdinimo įrenginių gamyba

Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.22 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys, išskyrus
įrenginių, kurie yra neatsiejama
pastatų ir pan. statinių dalis,
įrengimą

Visos veiklos rūšys, išskyrus
nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių remontą
Nebuitinių aušinimo ir
vėdinimo įrenginių remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.23 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys, išskyrus
įrenginių, kurie yra neatsiejama
pastatų ir pan. statinių dalis,
įrengimą
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5

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų
gamyba

29.24

28.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų ir
įrangos gamyba

5

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų
gamyba

29.24

32.50

Medicinos ir odontologijos
prietaisų, instrumentų ir
reikmenų gamyba

5

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų
gamyba

29.24

33.12

Mašinų remontas

5

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų
gamyba

29.24

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos
remontas

5

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų
gamyba

29.24

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

2

Gamtosauginės paskirties
valymo įrenginių gamyba ir
remontas
Gamtosauginės paskirties
valymo įrenginių gamyba ir
remontas

29.24.10

33.12

Mašinų remontas

29.24.10

28.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų ir
įrangos gamyba

2

Visos veiklos rūšys, išskyrus
remontą,
laboratorinių distiliavimo
aparatų, laboratorijų centrifugų,
laboratorinių ultragarsinių
valymo mašinų gamybą ir jų
remontą,
bendrosios paskirties mašinų,
kitokių nei laboratorinių
distiliavimo aparatų,
laboratorijų centrifugų,
laboratorinių ultragarsinių
valymo mašinų, remontą
Laboratorinių distiliavimo
aparatų, laboratorijų centrifugų,
laboratorinių ultragarsinių
valymo mašinų gamyba
Bendrosios paskirties mašinų,
kitokių nei laboratorinių
distiliavimo aparatų,
laboratorijų centrifugų,
laboratorinių ultragarsinių
valymo mašinų, remontas
Laboratorinių distiliavimo
aparatų, laboratorijų centrifugų,
laboratorinių ultragarsinių
valymo mašinų remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.24 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys
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Buitinių ir prekybinių
svarstyklių gamyba ir
remontas
Buitinių ir prekybinių
svarstyklių gamyba ir
remontas
Dujų generatorių gamyba ir
remontas
Dujų generatorių gamyba ir
remontas

29.24.20

33.12

Mašinų remontas

29.24.20

28.29

29.24.30

33.12

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų ir
įrangos gamyba
Mašinų remontas

29.24.30

28.29

29.24.40

33.12

29.24.40

28.29

3

Kalandravimo ar valcavimo
mašinų ir jų velenėlių gamyba
ir remontas
Kalandravimo ar valcavimo
mašinų ir jų velenėlių gamyba
ir remontas
Žemės ūkio traktorių gamyba

29.31

28.30

3

Žemės ūkio traktorių gamyba

29.31

33.12

Mašinų remontas

3

Žemės ūkio traktorių gamyba

29.31

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

2

Žemės ir miškų ūkio traktorių
gamyba
Žemės ir miškų ūkio traktorių
remontas
Kitų žemės ir miškų ūkio
mašinų gamyba
Kitų žemės ir miškų ūkio
mašinų gamyba

29.31.10

28.30

29.31.20

33.12

Žemės ir miškų ūkio mašinų
gamyba
Mašinų remontas

29.32

28.30

29.32

33.12

Kitų žemės ir miškų ūkio
mašinų gamyba

29.32

95.22

2

2

2
2

2

2

2
4
4

4

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų ir
įrangos gamyba
Mašinų remontas
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų ir
įrangos gamyba
Žemės ir miškų ūkio mašinų
gamyba

Žemės ir miškų ūkio mašinų
gamyba
Mašinų remontas

Buitinių aparatų ir prietaisų,
namų bei sodo įrangos
remontas

Visos veiklos rūšys, išskyrus
žemės ir miškų ūkio traktorių
remontą ir techninę priežiūrą
Žemės ir miškų ūkio traktorių
remontas
Žemės ūkio mašinų, kurių
gamyba klasifikuojama 29.31
klasėje, specializuotos
įrengimo, surinkimo veiklos
rūšys

Visos veiklos rūšys, išskyrus
remontą
Žemės ir miškų ūkio mašinų
remontas, išskyrus vejapjovių ir
kitos namų bei sodo įrangos
remontą
Vejapjovių remontas
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4

Kitų žemės ir miškų ūkio
mašinų gamyba

29.32

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

2

Savikrovių ir savivarčių žemės
ūkio priekabų ar puspriekabių
gamyba ir remontas
Savikrovių ir savivarčių žemės
ūkio priekabų ar puspriekabių
gamyba ir remontas
Dirvos paruošimo, sodinamųjų
ar tręšiamųjų mašinų gamyba
ir remontas
Dirvos paruošimo, sodinamųjų
ar tręšiamųjų mašinų gamyba
ir remontas
Šienavimo ir derliaus
nuėmimo mašinų gamyba ir
remontas
Šienavimo ir derliaus
nuėmimo mašinų gamyba ir
remontas
Melžimo įrangos gamyba ir
remontas
Melžimo įrangos gamyba ir
remontas
Augalų priežiūros mašinų
gamyba ir remontas
Augalų priežiūros mašinų
gamyba ir remontas
Nešiojamųjų variklinių įrankių
ir aparatų gamyba

29.32.10

33.12

Mašinų remontas

29.32.10

28.30

Žemės ir miškų ūkio mašinų
gamyba

29.32.20

33.12

Mašinų remontas

29.32.20

28.30

Žemės ir miškų ūkio mašinų
gamyba

29.32.30

33.12

Mašinų remontas

29.32.30

28.30

Žemės ir miškų ūkio mašinų
gamyba

29.32.40

33.12

Mašinų remontas

29.32.40

28.30

29.32.50

33.12

Žemės ir miškų ūkio mašinų
gamyba
Mašinų remontas

29.32.50

28.30

29.41

28.24

Nešiojamųjų variklinių įrankių
ir aparatų gamyba

29.41

33.12

2

2

2

2

2

2
2
2
2
3

3

Žemės ir miškų ūkio mašinų
gamyba
Variklinių rankinių įrankių
gamyba
Mašinų remontas

Žemės ir miškų ūkio mašinų,
kurių gamyba klasifikuojama
29.32 klasėje, specializuotos
surinkimo ir įrengimo veiklos
rūšys

Visos veiklos rūšys, išskyrus
nešiojamųjų variklinių įrankių ir
aparatų remontą
Nešiojamųjų variklinių įrankių
ir aparatų remontas
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3

Nešiojamųjų variklinių įrankių
ir aparatų gamyba

29.41

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

1

Rankinių nešiojamųjų įrankių
remontas
Kitų metalo apdirbimo staklių
gamyba

29.41.10

33.12

Mašinų remontas

29.42

28.41

Metalo formavimo įrangos
gamyba

Kitų metalo apdirbimo staklių
gamyba
Kitų metalo apdirbimo staklių
gamyba

29.42

33.12

Mašinų remontas

29.42

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Kitų metalo apdirbimo staklių
remontas
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
staklių gamyba

29.42.10

33.12

Mašinų remontas

29.43

27.90

Kitos elektros įrangos gamyba

5

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
staklių gamyba

29.43

28.29

5

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
staklių gamyba

29.43

28.49

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų ir
įrangos gamyba
Kitų staklių gamyba

5

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
staklių gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
staklių gamyba

29.43

33.12

Mašinų remontas

29.43

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
staklių remontas
Metalurgijos mašinų gamyba

29.43.10

33.12

Mašinų remontas

29.51

28.91

Metalurgijos mašinų gamyba

3

3
3

1
5

5

1
3

Nešiojamųjų variklinių įrankių
ir aparatų, kurių gamyba
klasifikuojama 29.41 klasėje,
specializuotos įrengimo,
surinkimo veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys, išskyrus
metalo apdirbimo staklių
remontą
Metalo apdirbimo staklių
remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.42 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys
Elektrinių rankinių lituoklių ir
litavimo pistoletų (soldering
guns) gamyba
Neelektrinių suvirinimo ir
litavimo prietaisų gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
elektrinių ir neelektrinių
litavimo ir suvirinimo prietaisų
gamybą ir remontą
Niekur kitur nepriskirtų staklių
remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.43 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys, išskyrus
metalurgijos mašinų remontą
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3

Metalurgijos mašinų gamyba

29.51

33.12

Mašinų remontas

3

Metalurgijos mašinų gamyba

29.51

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

1
3

Metalurgijos mašinų remontas
Kasybos, karjerų
eksploatavimo ir statybos
mašinų gamyba

29.51.10
29.52

33.12
28.92

Mašinų remontas
Kasybos, karjerų
eksploatavimo ir statybos
mašinų gamyba

3

3

2
2

2

2

Kasybos, karjerų
eksploatavimo ir statybos
mašinų gamyba
Kasybos, karjerų
eksploatavimo ir statybos
mašinų gamyba

29.52

33.12

Mašinų remontas

29.52

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Grunto šalinimo mašinų
gamyba ir remontas
Grunto šalinimo mašinų
gamyba ir remontas

29.52.10

33.12

Mašinų remontas

29.52.10

28.92

Mineralinių iškasenų
apdorojimo mašinų gamyba ir
remontas
Mineralinių iškasenų
apdorojimo mašinų gamyba ir
remontas

29.52.20

33.12

Kasybos, karjerų
eksploatavimo ir statybos
mašinų gamyba
Mašinų remontas

29.52.20

28.92

Kasybos, karjerų
eksploatavimo ir statybos
mašinų gamyba

Darbui su karštu metalu skirtų
mašinų ir įrenginių remontas
Metalo valcavimo staklynų ir jų
valcų remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.51 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
remontą,
papildytos
vikšrinių traktorių gamyba,
statyboje bei kasyboje
naudojamų traktorių gamyba,
visureigių savivarčių gamyba
Kasybos, karjerų eksploatavimo
ir statybos mašinų remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.52 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys
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4

Maisto, gėrimų ir tabako
apdorojimo mašinų gamyba

29.53

28.93

Maisto, gėrimų ir tabako
apdorojimo mašinų gamyba

4

Maisto, gėrimų ir tabako
apdorojimo mašinų gamyba
Maisto, gėrimų ir tabako
apdorojimo mašinų gamyba

29.53

33.12

Mašinų remontas

29.53

28.30

Žemės ir miškų ūkio mašinų
gamyba

4

Maisto, gėrimų ir tabako
apdorojimo mašinų gamyba

29.53

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

2

Neelektrinių kepyklų krosnių
gamyba ir remontas
Neelektrinių kepyklų krosnių
gamyba ir remontas
Tekstilės, siuvinių ir odos
gaminių gamybos mašinų
gamyba

29.53.10

33.12

Mašinų remontas

29.53.10

28.93

29.54

28.94

Maisto, gėrimų ir tabako
apdorojimo mašinų gamyba
Tekstilės, drabužių ir odos
gaminių gamybos mašinų
gamyba

4

2
3

3

3

2
2

2

Tekstilės, siuvinių ir odos
gaminių gamybos mašinų
gamyba
Tekstilės, siuvinių ir odos
gaminių gamybos mašinų
gamyba

29.54

33.12

Mašinų remontas

29.54

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Tekstilės pluoštų paruošimo
mašinų gamyba ir remontas
Tekstilės pluoštų paruošimo
mašinų gamyba ir remontas

29.54.10

33.12

Mašinų remontas

29.54.10

28.94

Verpimo mašinų gamyba ir
remontas

29.54.20

33.12

Tekstilės, drabužių ir odos
gaminių gamybos mašinų
gamyba
Mašinų remontas

Visos veiklos rūšys, išskyrus
remontą,
niekur kitur nepriskirtų
melžimo ir pieninių įrangos
dalių gamybą.
Maisto, gėrimų ir tabako
apdorojimo mašinų remontas
Niekur kitur nepriskirtų
melžimo ir pieninių įrangos
dalių gamyba
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.53 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys,
išskyrus remontą,
papildytos
tekstilės marginimo mašinų
gamyba
Tekstilės, siuvinių ir odos
gaminių gamybos mašinų
remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.54 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys
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2

Verpimo mašinų gamyba ir
remontas

29.54.20

28.94

2

Tekstilės verpalų paruošimo
mašinų gamyba ir remontas
Tekstilės verpalų paruošimo
mašinų gamyba ir remontas

29.54.30

33.12

29.54.30

28.94

Audimo mašinų (staklių)
gamyba ir remontas
Audimo mašinų (staklių)
gamyba ir remontas

29.54.40

33.12

29.54.40

28.94

Popieriaus ir kartono gamybos
mašinų gamyba
Popieriaus ir kartono gamybos
mašinų gamyba
Popieriaus ir kartono gamybos
mašinų gamyba

29.55

28.95

29.55

33.12

29.55

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Kitų, niekur kitu nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba
Kitų, niekur kitu nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba

29.56

25.73

Kitų įrankių gamyba

29.56

28.94

Tekstilės, drabužių ir odos
gaminių gamybos mašinų
gamyba

Kitų, niekur kitu nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba

29.56

28.96

Plastikų ir gumos gamybos
mašinų gamyba

2

2
2

3
3
3

6

6

6

Tekstilės, drabužių ir odos
gaminių gamybos mašinų
gamyba
Mašinų remontas
Tekstilės, drabužių ir odos
gaminių gamybos mašinų
gamyba
Mašinų remontas
Tekstilės, drabužių ir odos
gaminių gamybos mašinų
gamyba
Popieriaus ir kartono gamybos
mašinų gamyba
Mašinų remontas

Visos veiklos rūšys, išskyrus
remontą
Popieriaus ir kartono gamybos
mašinų remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.55 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys
Formadėžių ir liejimo formų,
išskyrus luitadėžes, gamyba
Tekstilės marginimo mašinų
gamyba
Pramoninių ir buitinių
išcentrinių džiovintuvų gamyba
Minkštosios gumos, plastikų ar
jų produktų mašinų gamyba
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6

Kitų, niekur kitu nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba

29.56

28.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba

6

Kitų, niekur kitu nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba
Kitų, niekur kitu nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba

29.56

33.12

Mašinų remontas

29.56

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

29.56.10

33.12

Mašinų remontas

5

Specialios paskirties, niekur
kitur nepriskirtų, mašinų
remontas
Ginklų ir šaudmenų gamyba

29.60

30.30

5

Ginklų ir šaudmenų gamyba

29.60

25.40

Orlaivių ir erdvėlaivių bei
susijusios įrangos gamyba
Ginklų ir šaudmenų gamyba

6

1

Medienos, popieriaus masės,
popieriaus ir kartono džiovyklų
gamyba
Spausdinimo ir knygų įrišimo
mašinų
Plytelių, plytų, formuotų
keraminių pastų, vamzdžių,
grafito elektrodų, mokyklinės
kreidos ir kt. gamybos mašinų
gamyba
Puslaidininkių gamybos mašinų
gamyba
Specialiosios paskirties
pramoninių robotų gamyba
Kitų specialios paskirties
mašinų ir įrangos gamyba
Kitų, niekur kitu nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
remontas
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
29.56 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys

Tarpžemyninių balistinių
(ICBM) raketų gamyba
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
remontą ir techninę priežiūrą,
tankų bei kitų kovinių mašinų
gamybą,
tarpžemyninių balistinių
(ICBM) raketų gamybą,
papildytos
orinių ar dujinių šautuvų ir
pistoletų gamyba
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5

Ginklų ir šaudmenų gamyba

29.60

30.40

Karinių kovinių transporto
priemonių gamyba

5

Ginklų ir šaudmenų gamyba

29.60

33.11

Metalo gaminių remontas

5

Ginklų ir šaudmenų gamyba

29.60

33.20

5

Buitinių elektrinių aparatų
arba prietaisų gamyba

29.71

33.14

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas
Elektros įrangos remontas

5

Buitinių elektrinių aparatų
arba prietaisų gamyba

29.71

27.51

Buitinių elektrinių aparatų ir
prietaisų gamyba

5

Buitinių elektrinių aparatų
arba prietaisų gamyba

29.71

28.21

Orkaičių, krosnių ir krosnių
degiklių gamyba

5

Buitinių elektrinių aparatų
arba prietaisų gamyba

29.71

28.25

5

Buitinių elektrinių aparatų
arba prietaisų gamyba
Šaldytuvų ir šaldiklių gamyba

29.71

33.20

29.71.10

27.51

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų ir
įrangos gamyba
Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas
Buitinių elektrinių aparatų ir
prietaisų gamyba

1

Tankų gamyba
Ginkluotų amfibinių karinių
transporto priemonių gamyba
Kitų karinių kovinių transporto
priemonių gamyba
Ginklų ir jų sistemų remontas ir
techninė priežiūra
Ginklų ir jų sistemų įrengimas
Profesionalių elektrinių aparatų
arba prietaisų remontas ir
techninė priežiūra
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
stacionariųjų elektrinių patalpų
šildytuvų gamybą,
elektrinių plaukymo baseinų
šildytuvų gamybą,
pastogės vėdinimo ventiliatorių
(kraigo ventiliatorių, stogo
ventiliatorių ir kt.) gamybą,
profesionalių elektrinių aparatų
arba prietaisų remontą ir
techninę priežiūrą,
papildytos
buitinių išcentrinių džiovintuvų
gamyba
Stacionariųjų elektrinių patalpų
šildytuvų gamyba Elektrinių
plaukymo baseinų šildytuvų
gamyba
Pastogės vėdinimo ventiliatorių
(kraigo ventiliatorių, stogo
ventiliatorių ir kt.) gamyba
Profesionalių elektrinių aparatų
arba prietaisų įrengimas
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Buitinių elektrinių maisto
produktų apdorojimo aparatų
ir prietaisų gamyba
Elektrinių šiluminių kirpyklos
prietaisų ir aparatų gamyba
Buitinių neelektrinių aparatų
arba prietaisų gamyba

29.71.20

27.51

Buitinių elektrinių aparatų ir
prietaisų gamyba

29.71.30

27.51

29.72

27.52

Buitinių elektrinių aparatų ir
prietaisų gamyba
Buitinių neelektrinių aparatų ir
prietaisų gamyba

2

Buitinių neelektrinių aparatų
arba prietaisų gamyba

29.72

28.21

Orkaičių, krosnių ir krosnių
degiklių gamyba

2

Įstaigos įrangos gamyba

30.01

28.23

2

Įstaigos įrangos gamyba

30.01

33.20

Įstaigos mašinų ir įrangos
(išskyrus kompiuterius ir
išorinę įrangą) gamyba
Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

3

Kompiuterių ir kitos
informacijos apdorojimo
įrangos gamyba

30.02

26.20

1

1
2

3

Kompiuterių ir kitos
informacijos apdorojimo
įrangos gamyba

30.02

62.09

Kompiuterių ir išorinės
įrangos gamyba

Kita informacinių technologijų
ir kompiuterių paslaugų veikla

Visos veiklos rūšys, išskyrus
neelektrinės buitinės šildymo
įrangos, naudojančios saulės
energiją, garą, naftą, ir panašių
krosnių bei šildymo įrangos,
gamybą
Neelektrinės buitinės šildymo
įrangos, naudojančios saulės
energiją, garą ar naftą, ir
panašių krosnių bei šildymo
įrangos, gamybą
Visos veiklos rūšys, papildytos
baltųjų lentų ir lentų, skirtų
rašyti žymekliais, gamyba
Įstaigos įrangos, kurios gamyba
klasifikuojama 30.01klasėje,
specializuotos įrengimo veiklos
rūšys
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
asmeninių kompiuterių ir
išorinės įrangos įrengimą
(nustatymą),
papildytos
intelektinių kortelių skaitlių
gamyba
Asmeninių kompiuterių ir
išorinės įrangos įrengimas
(nustatymas)
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3

Kompiuterių ir kitos
informacijos apdorojimo
įrangos gamyba

30.02

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

5

Elektros variklių, generatorių
ir transformatorių gamyba

31.10

26.11

Elektroninių komponentų
gamyba

5

Elektros variklių, generatorių
ir transformatorių gamyba

31.10

27.11

Elektros variklių, generatorių
ir transformatorių gamyba

5

Elektros variklių, generatorių
ir transformatorių gamyba

31.10

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos
remontas

5

Elektros variklių, generatorių
ir transformatorių gamyba

31.10

33.14

Elektros įrangos remontas

5

Elektros variklių, generatorių
ir transformatorių gamyba

31.10

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Profesionalios elektroninės
įrangos, kurios gamyba
klasifikuojama 30.02 klasėje,
įrengimo veiklos rūšys, išskyrus
asmeninių kompiuterių ir jų
išorinės įrangos įrengimą
Kietosios būsenos elektroninių
transformatorių (keitiklių),
ričių, droselių ir kitų
induktyvumo ričių gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
kietosios būsenos elektroninių
transformatorių (keitiklių),
ričių, droselių ir kitų
induktyvumo ričių gamybą,
kietosios būsenos inverterių,
lygintuvų, kuro elementų,
reguliuojamų ir nereguliuojamų
maitinimo šaltinių,
nepertraukiamo maitinimo
šaltinių (UPS) gamybą ir
remontą bei techninę priežiūrą,
kietosios būsenos elektroninių
transformatorių (keitiklių),
ričių, droselių ir kitų
induktyvumo ričių remontą,
elektros variklių remontą ir
techninę priežiūrą
Kietosios būsenos elektroninių
transformatorių (keitiklių),
ričių, droselių ir kitų
induktyvumo ričių remontas
Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių remontas ir
techninė priežiūra
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
31.10 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys
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6

Elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos gamyba

31.20

26.11

Elektroninių komponentų
gamyba

6

Elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos gamyba

31.20

27.12

Elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos gamyba

6

Elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos gamyba
Elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos gamyba

31.20

27.90

Kitos elektros įrangos gamyba

31.20

27.33

Instaliacijos įtaisų gamyba

6

Elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos gamyba

31.20

33.14

Elektros įrangos remontas

6

Elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos gamyba

31.20

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

1

Elektros tinklų kontrolinės
aparatūros gamyba

31.20.10

27.12

Elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos gamyba

6

Elektroninių jungčių, tokių kaip
cilindriniai, tinkliniai ar
skydiniai spausdintiniai
grandynai ir kt., ir elektroninių
jungiklių, tokių kaip
momentiniai, permetamieji,
kulisiniai ir kt., naudojamų
elektroninėje įrangoje, gamyba
Visos veiklos rūšys, papildytos
elektromagnetų ar relių inkarų
pervyniojimu įmonės bazėje
Viršįtampio iškroviklių gamyba
Kištukų ir kištukinių lizdų
(išskyrus lempų laikiklius),
skirtų ne aukštesnei kaip 1000
V įtampai, gamyba, elektros
aparatūros, skirtos ne
aukštesnės kaip 1000 V įtampos
grandinėms įjungti ar jungtims
prie grandynų ar pačiuose
grandynuose atlikti (išskyrus
lydžiųjų saugiklių, automatinių
išjungiklių ir kitos aparatūros,
skirtos elektros grandinėms
apsaugoti, relių ir kitų
perjungiklių, lempų laikiklių,
kištukų ir kištukinių lizdų)
gamyba
Elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos remontas ir
techninė priežiūra
Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
31.20 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys
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Komutacinių skydų, valdymo
pultų ir skirstomųjų spintų
gamyba
Elektros grandinių sujungimo
ar apsauginės aparatūros
gamyba
Izoliuotųjų laidų ir kabelių
gamyba

31.20.20

27.12

Elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos gamyba

31.20.30

27.12

Elektros skirstomosios ir
valdymo įrangos gamyba

31.30

26.11

Elektroninių komponentų
gamyba

Izoliuotųjų laidų ir kabelių
gamyba
Izoliuotųjų laidų ir kabelių
gamyba

31.30

27.31

31.30

27.32

Skaidulinės optikos kabelių
gamyba
Kitų elektronikos bei elektros
laidų ir kabelių gamyba

4

Izoliuotųjų laidų ir kabelių
gamyba

31.30

27.90

Kitos elektros įrangos gamyba

1

Izoliuotųjų laidų, kabelių,
juostų gamyba
Skaidulinės optikos kabelių
gamyba
Akumuliatorių, galvaninių
elementų ir galvaninių baterijų
gamyba
Apšvietimo įrangos ir elektros
lempų gamyba
Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, variklių ir
transporto priemonių
elektrinės įrangos gamyba

31.30.10

27.32

31.30.20

27.31

31.40

27.20

Kitų elektronikos bei elektros
laidų ir kabelių gamyba
Skaidulinės optikos kabelių
gamyba
Baterijų ir akumuliatorių
gamyba

31.50

27.40

31.61

27.40

1

1

4

4
4

1
1

1
3

Elektros apšvietimo įrangos
gamyba
Elektros apšvietimo įrangos
gamyba

Reikmenų komplektų
(izoliuotųjų laidų ir jungiklių),
naudojamų elektronikoje,
įskaitant spausdintuvus,
monitorius ir pan., kabelius,
gamyba
Skaidulinės optikos kabelių
gamyba
Plieno, vario ar aliuminio
izoliuotųjų laidų ir kabelių
gamyba
Prietaisų virvėlaidžių, ilgintuvų
ir kitų elektros virvėlaidžių
rinkinių su izoliuotuoju laidu ir
jungtimis gamyba

Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys
Variklinių transporto priemonių
elektros apšvietimo įrangos
gamyba
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3

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, variklių ir
transporto priemonių
elektrinės įrangos gamyba

31.61

29.31

Variklinių transporto
priemonių elektros ir
elektroninės įrangos gamyba

3

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, variklių ir
transporto priemonių
elektrinės įrangos gamyba

31.61

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

1

Vidaus degimo variklių
elektrinių uždegimo ar
paleidimo įtaisų gamyba

31.61.10

29.31

Variklinių transporto
priemonių elektros ir
elektroninės įrangos gamyba

Vidaus degimo variklių
elektrinių uždegimo ar
paleidimo įtaisų, tokių kaip
uždegimo magnetų, magnetų
generatorių, uždegimo ričių,
uždegimo žvakių,
ikipaleidiminio pašildymo
žvakių, paleidimo variklių
(starterių), generatorių
(nuolatinės ir kintamosios
srovės), įtampos reguliatorių ir
kt. gamyba
Kabelių rinkinių, elektros laidų
pynių ir panašių kabelių
rinkinių arba sąrankų
autotransporto priemonėms
gamyba
Kitos variklinių transporto
priemonių elektros įrangos,
tokios kaip stiklo valytuvai,
priekinio stiklo šildytuvai
įrangos priekinio stiklo
aprasojimui šalinti, gamyba
Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
variklių, variklinių transporto
priemonių ir motociklų
elektrinės įrangos arba niekur
kitur nepriskirtos variklių,
variklinių transporto priemonių
ir motociklų elektrinės įrangos
specializuotas įrengimas
Elektros laidų sistemų
įrengimas variklinėse transporto
priemonėse gamybos metu
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2

2

1

13

13

13

13

13

13

13

Variklinių transporto
priemonių elektrinio
apšvietimo ir garso ar šviesos
signalizavimo įrenginių
gamyba
Variklinių transporto
priemonių elektrinio
apšvietimo ir garso ar šviesos
signalizavimo įrenginių
gamyba
Stiklo valytuvų gamyba

31.61.20

29.31

Variklinių transporto
priemonių elektros ir
elektroninės įrangos gamyba

Variklinių transporto priemonių
garso ar šviesos signalizavimo
įrenginių gamyba

31.61.20

27.40

Elektros apšvietimo įrangos
gamyba

Variklinių transporto priemonių
elektrinio apšvietimo įrenginių
gamyba

31.61.30

29.31

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba
Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba
Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba
Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba
Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba

31.62

23.44

31.62

28.99

31.62

25.99

Variklinių transporto
priemonių elektros ir
elektroninės įrangos gamyba
Kitų techninės paskirties
keraminių gaminių ir dirbinių
gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba

31.62

26.30

Ryšių įrangos gamyba

Įsilaužimo ir gaisro
signalizacijos sistemų gamyba

31.62

26.51

Matavimo, bandymo,
navigacinės ir kontrolės
įrangos prietaisų ir aparatų
gamyba

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba
Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba

31.62

27.11

Elektros variklių, generatorių
ir transformatorių gamyba

Minų ieškiklių, perduodančių ir
atsakančių į signalą, gamyba
Impulsų (signalų) generatorių
gamyba
Metalo detektorių gamyba
Užbortinių elektrinių variklių
gamyba

31.62

27.40

Elektros apšvietimo įrangos
gamyba

Nešviečiančių elektrinių
vabzdžių gaudyklių gamyba

Keraminių ir feritinių nuolatinių
magnetų gamyba
Soliariumų gultų gamyba
Metalinių nuolatinių magnetų
gamyba
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13

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba

31.62

27.90

Kitos elektros įrangos gamyba

13

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba
Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba

31.62

28.49

Kitų staklių gamyba

31.62

30.20

Geležinkelio lokomotyvų bei
riedmenų gamyba

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba
Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba
Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, elektrinės įrangos
gamyba

31.62

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos
remontas

31.62

33.14

Elektros įrangos remontas

Įvairios elektros technikos
remontas ir techninė priežiūra

31.62

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Pramoninių įrenginių ir jų dalių,
kurių gamyba klasifikuojama
31.62 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys

Elektrinės garso ar optinio
signalizavimo aparatūros
gamyba
Elektros izoliatorių, išskyrus
stiklinius ir keraminius,
gamyba

31.62.10

27.90

Kitos elektros įrangos gamyba

31.62.20

27.33

Instaliacijos įtaisų gamyba

13

13

13

13

1

1

Elektromagnetų, anglies ir
grafito elektrodų, kontaktų ir
kitų elektrinių anglies ir grafito
gaminių gamyba
Dalelių greitintuvų gamyba
Varpų ir skambučių gamyba
Įvairios elektrinės įrangos
gamyba
Galvanizavimo įrangos gamyba
Geležinkelių, tramvajų, vidaus
vandens kelių, kelių, stovėjimo
aikštelių, aerodromų ir kt.
mechaninės ir
elektromechaninės
signalizacijos, saugumo ir
eismo valdymo įrangos gamyba
Minų ieškiklių remontas
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4

Elektroninių lempų ir
vamzdžių bei kitų elektroninių
komponentų gamyba

32.10

26.11

Elektroninių komponentų
gamyba

4

Elektroninių lempų ir
vamzdžių bei kitų elektroninių
komponentų gamyba
Elektroninių lempų ir
vamzdžių bei kitų elektroninių
komponentų gamyba
Elektroninių lempų ir
vamzdžių bei kitų elektroninių
komponentų gamyba

32.10

26.12

Sumontuotų elektroninių
plokščių gamyba

32.10

27.90

Kitos elektros įrangos gamyba

Elektrinių kondensatorių ir
rezistorių gamyba

32.10

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos
remontas

Elektroninių vamzdžių,
įskaitant ir CRT, kitų
vakuuminių vamzdžių ir jų
dalių (išskyrus stiklo ruošinius),
tuščiųjų spausdintinių plokščių,
kietų ir lankstų (be pritvirtintų
arba įdėtinių detalių),
puslaidininkių ir panašių įtaisų,
įskaitant ir diskrečiųjų įtaisų
(tranzistorių, diodų ir pan.),
remontas

Elektroninių integrinių
grandynų gamyba

32.10.10

26.11

Elektroninių komponentų
gamyba

4

4

1

Elektroninių vamzdžių,
įskaitant ir CRT, kitų
vakuuminių vamzdžių ir jų
dalių (išskyrus stiklo ruošinius),
gamyba
Tuščiųjų spausdintinių plokščių,
kietų ir lankstų (be pritvirtintų
arba įdėtinių detalių) gamyba
Puslaidininkių ir panašių įtaisų,
įskaitant ir diskrečiųjų įtaisų
(tranzistorių, diodų ir panašių),
gamyba
Elektroninių plokščių gamyba
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3

Televizijos ir radijo siųstuvų,
laidinės telefonijos ir
telegrafijos aparatūros gamyba

32.20

26.30

Ryšių įrangos gamyba

3

Televizijos ir radijo siųstuvų,
laidinės telefonijos ir
telegrafijos aparatūros gamyba
Televizijos ir radijo siųstuvų,
laidinės telefonijos ir
telegrafijos aparatūros gamyba

32.20

95.12

Ryšių įrangos remontas

32.20

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Televizijos ir radijo imtuvų,
garso ir vaizdo įrašymo ar
atkūrimo aparatūros bei su ja
susijusių reikmenų gamyba
Televizijos ir radijo imtuvų,
garso ir vaizdo įrašymo ar
atkūrimo aparatūros bei su ja
susijusių reikmenų gamyba
Televizijos ir radijo imtuvų,
garso ir vaizdo įrašymo ar
atkūrimo aparatūros bei su ja
susijusių reikmenų gamyba

32.30

26.11

Elektroninių komponentų
gamyba

32.30

26.20

Kompiuterių ir išorinės
įrangos gamyba

32.30

26.30

Ryšių įrangos gamyba

3

8

8

8

Telefono stoties perjungimo
įrangos, belaidžių telefonų,
privačiųjų automatinių telefono
stočių įrangos, telefonų gamyba
Duomenų perdavimo įrangos,
tokios kaip sąsajos tiltai,
maršruto parinktuvai, tinklų
sietuvai, gamyba
Belaidės telefono įrangos
gamyba
Radijo ir televizijos
transliavimo įrangos gamyba
Ryšių įrangos remontas
gamybos metu
Profesionaliosios įrangos,
kurios gamyba klasifikuojama
32.20 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys
Garso ėmiklių galvučių,
įrašymo galvučių,
skaitymo/rašymo galvučių ir
fonografų adatų gamyba
Kompiuterinių vaizdo
projektorių gamyba
Telefono atsakiklių gamyba
Transliavimo studijų įrangos,
pvz., atkūrimo įrangos,
perdavimo ir priėmimo antenų
ir profesionaliųjų vaizdo
kamerų, radijo ieškos įrangos
gamyba
Radijo ir infraraudonųjų
nuotolinio valdymo įtaisų
gamyba
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8

Televizijos ir radijo imtuvų,
garso ir vaizdo įrašymo ar
atkūrimo aparatūros bei su ja
susijusių reikmenų gamyba

32.30

26.40

Vartotojiškos elektroninės
įrangos gamyba

8

Televizijos ir radijo imtuvų,
garso ir vaizdo įrašymo ar
atkūrimo aparatūros bei su ja
susijusių reikmenų gamyba
Televizijos ir radijo imtuvų,
garso ir vaizdo įrašymo ar
atkūrimo aparatūros bei su ja
susijusių reikmenų gamyba
Televizijos ir radijo imtuvų,
garso ir vaizdo įrašymo ar
atkūrimo aparatūros bei su ja
susijusių reikmenų gamyba
Televizijos ir radijo imtuvų,
garso ir vaizdo įrašymo ar
atkūrimo aparatūros bei su ja
susijusių reikmenų gamyba

32.30

28.23

Įstaigos mašinų ir įrangos
(išskyrus kompiuterius ir
išorinę įrangą) gamyba

32.30

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos
remontas

32.30

26.70

Optinių prietaisų ir
fotografijos įrangos gamyba

32.30

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Radiotelefonijos ir
radiotelegrafijos priėmimo
aparatūros gamyba

32.30.10

26.30

Ryšių įrangos gamyba

8

8

8

1

Visos veiklos rūšys, išskyrus
garso ėmiklių galvučių, įrašymo
galvučių, skaitymo/rašymo
galvučių, fonografų adatų
gamybą ir jų remontą,
kompiuterinių vaizdo
projektorių gamybą,
telefono atsakiklių gamybą,
transliavimo studijų įrangos,
pvz., atkūrimo įrangos,
perdavimo ir priėmimo antenų,
radijo ir infraraudonųjų
nuotolinio valdymo įtaisų
gamybą,
skaitmeninių fotoaparatų ir
diktofonų gamybą
Diktofonų gamyba

Garso ėmiklių galvučių,
įrašymo galvučių,
skaitymo/rašymo galvučių ir
fonografų adatų remontas
Skaitmeninių fotoaparatų
gamyba
Profesionaliosios įrangos,
kurios gamyba klasifikuojama
32.30 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys, išskyrus
elektros instaliacijos ir kt. įtaisų
įrengimą pastatuose ir kt.
statiniuose
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1

Televizorių gamyba

32.30.20

26.40

1

Radijo imtuvų gamyba

32.30.30

26.40

1

Magnetofonų gamyba

32.30.40

26.40

1

Mikrofonų ir stiprintuvų
gamyba
Elektrinių grotuvų gamyba

32.30.50

26.40

32.30.60

26.40

6

Medicinos ir chirurgijos
įrangos bei ortopedijos aparatų
gamyba

33.10

26.60

6

Medicinos ir chirurgijos
įrangos bei ortopedijos aparatų
gamyba

33.10

32.50

Medicinos ir odontologijos
prietaisų, instrumentų ir
reikmenų gamyba

6

Medicinos ir chirurgijos
įrangos bei ortopedijos aparatų
gamyba

33.10

32.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

1

Vartotojiškos elektroninės
įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės
įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės
įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės
įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės
įrangos gamyba
Švitinimo, elektromedicininės
ir elektroterapinės įrangos
gamyba

Elektromedicininių ir
elektroterapinių aparatų gamyba
Medicininės lazerinės įrangos
gamyba
Medicininės endoskopijos
įrangos gamyba
Širdies stimuliatorių gamyba
Klausos aparatų gamyba
Ortopedijos ir protezavimo
įrangos gamyba, odontologijos
laboratorijose gaminamų
dirbtinių dantų, tiltelių ir kt.
gamyba
Laboratorinių sterilizatorių
gamyba
Ligoninės ir chirurgijos baldų
gamyba
Odontologijos instrumentų
gamyba
Stiklinių akių gamyba
Kaulų plokštelių ir varžtų
gamyba
Švirkštų, adatų, kateterių,
kaniulių ir kt. gamyba
Hidraulinių kosmetologijos
salonų ir kirpyklų kėdžių
gamyba
Dujokaukių gamyba
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6

Medicinos ir chirurgijos
įrangos bei ortopedijos aparatų
gamyba

33.10

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos
remontas

6

Medicinos ir chirurgijos
įrangos bei ortopedijos aparatų
gamyba
Medicinos ir chirurgijos
įrangos bei ortopedijos aparatų
gamyba

33.10

33.14

Elektros įrangos remontas

33.10

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Ortopedinių ir kitokių įtaisų
gamyba
Protezų gamyba
Matavimo, tikrinimo,
bandymo, navigacijos ir kitos
paskirties, išskyrus
technologinių procesų
valdymo įrangą, prietaisų arba
aparatų gamyba

33.10.10

32.50.20

33.10.20
33.20

32.50.30
26.51

Ortopedinių ir kitokių įtaisų
gamyba
Protezų gamyba
Matavimo, bandymo,
navigacinės ir kontrolės
įrangos prietaisų ir aparatų
gamyba

6

1
1
8

Elektromedicininių ir
elektroterapinių aparatų,
medicininės lazerinės įrangos,
medicininės endoskopijos
įrangos, rentgeno ir kitų
švitinimo medicinos aparatų
remontas
Medicininės elektros įrangos
techninė priežiūra ir remontas
Profesionaliosios įrangos,
kurios gamyba klasifikuojama
33.10 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys

Skrydžio įrašytuvų, paieškos,
aptikimo, navigacijos, oro
navigacijos ir jūrų navigacijos
įrangos bei aparatų, įskaitant
hidrolokatorius, aplinkos
parametrų valdytuvų ir
automatinių buitinių prietaisų
reguliatorių, temperatūros,
drėgmės ir panašių prietaisų,
registravimo matuoklių ir
skaičiavimo įtaisų gamyba
Ryšio signalus tikrinančių
aparatų gamyba
Laboratorinių svarstyklių
gamyba; braižymo, ženklinimo,
matematinio skaičiavimo
prietaisų gamyba: matuoklių ir
tieslių, mikrometrų, žirklinių
matuoklių (stormačių), kalibrų
ir kt.
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8

Matavimo, tikrinimo,
bandymo, navigacijos ir kitos
paskirties, išskyrus
technologinių procesų
valdymo įrangą, prietaisų arba
aparatų gamyba

33.20

26.70

Optinių prietaisų ir
fotografijos įrangos gamyba

8

Matavimo, tikrinimo,
bandymo, navigacijos ir kitos
paskirties, išskyrus
technologinių procesų
valdymo įrangą, prietaisų arba
aparatų gamyba
Matavimo, tikrinimo,
bandymo, navigacijos ir kitos
paskirties, išskyrus
technologinių procesų
valdymo įrangą, prietaisų arba
aparatų gamyba
Matavimo, tikrinimo,
bandymo, navigacijos ir kitos
paskirties, išskyrus
technologinių procesų
valdymo įrangą, prietaisų arba
aparatų gamyba

33.20

28.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
bendrosios paskirties mašinų ir
įrangos gamyba

33.20

28.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba

Padangų reguliavimo ir
balansavimo įrangos gamyba,
balansavimo įrangos (išskyrus
ratų balansavimą) gamyba

33.20

32.50

Medicinos ir odontologijos
prietaisų, instrumentų ir
reikmenų gamyba

Medicininių termometrų
gamyba

8

8

Optinių matavimo ir tikrinimo
įtaisų ir aparatų, tokių kaip
optinių komparatorių, taikiklių
įrangos ir priešgaisrinės
įrangos, gamyba
Optinės išlyginimo, bandymo ir
kontrolės įrangos gamyba
Fotografijos eksponometrų,
nuotolio matuoklių ir kt.
gamyba
Optinių instrumentų ir lęšių,
optinių mikroskopų, binoklių ir
teleskopų ir kt. gamyba
Fotografijos įrangos gamyba
Gulsčiukų, matavimo juostų ir
panašių rankinių įrankių
gamyba
Šaltkalvystės tiksliųjų įrankių
(išskyrus optinius) gamyba
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8

Matavimo, tikrinimo,
bandymo, navigacijos ir kitos
paskirties, išskyrus
technologinių procesų
valdymo įrangą, prietaisų arba
aparatų gamyba

33.20

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos
remontas

8

Matavimo, tikrinimo,
bandymo, navigacijos ir kitos
paskirties, išskyrus
technologinių procesų
valdymo įrangą, prietaisų arba
aparatų gamyba
Matavimo, tikrinimo,
bandymo, navigacijos ir kitos
paskirties, išskyrus
technologinių procesų
valdymo įrangą, prietaisų arba
aparatų gamyba

33.20

33.14

Elektros įrangos remontas

33.20

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Elektros skaitiklių gamyba
Vandens skaitiklių gamyba
Dujų skaitiklių gamyba
Automatinio reguliavimo ir
kontrolės prietaisų gamyba
Technologinių procesų
valdymo įrangos gamyba

33.20.10
33.20.20
33.20.30
33.20.40

26.51.10
26.51.20
26.51.30
26.51.40

33.30

33.20

Elektros skaitiklių gamyba
Vandens skaitiklių gamyba
Dujų skaitiklių gamyba
Automatinio reguliavimo ir
kontrolės prietaisų gamyba
Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

8

1
1
1
1
1

Skrydžio įrašytuvų, paieškos,
aptikimo, navigacijos, oro
navigacijos ir jūrų navigacijos
įrangos bei aparatų, įskaitant
hidrolokatorius, remontas
Aplinkos parametrų valdytuvų
ir automatinių buitinių prietaisų
reguliatorių, temperatūros,
drėgmės ir panašių prietaisų
remontas; registravimo
matuoklių ir skaičiavimo įtaisų
remontas
Tiksliųjų instrumentų ir aparatų
remontas ir techninė priežiūra
Tiksliųjų instrumentų ir aparatų
remontas ir techninė priežiūra

Profesionaliosios įrangos,
kurios gamyba klasifikuojama
33.20 klasėje, specializuotos
instaliavimo, surinkimo ir
įrengimo veiklos rūšys, išskyrus
buitinių vandens, dujų ir
elektros skaitiklių įrengimą
pastatuose

Visos veiklos rūšys
Pastaba.
Praktiškai EVRK 1.1 33.30
klasėje technologinių procesų
valdymo įrangos remonto darbų
nebuvo
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6

Optinių įtaisų ir fotografijos
įrangos gamyba

33.40

26.70

Optinių prietaisų ir
fotografijos įrangos gamyba

6

Optinių įtaisų ir fotografijos
įrangos gamyba

33.40

27.31

Skaidulinės optikos kabelių
gamyba

6

Optinių įtaisų ir fotografijos
įrangos gamyba

33.40

28.99

6

Optinių įtaisų ir fotografijos
įrangos gamyba

33.40

32.50

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba
Medicinos ir odontologijos
prietaisų, instrumentų ir
reikmenų gamyba

6

Optinių įtaisų ir fotografijos
įrangos gamyba

33.40

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos
remontas

6

Optinių įtaisų ir fotografijos
įrangos gamyba

33.40

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Visos veiklos rūšys, išskyrus
optinių skaidulų, optinių
skaidulų pynių ir kabelių
gamybą,
fotolitografijos įrangos gamybą
puslaidininkiams gaminti,
okulistų reikmenų, akinių,
akinių nuo saulės, korekcinių
lęšių, kontaktinių lęšių,
apsauginių akinių gamybą,
optinių prietaisų ir lęšių, optinių
mikroskopų, binoklių ir
teleskopų bei fotografijos
įrangos remontą
Optinių skaidulų, optinių
skaidulų pynių ir kabelių
gamyba
Fotolitografijos įrangos gamyba
puslaidininkams gaminti
Okulistų reikmenų, akinių,
akinių nuo saulės, korekcinių
lęšių, kontaktinių lęšių,
apsauginių akinių gamyba
Optinių prietaisų ir lęšių,
optinių mikroskopų, binoklių ir
teleskopų bei fotografijos
įrangos remontas
Profesionaliosios optinės ir
kinematografijos įrangos, kurios
gamyba klasifikuojama 33.40
klasėje, surinkimo ir įrengimo
veiklos rūšys, pvz., kino
projektorių įrengimas kino
teatruose

100

5

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

33.50

26.52

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

5

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

33.50

32.12

Papuošalų, juvelyrinių ir
panašių dirbinių gamyba

5

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

33.50

32.13

Dirbtinės bižuterijos ir panašių
dirbinių gamyba

5

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

33.50

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos
remontas

5

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

33.50

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

4

Variklinių transporto
priemonių gamyba

34.10

28.92

Kasybos, karjerų
eksploatavimo ir statybos
mašinų gamyba

Visos veiklos rūšys, išskyrus
tauriųjų metalų laikrodžių
dirželių gamybą,
metalinių laikrodžių dirželių
(išskyrus tauriųjų metalų)
gamybą,
metalinių laikrodžių apyrankių
gamybą,
automobilių stovėjimo trukmės
skaitiklių, kontrolinių
laikrodžių, laiko / datos
žymėtuvų, procesų laikmačių ir
kitų panašių prietaisų remontą
Tauriųjų metalų laikrodžių
dirželių, juostelių, apyrankių
gamyba
Metalinių laikrodžių dirželių
(išskyrus tauriųjų metalų) ir
apyrankių gamyba
Automobilių stovėjimo trukmės
skaitiklių, kontrolinių
laikrodžių, laiko / datos
žymėtuvų, procesų laikmačių ir
kitų panašių prietaisų remontas
Pramoninių laiko matavimo
įtaisų ir aparatų, kurių gamyba
klasifikuojama 33.50 klasėje,
specializuotos įrengimo veiklos
rūšys
Visureigių savivarčių gamyba
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4

Variklinių transporto
priemonių gamyba

34.10

29.10

Variklinių transporto
priemonių gamyba

Variklinių transporto
priemonių gamyba
Variklinių transporto
priemonių gamyba

34.10

30.91

Motociklų gamyba

34.10

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

Lengvųjų automobilių ir kitų
keleivinių variklinių transporto
priemonių gamyba
Automobilių važiuoklių
gamyba

34.10.10

29.10

Variklinių transporto
priemonių gamyba

34.10.20

29.20

1

Automobilių variklių gamyba

34.10.30

29.10

1

Sportinių automobilių gamyba

34.10.40

29.10

2

Variklinių transporto
priemonių kėbulų gamyba;
priekabų ir puspriekabių
gamyba
Variklinių transporto
priemonių kėbulų gamyba;
priekabų ir puspriekabių
gamyba

34.20

29.20

34.20

33.11

Variklinių transporto
priemonių kėbulų gamyba;
priekabų ir puspriekabių
gamyba
Variklinių transporto
priemonių gamyba
Variklinių transporto
priemonių gamyba
Variklinių transporto
priemonių kėbulų gamyba;
priekabų ir puspriekabių
gamyba
Metalo gaminių remontas

4
4

1

1

2

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
visureigių savivarčių ir
motociklų variklių gamybą,
papildytos
automobilinių betono
maišytuvų gamyba,
keturračių motociklų, kartingų
ir panašių lenktyninių
automobilių gamyba
Motociklų variklių gamyba
Tam tikrų agregatų grupių
(susidedančių iš ne savos
gamybos (pirktų arba tiekiamų)
dalių, klasifikuotų 34.30
klasėje), specializuotos
įrengimo variklinėse transporto
priemonėse gamybos metu
veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys, išskyrus
konteinerių remontą ir techninę
priežiūrą
Konteinerių remontas ir
techninė priežiūra
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1

Automobilių kėbulų gamyba

34.20.10

29.20

Variklinių transporto
priemonių kėbulų gamyba;
priekabų ir puspriekabių
gamyba
Variklinių transporto
priemonių kėbulų gamyba;
priekabų ir puspriekabių
gamyba
Variklių ir turbinų, išskyrus
orlaivių, transporto priemonių
ir motociklų variklius, gamyba

1

Automobilių priekabų ir
puspriekabių gamyba

34.20.20

29.20

3

Variklinių transporto
priemonių ir jų variklių dalių
bei pagalbinių reikmenų
gamyba

34.30

28.11

3

Variklinių transporto
priemonių ir jų variklių dalių
bei pagalbinių reikmenų
gamyba

34.30

29.32

Variklinių transporto
priemonių kitų dalių ir
reikmenų gamyba

3

Variklinių transporto
priemonių ir jų variklių dalių
bei pagalbinių reikmenų
gamyba

34.30

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

2

Laivų statyba ir remontas

35.11

33.15

Įvairių tipų laivų remontas ir
techninė priežiūra

Vidaus degimo ir dyzelinių
variklių stūmoklių, stūmoklių
žiedų, karbiuratorių ir panašių
dalių gamyba
Vidaus degimo variklių
įleidimo ir išleidimo vožtuvų
gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
vidaus degimo ir dyzelinių
variklių stūmoklių, stūmoklių
žiedų, karbiuratorių ir panašių
dalių gamybą,
vidaus degimo variklių įleidimo
ir išleidimo vožtuvų gamybą
Ne savos gamybos (pirktų ar
tiekiamų) dalių, kurių gamyba
klasifikuojama 34.30 klasėje,
sąrankų, pvz., dujų išmetimo
įrangos, ratų ar bamperių,
specializuotos surinkimo
veiklos rūšys
Remontas ir einamoji techninė
priežiūra atliekama
plūdriuosiuose sausuosiuose
dokuose
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2

Laivų statyba ir remontas

35.11

30.11

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų
statyba

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
remontą ir techninę priežiūrą,
papildytos
žuvies apdirbimo gamybinių
laivų statyba,
laivų ir plūdriųjų statinių
sekcijų ir laivų su oro
pagalvėmis (išskyrus
turistinius) gamyba

2
2
1

2

2

Įvairių tipų laivų remontas ir
techninė priežiūra
Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų
statyba
Įvairių tipų laivų remontas ir
techninė priežiūra

Pagalbinio uosto laivyno
gamyba ir remontas
Pagalbinio uosto laivyno
gamyba ir remontas
Laivų techninė priežiūra,
remontas ar pertvarkymas
(rekonstravimas)
Pramoginių ir sportinių katerių
(laivų) statyba bei remontas

35.11.10

33.15

35.11.10

30.11

35.11.20

33.15

35.12

33.15

Įvairių tipų laivų remontas ir
techninė priežiūra

Pramoginių ir sportinių katerių
(laivų) statyba bei remontas

35.12

30.12

Pramoginių ir sportinių katerių
(laivų) statyba

Remontas ir einamoji techninė
priežiūra atliekama
plūdriuosiuose sausuosiuose
dokuose
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
remontą ir techninę priežiūrą,
papildytos
pramoginių laivų su oro
pagalvėmis statyba

2

Jachtų statyba ir remontas

35.12.10

33.15

2

Jachtų statyba ir remontas

35.12.10

30.12

2

Pramoninių valčių gamyba ir
remontas
Pramoninių valčių gamyba ir
remontas
Sportinių ir žvejybos valčių
gamyba ir remontas

35.12.20

33.15

35.12.20

30.11

35.12.30

33.15

2
2

Įvairių tipų laivų remontas ir
techninė priežiūra
Pramoginių ir sportinių katerių
(laivų) statyba
Įvairių tipų laivų remontas ir
techninė priežiūra
Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų
statyba
Įvairių tipų laivų remontas ir
techninė priežiūra
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2
2

Sportinių ir žvejybos valčių
gamyba ir remontas
Geležinkelio ir tramvajaus
lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

35.12.30

30.12

35.20

30.20

Pramoginių ir sportinių katerių
(laivų) statyba
Geležinkelio lokomotyvų bei
riedmenų gamyba

35.20

33.17

Kitų transporto priemonių
remontas ir techninė priežiūra

35.20.10

33.17

35.20.10

30.20

35.20.20

33.17

35.20.20

30.20

2

Geležinkelio ir tramvajaus
lokomotyvų bei riedmenų
gamyba
Lokomotyvų gamyba ir
remontas
Lokomotyvų gamyba ir
remontas
Elektrovežių gamyba ir
remontas
Elektrovežių gamyba ir
remontas
Vagonų gamyba ir remontas

35.20.30

33.17

2

Vagonų gamyba ir remontas

35.20.30

30.20

3

Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba

35.30

28.99

Kitų transporto priemonių
remontas ir techninė priežiūra
Geležinkelio lokomotyvų bei
riedmenų gamyba
Kitų transporto priemonių
remontas ir techninė priežiūra
Geležinkelio lokomotyvų bei
riedmenų gamyba
Kitų transporto priemonių
remontas ir techninė priežiūra
Geležinkelio lokomotyvų bei
riedmenų gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba

2

2
2
2
2

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
remontą ir techninę priežiūrą,
papildytos
geležinkelių, tramvajų, vidaus
vandens kelių, kelių, stovėjimo
aikštelių, aerodromų ir kt.
mechaninės ir
elektromechaninės
signalizacijos, saugumo ir
eismo valdymo įrangos
gamyba,
geležinkelio vagonų sėdynių
gamyba
Geležinkelio ir tramvajaus
lokomotyvų bei riedmenų
remontas ir techninė priežiūra

Orlaivių paleidimo įrenginių,
lėktuvnešių katapultų ir
susijusios įrangos gamyba
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3

Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba

35.30

30.30

Orlaivių ir erdvėlaivių bei
susijusios įrangos gamyba

3

Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba

35.30

33.16

1

Orlaivių techninė priežiūra ir
remontas
Motociklų gamyba

35.30.10

33.16

35.41

30.91

Orlaivių ir erdvėlaivių
remontas ir techninė priežiūra
Orlaivių ir erdvėlaivių
remontas ir techninė priežiūra
Motociklų gamyba

35.41.10

30.91

Motociklų gamyba

35.41.20
35.41.30

30.91
30.91

Motociklų gamyba
Motociklų gamyba

1

Motociklų, išskyrus motociklų
variklius, gamyba
Motociklų variklių gamyba
Mopedų ir dviračių su
pagalbiniu varikliu gamyba
Dviračių gamyba

35.42

30.92

2

Invalidų vežimėlių gamyba

35.43

30.92

Dviračių ir invalidų vežimėlių
gamyba
Dviračių ir invalidų vežimėlių
gamyba

2

Invalidų vežimėlių gamyba

35.43

33.17

6

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, transporto įrangos
gamyba

35.50

28.22

1
1
1
1

Kitų transporto priemonių
remontas ir techninė priežiūra
Kėlimo ir krovimo įrangos
gamyba

Visos veiklos rūšys, įskaitant
palydovų gamybą,
išskyrus
techninę priežiūrą ir remontą,
papildytos
orlaivių ar orlaivių variklių
nuodugniu patikrinimu ir
perdarymu,
orlaivių sėdynių gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių techninė
priežiūra ir remontas
Visos veiklos rūšys, papildytos
motociklų variklių gamyba

Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys, išskyrus
invalidų vežimėlių remontą ir
techninę priežiūrą
Invalidų vežimėlių remontas ir
techninė priežiūra
Vienračių gamyba
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6

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, transporto įrangos
gamyba

35.50

30.99

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, transporto
įrangos gamyba

6

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, transporto įrangos
gamyba

35.50

31.01

Įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba

6

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, transporto įrangos
gamyba
Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, transporto įrangos
gamyba

35.50

33.11

Metalo gaminių remontas

35.50

33.17

Kitų transporto priemonių
remontas ir techninė priežiūra

6

Kitos, niekur kitur
nepriskirtos, transporto įrangos
gamyba

35.50

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

8

Kėdžių ir sėdimųjų baldų
gamyba

36.11

29.32

8

Kėdžių ir sėdimųjų baldų
gamyba
Kėdžių ir sėdimųjų baldų
gamyba
Kėdžių ir sėdimųjų baldų
gamyba
Kėdžių ir sėdimųjų baldų
gamyba
Kėdžių ir sėdimųjų baldų
gamyba

36.11

30.11

36.11

30.20

36.11

30.30

36.11

31.01

36.11

31.02

Variklinių transporto
priemonių kitų dalių ir
reikmenų gamyba
Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų
statyba
Geležinkelio lokomotyvų bei
riedmenų gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių bei
susijusios įrangos gamyba
Įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba
Virtuvės baldų gamyba

6

8
8
8
8

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
remontą ir techninę priežiūrą,
dekoratyvinių restoranų
vežimėlių, skirtų desertui ar
maistui vežioti, gamybą,
papildytos
rankinių vežimėlių, pirkinių
vežimėlių ir kt. gamyba
Dekoratyvinių restoranų
vežimėlių, tokių kaip deserto
staleliai ant ratų, gamyba
Maisto vagonėlių gamyba
Pirkinių vežimėlių remontas

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
transporto įrangos, išskyrus
pirkinių vežimėlius, remontas ir
techninė priežiūra
Transporto įrangos, kurios
gamyba klasifikuojama 35.50
klasėje, specializuotos
įrengimo, surinkimo veiklos
rūšys
Automobilių sėdynių gamyba
Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų
sėdynių gamyba
Geležinkelio vagonų sėdynių
gamyba
Orlaivių sėdynių gamyba
Įstaigų ir parduotuvių kėdžių ir
sėdynių gamyba
Virtuvės kėdžių ir sėdynių
gamyba
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8

Kėdžių ir sėdimųjų baldų
gamyba

36.11

31.09

Kitų baldų gamyba

8

Kėdžių ir sėdimųjų baldų
gamyba

36.11

95.24

Baldų ir interjero reikmenų
taisymas

2

Įstaigų ir buitinių patalpų
kėdžių ir sėdimųjų baldų
gamyba ir remontas
Įstaigų ir buitinių patalpų
kėdžių ir sėdimųjų baldų
gamyba ir remontas
Teatrų, kino teatrų ir kt. kėdžių
ir sėdimųjų baldų gamyba ir
remontas
Teatrų, kino teatrų ir kt. kėdžių
ir sėdimųjų baldų gamyba ir
remontas
Transporto priemonių kėdžių
ir sėdimųjų baldų gamyba ir
remontas
Transporto priemonių kėdžių
ir sėdimųjų baldų gamyba ir
remontas
Kitų įstaigos ir prekybos
įmonių (parduotuvių) baldų
gamyba
Kitų įstaigos ir prekybos
įmonių (parduotuvių) baldų
gamyba

36.11.10

95.24

Baldų ir interjero reikmenų
taisymas

36.11.10

31.01

Įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba

36.11.20

95.24

Baldų ir interjero reikmenų
taisymas

36.11.20

31.01

Įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba

36.11.30

95.24

Baldų ir interjero reikmenų
taisymas

36.11.30

29.32

36.12

28.23

36.12

31.01

Variklinių transporto
priemonių kitų dalių ir
reikmenų gamyba
Įstaigos mašinų ir įrangos
(išskyrus kompiuterius ir
išorinę įrangą) gamyba
Įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba

2

2

2

2

2

3

3

3

Kitų įstaigos ir prekybos
įmonių (parduotuvių) baldų
gamyba

36.12

95.24

Baldų ir interjero reikmenų
taisymas

Kanapų, sofų-lovų ir sėdimųjų
sofų, sodo kėdžių, suolų, krėslų
gamyba
Kėdžių, krėslų ir sėdynių
apdaila, pvz., apmušimas,
aptraukimas
Sėdynių taisymas ir priežiūra
Kėdžių ir sėdynių apvalkalų
pakeitimas

Mokyklinių lentų gamyba
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
remontą ir techninę priežiūrą,
papildytos
virtuvinių kėdžių ir sėdynių
gamyba
Kitų įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų taisymas ir
restauravimas
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36.12.10

95.24

36.12.10

31.01

36.12.20

95.24

36.12.20

31.01

36.12.30

95.24

36.12.30

31.01

2

Parduotuvės baldų gamyba ir
remontas
Parduotuvės baldų gamyba ir
remontas
Įstaigos baldų gamyba ir
remontas
Įstaigos baldų gamyba ir
remontas
Viešbučio ir restorano baldų
gamyba ir remontas
Viešbučio ir restorano baldų
gamyba ir remontas
Kitų virtuvės baldų gamyba

36.13

95.24

2

Kitų virtuvės baldų gamyba

36.13

31.02

2
2
2
2
2
2

2

Kitų baldų gamyba

36.14

95.24

2

Kitų baldų gamyba

36.14

31.09

2

Valgomojo baldų gamyba ir
remontas
Valgomojo baldų gamyba ir
remontas
Miegamojo baldų gamyba ir
remontas
Miegamojo baldų gamyba ir
remontas
Prieškambario baldų gamyba
ir remontas
Prieškambario baldų gamyba
ir remontas

36.14.10

95.24

36.14.10

31.09

36.14.20

95.24

36.14.20

31.09

36.14.30

95.24

36.14.30

31.09

2
2
2
2
2

Baldų ir interjero reikmenų
taisymas
Įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba
Baldų ir interjero reikmenų
taisymas
Įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba
Baldų ir interjero reikmenų
taisymas
Įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba
Baldų ir interjero reikmenų
taisymas
Virtuvės baldų gamyba

Baldų ir interjero reikmenų
taisymas
Kitų baldų gamyba
Baldų ir interjero reikmenų
taisymas
Kitų baldų gamyba
Baldų ir interjero reikmenų
taisymas
Kitų baldų gamyba
Baldų ir interjero reikmenų
taisymas
Kitų baldų gamyba

Kitų virtuvės baldų taisymas,
priežiūra ir restauravimas
Visos veiklos rūšys,
išskyrus
taisymą, priežiūrą ir
restauravimą,
papildytos
virtuvės kėdžių ir sėdynių
gamyba
Kitų baldų taisymas, priežiūra ir
apdaila
Visos veiklos rūšys, išskyrus
taisymą, priežiūrą ir
restauravimą
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36.14.40

95.24

36.14.40

31.09

Baldų ir interjero reikmenų
taisymas
Kitų baldų gamyba

1

Vaikiškų baldų gamyba ir
remontas
Vaikiškų baldų gamyba ir
remontas
Čiužinių gamyba

36.15

31.03

Čiužinių gamyba

1

Monetų kalimas

36.21

32.11

Monetų kalimas

1

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
papuošalų, juvelyrinių ir
panašių gaminių bei dirbinių
gamyba

36.22

32.12

Papuošalų, juvelyrinių ir
panašių dirbinių gamyba

1

Juvelyrinių papuošalų gamyba

36.22.10

32.12

1

36.22.20

32.12

4

Valgomojo įrankių ir indų iš
tauriųjų metalų gamyba
Muzikos instrumentų gamyba

36.30

32.20

Papuošalų, juvelyrinių ir
panašių dirbinių gamyba
Papuošalų, juvelyrinių ir
panašių dirbinių gamyba
Muzikos instrumentų gamyba

4

Muzikos instrumentų gamyba

36.30

33.19

Kitos įrangos remontas

3

Muzikos instrumentų gamyba

36.30

95.29

4

Muzikos instrumentų gamyba

36.30

33.20

1

Fortepijonų ir kitų klavišinių
muzikos instrumentų gamyba
Mušamųjų muzikos
instrumentų gamyba
Pučiamųjų muzikos
instrumentų gamyba

36.30.10

32.20

Kitų asmeninių ir namų ūkio
reikmenų taisymas
Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas
Muzikos instrumentų gamyba

36.30.20

32.20

Muzikos instrumentų gamyba

36.30.30

32.20

Muzikos instrumentų gamyba

2
2

1
1

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, papildytos
techninių ir laboratorijų dirbinių
(išskyrus instrumentus ir jų
dalis), tiglių, mentelių,
galvanizuotų anodų ir kt.
gamyba iš tauriųjų metalų,
tauriųjų metalų laikrodžių
dirželių, juostelių, apyrankių ir
cigarečių dėkliukų gamyba

Visos veiklos rūšys, išskyrus
vargonų ir kitų istorinių
muzikos instrumentų
restauravimą,
muzikos instrumentų taisymą
Vargonų ir panašių muzikos
instrumentų restauravimas
Muzikos instrumentų taisymas
Vargonų įrengimo, surinkimo
veiklos rūšys
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3

Sporto reikmenų gamyba

36.40

32.30

Sporto reikmenų gamyba

3

Sporto reikmenų gamyba

36.40

32.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

3

Sporto reikmenų gamyba

36.40

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

1

36.40.10

32.30

Sporto reikmenų gamyba

36.40.20

32.30

Sporto reikmenų gamyba

36.40.30

32.30

Sporto reikmenų gamyba

36.40.40

32.30

Sporto reikmenų gamyba

36.40.50
36.40.60

32.30
32.30

Sporto reikmenų gamyba
Sporto reikmenų gamyba

5

Žiemos sporto reikmenų
gamyba
Sporto žaidimų reikmenų
gamyba
Lengvosios atletikos reikmenų
gamyba
Sunkumų kilnojimo įrankių
gamyba
Gimnastikos prietaisų gamyba
Medžioklės ir žvejybos
reikmenų gamyba
Žaidimų ir žaislų gamyba

36.50

26.40

5

Žaidimų ir žaislų gamyba

36.50

28.99

5

Žaidimų ir žaislų gamyba

36.50

32.40

Vartotojiškos elektroninės
įrangos gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba
Žaidimų ir žaislų gamyba

1
1
1
1
1

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
ausų ir nosies kaištukų
(plaukiojimui bei nosies
apsaugai) gamybą,
papildytos
odinių sportinių pirštinių ir
sportinių šalmų gamyba
Ausų ir nosies kaištukų
(plaukiojimui bei nosies
apsaugai) gamyba
Sporto įrangos, kurios gamyba
klasifikuojama 36.40 klasėje,
įrengimo veiklos rūšys

Vaizdo žaidimų pultų gamyba
Automatinės boulingo takelių
įrangos (pvz., kėglių pastatymo
įrenginių) gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
vaizdo žaidimų pultų gamybą,
automatinės boulingo takelių
įrangos (pvz., kėglių pastatymo
įrenginių) gamybą ir įrengimą,
kiniško biliardo ir kitų žaidimų
aparatų, įjungiamų moneta,
automatinės boulingo takelių ir
panašios įrangos remontą
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5

Žaidimų ir žaislų gamyba

36.50

33.19

Kitos įrangos remontas

5

Žaidimų ir žaislų gamyba

36.50

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos
įrengimas

1

36.50.10

32.40.10

Konstravimo rinkinių gamyba

36.50.20
36.50.30
36.50.40
36.50.50

32.40.20
32.40.30
32.40.40
32.40.50

36.50.60

32.40.60

1

Konstravimo rinkinių ir
konstruojamųjų žaislų gamyba
Plastikinių žaislų gamyba
Medinių žaislų gamyba
Kimštinių žaislų gamyba
Stalo arba kambario žaidimų
gamyba
Triračių ir kitų žaislų su
ratukais gamyba
Elektrinių žaislų gamyba

36.50.70

32.40.70

1

Dirbtinės bižuterijos gamyba

36.61

32.13

Plastikinių žaislų gamyba
Medinių žaislų gamyba
Kimštinių žaislų gamyba
Stalo arba kambario žaidimų
gamyba
Plastikinių triračių ir kitų
žaislų su ratukais gamyba
Elektrinių žaislų ir žaidimų
gamyba
Dirbtinės bižuterijos ir panašių
dirbinių gamyba

2
2

Šluotų ir šepečių gamyba
Šluotų ir šepečių gamyba

36.62
36.62

22.19
32.91

Kitų guminių gaminių gamyba
Šluotų ir šepečių gamyba

12

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

36.63

13.99

12

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

36.63

15.12

12

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

36.63

16.29

12

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

36.63

17.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
tekstilės gaminių ir dirbinių
gamyba
Lagaminų, rankinių ir panašių
reikmenų, balno reikmenų ir
pakinktų gamyba
Kitų medienos gaminių
gamyba; dirbinių iš
kamštienos, šiaudų ir pynimo
medžiagų gamyba
Kitų popierinių ir kartoninių
gaminių gamyba

1
1
1
1
1

Kiniško biliardo ir kitų žaidimų
aparatų, įjungiamų moneta,
automatinės boulingo takelių ir
panašios įrangos remontas
Kiniško biliardo ir kitų žaidimų
aparatų, įjungiamų moneta,
automatinės boulingo takelių ir
panašios įrangos, kurios
gamyba klasifikuojama 36.50
klasėje, įrengimo veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys, papildytos
metalinių laikrodžių dirželių
(išskyrus tauriųjų metalų) ir
apyrankių gamyba
Guminių šepečių gamyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
guminių šepečių gamybą
Pudrinukų veidui ir kūnui
gamyba
Arklių botagų ir jodinėjimo
botagų kotų gamyba
Skėčių, lazdų ir panašių dirbinių
rankenų gamyba
Medinių trinkelių pypkėms
gaminti gamyba
Popierinių niekučių gamyba
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Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba
Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

36.63

20.51

Sprogiųjų medžiagų gamyba

Degtukų gamyba

36.63

22.19

Kitų guminių gaminių gamyba

12

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

36.63

22.23

Plastikinių statybos dirbinių
gamyba

12

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

36.63

22.29

Kitų plastikinių gaminių
gamyba

12

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

36.63

25.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
metalo gaminių gamyba

12

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

36.63

28.99

12

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

36.63

30.92

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba
Dviračių ir invalidų vežimėlių
gamyba

Pypkių kandiklių iš ebonito,
ebonitinių šukų, plaukų
segtukų, plaukų suktukų ir
panašių gaminių gamyba
Linoleumo ir nekieto plastikinio
paviršiaus grindų dangų, t. y.
elastingų grindų dangų, tokių
kaip viniplastis, linoleumas ir
kt., gamyba
Plastikinių portsigarų cigarams
ir cigaretėms, šukų, plastikinių
plaukų suktukų, plastikinių
smulkių pigių prekių ir kt.
gamyba
Metalinių vakuuminių ąsočių ir
butelių gamyba
Metalinių ženklelių, emblemų ir
karinių pasižymėjimo ženklų
gamyba
Metalinių plaukų suktukų
gamyba
Metalinių skėčių rankenų ir
karkasų gamyba
Šukų gamyba
Karuselių, sūpuoklių, šaudymo
galerijų ir kitų atrakcionų
įrangos gamyba
Vaikų vežimėlių gamyba

12
12
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12

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

36.63

32.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba

Visos veiklos rūšys,
išskyrus
pudrinukų veidui ir kūnui
gamybą,
arklių botagų ir jodinėjimo
botagų kotų gamybą,
medinių trinkelių pypkėms
gaminti gamybą,
skėčių, lazdų ir panašių dirbinių
rankenų gamybą, popierinių
smulkmenų gamybą,
juvelyrinių dirbinių imitacijos
gamybą,
vaikų vežimėlių gamybą,
karuselių, sūpuoklių, šaudymo
galerijų ir kitų atrakcionų
įrangos gamybą,
perkeliamą į 25.99, 22.19,
22.23, 22.29 klases gaminių
gamybą,
papildytos
gaublių gamyba

36.63.10

17.23

1

Vaizdinių mokymo priemonių
gamyba
Rašymo priemonių gamyba

36.63.20

32.99

1

Vaikiškų vežimėlių gamyba

36.63.30

30.92

1

Karuselių, sūpuoklių, šaudyklų
ir kitų pramoginių įrenginių
gamyba
Linoleumo ir kietų
neplastikinių grindų dangų
gamyba
Degtukų gamyba
Metalo atliekų ir laužo
perdirbimas

36.63.40

28.99

36.63.50

22.23

36.63.60
37.10

20.51
38.31

1

1

1
2

Popierinių raštinės reikmenų
gamyba
Kita, niekur kitur nepriskirta,
gamyba
Dviračių ir invalidų vežimėlių
gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
specialiosios paskirties mašinų
gamyba
Plastikinių statybos dirbinių
gamyba
Sprogiųjų medžiagų gamyba
Mašinų duženų išmontavimas

Automobilių išmontavimas
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2

Metalo atliekų ir laužo
perdirbimas

37.10

38.32

Išrūšiuotų medžiagų
atgavimas

1
1

37.10.10
37.20

38.31
38.32

1

Laivų išardymas
Ne metalo atliekų ir laužo
perdirbimas
Makulatūros perdirbimas

37.20.10

38.32

1

Skudurų perdirbimas

37.20.20

38.32

2

Elektros gamyba

40.11

35.11

Mašinų duženų išmontavimas
Išrūšiuotų medžiagų
atgavimas
Išrūšiuotų medžiagų
atgavimas
Išrūšiuotų medžiagų
atgavimas
Elektros gamyba

2

Elektros gamyba

40.11

38.12

Pavojingų atliekų surinkimas

1

Elektros perdavimas

40.12

35.12

Elektros perdavimas

2

Elektros paskirstymas ir
pardavimas
Elektros paskirstymas ir
pardavimas

40.13

35.13

Elektros paskirstymas

40.13

35.14

Elektros pardavimas

1

Dujų gamyba

40.21

35.21

Dujų gamyba

2

Dujinio kuro paskirstymas ir
pardavimas dujotiekiais

40.22

35.22

Dujinio kuro paskirstymas
dujotiekiais

2

Dujinio kuro paskirstymas ir
pardavimas dujotiekiais

40.22

35.23

Dujų pardavimas dujotiekiais

1

Garo ir karšto vandens
tiekimas
Garo tiekimas
Karšto vandens tiekimas

40.30

35.30

40.30.10
40.30.20

35.30.10
35.30.20

Garo tiekimas ir oro
kondicionavimas
Garo tiekimas
Karšto vandens tiekimas

2

1
1

Visos veiklos rūšys, papildytos
metalų regeneravimu iš
fotografijos atliekų, pvz.,
fiksažo tirpalo arba fotografijų
juostų ir popieriaus
Visos veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys, išskyrus
panaudotų (apšvitintų)
branduolinių reaktorių kuro
elementų (kasečių) surinkimą
Panaudotų (apšvitintų)
branduolinių reaktorių kuro
elementų (kasečių) surinkimas
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Skirstomųjų sistemų
eksploatavimas
Elektros pardavimas
vartotojams
Elektros energijos pardavimo
brokerių ir agentų veikla
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visų rūšių dujinio kuro
transportavimas, paskirstymas ir
tiekimas dujotiekiais
Dujų pardavimas vartotojui
dujotiekiais
Dujų pardavimo brokerių ir
agentų veikla
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1

Vandens rinkimas, valymas ir
paskirstymas
Vandens rinkimas ir valymas

41.00

36.00

41.00.10

36.00.10

Vandens tiekimas pramonės
įmonėms
Vandens tiekimas
gyventojams
Pastatų nugriovimas,
išardymas; žemės darbai
Pastatų nugriovimas,
išardymas; žemės darbai

41.00.20

36.00.20

41.00.30

36.00.30

45.11

43.11

Vandens surinkimas, valymas
ir tiekimas
Vandens surinkimas ir
valymas
Vandens tiekimas pramonės
įmonėms
Vandens tiekimas
gyventojams
Statinių nugriovimas

45.11

43.12

Statybvietės paruošimas

Paruošiamieji žemės kasimo
darbai tiesiant kelius
Žemės darbai statybos
aikštelėse
Sausinimo ir drėkinimo
sistemų tiesimas
Žvalgomasis gręžimas

45.11.10

43.12.10

45.11.20

43.12.20

45.11.30

43.12.30

45.12

43.13

Paruošiamieji žemės kasimo
darbai tiesiant kelius
Žemės darbai statybos
aikštelėse
Sausinimo ir drėkinimo
sistemų tiesimas
Žvalgomasis gręžimas

7

Bendroji pastatų statyba ir
inžinerinių statinių statyba

45.21

41.20

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų statyba

7

Bendroji pastatų statyba ir
inžinerinių statinių statyba

45.21

42.12

Geležinkelių ir požeminių
geležinkelių tiesimas

7

Bendroji pastatų statyba ir
inžinerinių statinių statyba

45.21

42.13

Tiltų ir tunelių statyba

1
1
1
2
2

1
1
1
1

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Pastatų ir kitų statinių
nugriovimas ar išardymas
Statybviečių valymas
Žemės darbai
Statybinės aikštelės paruošimas
kasybos darbams
Statybvietės drenažas ir
dirbamosios žemės ar miškų
sausinimas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visų tipų gyvenamųjų ir
negyvenamųjų pastatų statyba
Gamyklinių konstrukcijų
surinkimas ir montavimas
statybvietėje
Pastatų restauravimo,
rekonstravimo, konservavimo
darbai
Metropolitenų statyba (bėgių
dalių surinkimas, išskyrus
tunelių statybą)
Tiltų statyba, įskaitant
estakadinių kelių tiesybą,
viadukų ir tunelių statyba
Metropolitenų tunelių statyba
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Bendroji pastatų statyba ir
inžinerinių statinių statyba
Bendroji pastatų statyba ir
inžinerinių statinių statyba

45.21

42.21

45.21

42.22

7

Bendroji pastatų statyba ir
inžinerinių statinių statyba

45.21

42.99

7

Bendroji pastatų statyba ir
inžinerinių statinių statyba
Įvairių pastatų statyba
Pastatų restauravimo,
rekonstravimo, konservavimo
darbai
Pramonės gamybos
surenkamųjų konstrukcijų
statinių montavimas statybos
aikštelėje
Tiltų statyba ir tunelių kasyba
Pramoninių statinių statyba ir
vamzdynų, elektros perdavimo
linijų tiesyba
Pramoninių statinių statyba ir
vamzdynų, elektros perdavimo
linijų tiesyba
Pramoninių statinių statyba ir
vamzdynų, elektros perdavimo
linijų tiesyba
Laikančių stogo konstrukcijų
ir stogo dangų montavimas
Laikančių stogo konstrukcijų
ir stogo dangų montavimas

45.21

43.99

45.21.10
45.21.20

41.20.10
41.20.20

45.21.30

41.20

45.21.40
45.21.50

42.13
42.21

Tiltų ir tunelių statyba
Komunalinių nuotekų statinių
statyba

45.21.50

41.20

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų statyba

45.21.50

42.22

45.22

43.91

Komunalinių elektros ir
telekomunikacijos statinių
statyba
Stogų dengimas

45.22

43.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
specializuota statybos veikla

Stogų atnaujinimas ir
šiltinimas

45.22.10

43.91

Stogų dengimas

7
7

1
1

1

1
3

3

3

2
2

1

Komunalinių nuotekų statinių
statyba
Komunalinių elektros ir
telekomunikacijos statinių
statyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
inžinerinių statinių statyba

Kita, niekur kitur nepriskirta,
specializuota statybos veikla
Naujų pastatų statyba
Pastatų remontas,
restauravimas ir
rekonstravimas
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų statyba

Ilgų nuotolių vamzdynų ir
miesto vamzdynų tiesyba
Ilgų nuotolių ir miesto ryšių ir
energijos linijų tiesyba
Pramoninių įrenginių, išskyrus
pastatus, tokius kaip naftos
perdirbimo gamyklos, chemijos
gamyklos, statyba
Atvirųjų plaukymo baseinų
statyba

Stogų montavimas ir dengimas
Hidroizoliavimas, įskaitant
hidrofobinių sienų
impregnavimą
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4

Automagistralių, kelių
tiesimas, aerodromų ir sporto
įrenginių statyba

45.23

42.11

Kelių ir automagistralių
tiesimas

4

Automagistralių, kelių
tiesimas, aerodromų ir sporto
įrenginių statyba
Automagistralių, kelių
tiesimas, aerodromų ir sporto
įrenginių statyba

45.23

42.12

Geležinkelių ir požeminių
geležinkelių tiesimas

45.23

42.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
inžinerinių statinių statyba

45.23

41.20

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų
pastatų statyba

45.23.10

42.11.10

1

Automagistralių, kelių
tiesimas, aerodromų ir sporto
įrenginių statyba
Kelio dangos ir stovėjimo
aikštelių ženklinimas
Kelių ir gatvių tiesimas

45.23.20

42.11

1

Geležinkelių tiesimas

45.23.30

42.12

1

45.23.40

42.11

3

Aerodromų kilimo ir tūpimo
takų tiesimas
Vandens statinių statyba

45.24

42.91

Kelio dangos ir stovėjimo
aikštelių ženklinimas
Kelių ir automagistralių
tiesimas
Geležinkelių ir požeminių
geležinkelių tiesimas
Kelių ir automagistralių
tiesimas
Vandens statinių statyba

3

Vandens statinių statyba

45.24

43.99

3

Vandens statinių statyba

45.24

42.21

4

4

1

Kita, niekur kitur nepriskirta,
specializuota statybos veikla
Komunalinių nuotekų statinių
statyba

Autostradų, gatvių, kelių, kitų
transporto priemonių kelių ir
pėsčiųjų takų tiesimas
Aerodromų takų tiesimas
Kelių ir automobilių kelių
paviršių ir stovėjimo aikštelių
ženklinimas
Estakadinių greitkelių, tiltų ar
tunelių paviršiaus darbai
Apsauginių atitvarų, kelio
ženklų ir pan. įrengimas
Geležinkelių tiesyba
Stadionų, plaukimo baseinų,
gimnastikos salių, teniso kortų,
golfo aikštynų ir kitų sporto
statinių, kitokių negu pastatai,
statyba
Uždarų sporto ar poilsio
aikštynų statyba

Vandens kelių, uostų ir upių
statinių statyba
Pramoginių laivų uostų, šliuzų
ir kt. statyba
Dugno gilinimas
Popaviršiniai darbai
Drėkinimo sistemų (kanalų)
statyba
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Vandens statinių dugno
gilinimas ir valymas
Vandens kelių, uostų ir upių
statinių statyba
Kiti statybos darbai, įskaitant
specialiuosius profesinius
darbus
Kiti statybos darbai, įskaitant
specialiuosius profesinius
darbus

45.24.10

42.91

Vandens statinių statyba

45.24.20

42.91

Vandens statinių statyba

45.25

42.21

Komunalinių nuotekų statinių
statyba

Vandens šulinių gręžimas ir
įrengimas

45.25

43.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
specializuota statybos veikla

4

Elektros įrangos ir kitų įtaisų
įrengimas

45.31

43.21

Elektros sistemų įrengimas

4

Elektros įrangos ir kitų įtaisų
įrengimas

45.31

43.22

4

Elektros įrangos ir kitų įtaisų
įrengimas

45.31

43.29

Vandentiekio, šildymo ir oro
kondicionavimo sistemų
įrengimas
Kitos įrangos įrengimas

Pamatų klojimas, įskaitant polių
kalimą
Nesavos gamybos plieninių
elementų montavimas
Armatūros dengimas
Plytų ir akmenų mūrijimas
Dūmtraukių ir pramoninių
krosnių įrengimas
Darbai, kuriuos atlieka būtinus
kopimo įgūdžius turintys
specialistai
Pastatų sausinimas
Kėlimo darbai
Pastolių ir darbo platformų
statymas ir ardymas
Šachtinių šulinių kasimas
Elektros įrangos ir įtaisų,
nuotolinio ryšio
(telekomunikacinių) kabelių,
kambarinių ir lauko antenų,
gaisro pavojaus signalizacijos,
apsaugos signalizacijos,
elektrinių saulės energijos
kolektorių įrengimas pastatuose
ar kituose statiniuose
Elektrinių šildymo sistemų
įrengimas pastatuose ar kituose
statiniuose
Liftų ir eskalatorių, žaibolaidžių
ir kt. įrengimas pastatuose ar
kituose statiniuose

1
1
2

2

119

4

Elektros įrangos ir kitų įtaisų
įrengimas

45.31

80.20

Apsaugos sistemų paslaugų
veikla

1

Pastatų ir statinių elektros
tinklų įrengimas
Gaisro pavojaus signalizacijos
įrengimas
Liftų, keltų ir eskalatorių
įrengimas
Antenų, ryšio sistemų
įrengimas
Izoliacijos įrengimas
Vandentiekio ir panašių
sistemų įrengimas

45.31.10

43.21.10

45.31.20

43.21.20

45.31.30

43.29

Pastatų ir statinių elektros
tinklų įrengimas
Gaisro pavojaus ir apsaugos
signalizacijos įrengimas
Kitos įrangos įrengimas

45.31.40

43.21.30

45.32
45.33

43.29
43.22

1

Oro kondicionierių įrengimas

45.33.10

43.22

1

Santechnikos įtaisų įrengimas

45.33.20

43.22

2

Kitokių pastatų ir statinių
įrengimas

45.34

43.21

Antenų, ryšio sistemų
įrengimas
Kitos įrangos įrengimas
Vandentiekio, šildymo ir oro
kondicionavimo sistemų
įrengimas
Vandentiekio, šildymo ir oro
kondicionavimo sistemų
įrengimas
Vandentiekio, šildymo ir oro
kondicionavimo sistemų
įrengimas
Elektros sistemų įrengimas

2

Kitokių pastatų ir statinių
įrengimas

45.34

43.29

Kitos įrangos įrengimas

1

Tinkavimas

45.41

43.31

Tinkavimas

1
1

Staliaus dirbinių įrengimas
Grindų ir sienų dengimas

45.42
45.43

43.32
43.33

Staliaus dirbinių įrengimas
Grindų ir sienų dengimas

1
1
1
1
1

Gaisro ir įsilaužimo apsaugos
signalizacijos įrengimas,
atliekamas kartu su šios
sistemos vietiniu ar nuotoliniu
stebėjimu

Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys

Kelių, geležinkelių, oro uostų,
uostų apšvietimo ir signalinių
sistemų įrengimas (ir bendroji
techninė priežiūra ir remontas)
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
vidaus įrenginių ir įtaisų
įrengimas (ir bendrasis
techninis remontas ir priežiūra),
įskaitant techninį remontą ir
priežiūrą pastatuose ar kituose
statiniuose
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1

Dažymas ir stiklinimas

45.44

43.34

Dažymas ir stiklinimas

1

Technologinių vamzdynų ir
įrenginių dažymas
Kiti baigiamieji statybos
darbai
Kiti baigiamieji statybos
darbai

45.44.10

43.34

Dažymas ir stiklinimas

45.45

43.99

45.45

43.39

Kita, niekur kitur nepriskirta,
specializuota statybos veikla
Kiti statybos baigiamieji ir
apdailos darbai

Statybos ar griovimo įrenginių
nuoma (su operatorių
samdymu)
Variklinių transporto
priemonių pardavimas

45.50

43.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
specializuota statybos veikla

50.10

45.11

Automobilių ir lengvųjų
variklinių transporto
priemonių pardavimas

2

Variklinių transporto
priemonių pardavimas

50.10

45.19

Kitų variklinių transporto
priemonių pardavimas

1

Keleivinių variklinių
transporto priemonių, įskaitant
specialiąsias, didmeninė
prekyba
Krovininių automobilių
didmeninė prekyba

50.10.10

45.11

Automobilių ir lengvųjų
variklinių transporto
priemonių pardavimas

50.10.20

45.19

Kitų variklinių transporto
priemonių pardavimas

2
2

1

2

1

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Privačių atvirųjų plaukymo
baseinų statyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
privačių atvirųjų plaukymo
baseinų statybą
Kranų nuoma su operatoriaus
samdymu
Didmeninė ir mažmeninė
prekyba naujomis ir naudotomis
keleivinėmis variklinėmis
transporto priemonėmis,
įskaitant specialiąsias, pvz.,
greitosios pagalbos mašinas,
mikroautobusus
ir kt., visureigėmis variklinėmis
transporto priemonėmis,
tokiomis kaip džipai
(lengvesnėmis nei 3,5 tonos)
Didmeninė ir mažmeninė
prekyba naujais ir naudotais
krovininiais automobiliais,
priekabomis ir puspriekabėmis,
poilsinėmis transporto
priemonėmis, tokiomis kaip
priekabiniai nameliai,
varikliniai autonameliai,
visureigėmis variklinėmis
transporto priemonėmis
(sunkesnėmis nei 3,5 tonos)
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Keleivinių variklinių
transporto priemonių, įskaitant
specialiąsias, mažmeninė
prekyba
Krovininių automobilių
mažmeninė prekyba
Transporto priemonių
komisinė prekyba

50.10.30

45.11

Automobilių ir lengvųjų
variklinių transporto
priemonių pardavimas

50.10.40

45.19

50.10.50

45.11

Transporto priemonių
komisinė prekyba
Variklinių transporto
priemonių techninė priežiūra ir
remontas

50.10.50

45.19

50.20

45.20

Kitų variklinių transporto
priemonių pardavimas
Automobilių ir lengvųjų
variklinių transporto
priemonių pardavimas
Kitų variklinių transporto
priemonių pardavimas
Variklinių transporto
priemonių techninė priežiūra ir
remontas

Variklinių transporto
priemonių techninė priežiūra ir
remontas
Variklinių transporto
priemonių techninė priežiūra ir
remontas
Variklinių transporto
priemonių plovimas

50.20

52.21

Sausumos transportui būdingų
paslaugų veikla

50.20.10

45.20

50.20.20

45.20

1

Padangų ir kamerų remontas,
uždėjimas ar pakeitimas

50.20.30

45.20

2

Variklinių transporto
priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų
pardavimas

50.30

45.31

Variklinių transporto
priemonių techninė priežiūra ir
remontas
Variklinių transporto
priemonių techninė priežiūra ir
remontas
Variklinių transporto
priemonių techninė priežiūra ir
remontas
Variklinių transporto
priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų
didmeninė prekyba

1

1
2

2
2

2

1

1

Variklinių transporto priemonių
techninė priežiūra ir remontas:
mechaninės, elektrinės ir kt.
įrangos
Padangų ir kamerų remontas,
uždėjimas ar pakeitimas
Antikorozinis apdorojimas
Detalių ir pagalbinių reikmenų
įrengimas ne gamybos proceso
metu
Buksyravimas ir pagalba
keliuose

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių
reikmenų didmeninė prekyba
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Variklinių transporto
priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų
pardavimas
Motociklų ir jų atsarginių
dalių bei pagalbinių reikmenų
pardavimas, techninė priežiūra
ir remontas
Motociklų didmeninė prekyba

50.30

45.32

50.40

45.40

50.40.10

45.40

1

Motociklų atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų
didmeninė prekyba

50.40.20

45.40

1

Motociklų mažmeninė
prekyba

50.40.30

45.40

1

Motociklų atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų
mažmeninė prekyba

50.40.40

45.40

1

Motociklų techninė priežiūra ir
remontas

50.40.50

45.40

1

Automobilių degalų
mažmeninė prekyba

50.50

47.30

1

Automobilių suskystintų dujų
mažmeninė prekyba

50.50.10

47.30

1

Variklių benzino mažmeninė
prekyba

50.50.20

47.30

1

Variklinių transporto
priemonių tepalų, aušinimo
skysčių mažmeninė prekyba

50.50.30

47.30

2

1

1

Variklinių transporto
priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų
mažmeninė prekyba
Motociklų ir jų atsarginių
dalių bei pagalbinių reikmenų
pardavimas, techninė priežiūra
ir remontas
Motociklų ir jų atsarginių
dalių bei pagalbinių reikmenų
pardavimas, techninė priežiūra
ir remontas
Motociklų ir jų atsarginių
dalių bei pagalbinių reikmenų
pardavimas, techninė priežiūra
ir remontas
Motociklų ir jų atsarginių
dalių bei pagalbinių reikmenų
pardavimas, techninė priežiūra
ir remontas
Motociklų ir jų atsarginių
dalių bei pagalbinių reikmenų
pardavimas, techninė priežiūra
ir remontas
Motociklų ir jų atsarginių
dalių bei pagalbinių reikmenų
pardavimas, techninė priežiūra
ir remontas
Automobilių degalų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Automobilių degalų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Automobilių degalų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Automobilių degalų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių
reikmenų mažmeninė prekyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1

Dyzelinio kuro mažmeninė
prekyba

50.50.40

47.30

1

Žibalo, valiklių ir kitų naftos
produktų mažmeninė prekyba

50.50.50

47.30

1

Žemės ūkio žaliavų, gyvų
gyvulių, tekstilės žaliavų ir
pusgaminių pardavimo agentų
veikla
Degalų, rūdų, metalų ir
pramoninių cheminių
preparatų pardavimo agentų
veikla
Statybinio miško ir statybinių
medžiagų pardavimo agentų
veikla
Mašinų, pramonės įrangos,
laivų ir lėktuvų pardavimo
agentų veikla
Baldų, namų ūkio reikmenų,
metalo ir geležies dirbinių
pardavimo agentų veikla
Tekstilės, drabužių, avalynės ir
odos dirbinių pardavimo
agentų veikla
Maisto produktų, gėrimų ir
tabako pardavimo agentų
veikla
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
specifinių produktų ar jų
grupių pardavimo
specializuota veikla, atliekama
agentų
Įvairių prekių pardavimo
agentų veikla
Grūdų, sėklų ir pašarų
gyvuliams didmeninė prekyba

51.11

46.11

51.12

46.12

51.13

46.13

51.14

46.14

51.15

46.15

51.16

46.16

51.17

46.17

51.18

46.18

51.19

46.19

51.21

46.21

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Automobilių degalų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Automobilių degalų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Žemės ūkio žaliavų, gyvų
gyvulių, tekstilės žaliavų ir
pusgaminių pardavimo agentų
veikla
Degalų, rūdų, metalų ir
pramoninių cheminių
preparatų pardavimo agentų
veikla
Statybinio miško ir statybinių
medžiagų pardavimo agentų
veikla
Mašinų, pramonės įrangos,
laivų ir lėktuvų pardavimo
agentų veikla
Baldų, namų ūkio reikmenų,
metalo ir geležies dirbinių
pardavimo agentų veikla
Tekstilės, drabužių, kailių,
avalynės ir odos dirbinių
pardavimo agentų veikla
Maisto produktų, gėrimų ir
tabako pardavimo agentų
veikla
Kitų specifinių produktų ar jų
grupių pardavimo agentų
specializuota veikla
Įvairių prekių pardavimo
agentų veikla
Grūdų, neperdirbto tabako,
sėklų ir pašarų gyvuliams
didmeninė prekyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys
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1

Grūdų didmeninė prekyba

51.21.10

46.21

1

Linų sėklų didmeninė prekyba

51.21.20

46.21

1

Gėlių ir sodinukų didmeninė
prekyba
Gyvų gyvulių didmeninė
prekyba
Kailių, neišdirbtų ir išdirbtų
odų didmeninė prekyba
Neperdirbto tabako didmeninė
prekyba

51.22

46.22

51.23

46.23

51.24

46.24

51.25

46.21

2

Vaisių, uogų ir daržovių
didmeninė prekyba

51.31

10.39

2

Vaisių, uogų ir daržovių
didmeninė prekyba

51.31

46.31

Vaisių, uogų ir daržovių
didmeninė prekyba

1

Mėsos ir mėsos produktų
didmeninė prekyba
Pieno produktų, kiaušinių ir
valgomojo aliejaus bei riebalų
didmeninė prekyba
Svaigiųjų ir kitų gėrimų
didmeninė prekyba
Svaigiųjų ir kitų gėrimų
didmeninė prekyba

51.32

46.32

51.33

46.33

51.34

11.01

51.34

11.02

Mėsos ir mėsos produktų
didmeninė prekyba
Pieno produktų, kiaušinių bei
valgomųjų aliejaus ir riebalų
didmeninė prekyba
Spirito distiliavimas,
rektifikavimas ir maišymas
Vynuogių vyno gamyba

1
1
1

1

3
3

Grūdų, neperdirbto tabako,
sėklų ir pašarų gyvuliams
didmeninė prekyba
Grūdų, neperdirbto tabako,
sėklų ir pašarų gyvuliams
didmeninė prekyba
Gėlių ir sodinukų didmeninė
prekyba
Gyvų gyvulių didmeninė
prekyba
Kailių ir odų didmeninė
prekyba
Grūdų, neperdirbto tabako,
sėklų ir pašarų gyvuliams
didmeninė prekyba
Kitas vaisių ir daržovių
perdirbimas ir konservavimas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys
Nuvalytų, supjaustytų šviežių
daržovių, mišrainių, užpakuotų
vaisių, uogų ir daržovių
paruošimas
Šviežių vaisių, uogų ir daržovių
didmeninė prekyba, išskyrus
nuvalytų, supjaustytų šviežių
daržovių, mišrainių, užpakuotų
vaisių, uogų ir daržovių
paruošimą
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Distiliuoto spirito maišymas
Vyno pirkimas didelėse
talpyklose, jo maišymas,
valymas, išpilstymas į butelius
ir perpardavimas
Vyno maišymas
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3

Svaigiųjų ir kitų gėrimų
didmeninė prekyba

51.34

46.34

Gėrimų didmeninė prekyba

1

Alkoholinių gėrimų didmeninė
prekyba
Gaivinamųjų gėrimų
didmeninė prekyba
Tabako gaminių didmeninė
prekyba
Cukraus, šokolado ir cukraus
saldumynų didmeninė prekyba
Kavos, arbatos, kakavos ir
prieskonių didmeninė prekyba
Kitų maisto produktų, įskaitant
žuvis, vėžiagyvius ir
moliuskus, didmeninė prekyba
Kitų maisto produktų, įskaitant
žuvis, vėžiagyvius ir
moliuskus, didmeninė prekyba
Maisto, gėrimų ir tabako
nespecializuota didmeninė
prekyba
Tekstilės dirbinių didmeninė
prekyba
Lovos, stalo, tualeto ar
virtuvės tekstilės dirbinių
didmeninė prekyba
Drabužių ir avalynės
didmeninė prekyba
Guminės avalynės didmeninė
prekyba
Odinės avalynės didmeninė
prekyba
Kailinių gaminių didmeninė
prekyba
Drabužių ir drabužių priedų
didmeninė prekyba

51.34.10

46.34.10

51.34.20

46.34.20

51.35

46.35

51.36

46.36

51.37

46.37

51.38

46.38

51.38

46.31

Alkoholinių gėrimų didmeninė
prekyba
Nealkoholinių gėrimų
didmeninė prekyba
Tabako gaminių didmeninė
prekyba
Cukraus, šokolado ir cukraus
saldumynų didmeninė prekyba
Kavos, arbatos, kakavos ir
prieskonių didmeninė prekyba
Kitų maisto produktų,
įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir
moliuskus, didmeninė prekyba
Vaisių, uogų ir daržovių
didmeninė prekyba

51.39

46.39

51.41

46.41

51.41.10

46.41

51.42

46.42

51.42.10

46.42.10

51.42.20

46.42.20

51.42.30

46.42.30

51.42.40

46.42.40

1
1
1
1
2

2

1

1
1

1
1
1
1
1

Maisto produktų, gėrimų ir
tabako nespecializuota
didmeninė prekyba
Tekstilės gaminių didmeninė
prekyba
Tekstilės gaminių didmeninė
prekyba
Drabužių ir avalynės
didmeninė prekyba
Guminės avalynės didmeninė
prekyba
Odinės avalynės didmeninė
prekyba
Kailinių gaminių didmeninė
prekyba
Drabužių ir drabužių priedų
didmeninė prekyba

Alkoholinių ir kitų gėrimų
didmeninė prekyba
Vyno pirkimas didelėse
talpyklose, jo išpilstymas į
butelius ir perpardavimas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, išskyrus
apdorotų vaisių, uogų ir
daržovių didmeninę prekybą
Apdorotų ir konservuotų vaisių,
uogų ir daržovių didmeninė
prekyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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3

Elektrinių buitinių aparatų
arba prietaisų bei radijo ir
televizijos prekių didmeninė
prekyba

51.43

46.43

Elektrinių buitinių aparatų
arba prietaisų didmeninė
prekyba

3

Elektrinių buitinių aparatų
arba prietaisų bei radijo ir
televizijos prekių didmeninė
prekyba
Elektrinių buitinių aparatų
arba prietaisų bei radijo ir
televizijos prekių didmeninė
prekyba
Elektrinių buitinių aparatų ir
prietaisų didmeninė prekyba

51.43

46.47

Baldų, kilimų ir apšvietimo
įrangos didmeninė prekyba

51.43

46.52

Elektroninės ir
telekomunikacinės įrangos ir
jos dalių didmeninė prekyba

51.43.10

46.43

1

Radijo ir televizijos prekių
didmeninė prekyba

51.43.20

46.43

3

Porceliano ir stiklo dirbinių,
sienų apmušalų (tapetų) ir
valymo priemonių didmeninė
prekyba
Porceliano ir stiklo dirbinių,
sienų apmušalų (tapetų) ir
valymo priemonių didmeninė
prekyba
Porceliano ir stiklo dirbinių,
sienų apmušalų (tapetų) ir
valymo priemonių didmeninė
prekyba
Porceliano ir stiklo dirbinių
didmeninė prekyba

51.44

46.44

Elektrinių buitinių aparatų
arba prietaisų didmeninė
prekyba
Elektrinių buitinių aparatų
arba prietaisų didmeninė
prekyba
Porceliano ir stiklo dirbinių
bei valymo priemonių
didmeninė prekyba

51.44

46.49

Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba

51.44

46.73

Medienos, statybinių
medžiagų ir sanitarinių
įrenginių didmeninė prekyba

51.44.10

46.44.10

Porceliano ir stiklo dirbinių
didmeninė prekyba

3

1

3

3

1

Buitinių elektrinių prietaisų
(išskyrus apšvietimo įrangą)
didmeninė prekyba
Radijo ir televizijos aparatūros
didmeninė prekyba
Patefonų plokštelių, juostų,
kompaktinių diskų (CD),
skaitmeninių vaizdo diskų
(DVD) ir vaizdajuosčių
(išskyrus neįrašytas) didmeninė
prekyba
Apšvietimo įrangos didmeninė
prekyba
Neįrašytų garsajuosčių ir
vaizdajuosčių, diskelių,
magnetinių ir optinių diskų
(CD, DVD) didmeninė prekyba

Porceliano ir stiklo dirbinių bei
valymo medžiagų didmeninė
prekyba
Valgio gaminimo puodų, stalo
įrankių, metalinių buitinių
pakavimo medžiagų didmeninė
prekyba
Sienų apmušalų didmeninė
prekyba
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Popierinių sienų apmušalų
didmeninė prekyba
Valiklių didmeninė prekyba

51.44.20

46.73.10

51.44.30

46.44.20

Kvepalų ir kosmetikos
priemonių didmeninė prekyba
Farmacijos prekių didmeninė
prekyba
Chirurginių ir ortopedinių
instrumentų bei protezų
didmeninė prekyba
Vaistų ir vaistinių medžiagų
didmeninė prekyba
Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba

51.45

46.45

51.46

46.46

51.46.10

46.46.10

51.46.20

46.46.20

51.47

46.43

Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba
Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba

51.47

46.47

51.47

46.48

5

Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba

51.47

46.49

5

Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba

51.47

46.73

3

Baldų, grindų dangų bei
neelektrinių namų ūkio
prietaisų ir reikmenų
didmeninė prekyba
Baldų, grindų dangų bei
neelektrinių namų ūkio
prietaisų ir reikmenų
didmeninė prekyba
Baldų, grindų dangų bei
neelektrinių namų ūkio
prietaisų ir reikmenų
didmeninė prekyba

51.47.10

46.47

51.47.10

46.73

Medienos, statybinių
medžiagų ir sanitarinių
įrenginių didmeninė prekyba

51.47.10

46.49

Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba

1
1
1
1
1

1
5

5
5

3

3

Popierinių sienų apmušalų
didmeninė prekyba
Valymo priemonių didmeninė
prekyba
Kvepalų ir kosmetikos
priemonių didmeninė prekyba
Farmacijos prekių didmeninė
prekyba
Chirurginių ir ortopedinių
instrumentų bei protezų
didmeninė prekyba
Vaistų ir vaistinių medžiagų
didmeninė prekyba
Elektrinių buitinių aparatų
arba prietaisų didmeninė
prekyba
Baldų, kilimų ir apšvietimo
įrangos didmeninė prekyba
Laikrodžių, papuošalų ir
juvelyrinių dirbinių didmeninė
prekyba
Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba
Medienos, statybinių
medžiagų ir sanitarinių
įrenginių didmeninė prekyba
Baldų, kilimų ir apšvietimo
įrangos didmeninė prekyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Fotografijos ir optinių prekių
didmeninė prekyba
Baldų ir kilimų didmeninė
prekyba
Rankinių laikrodžių ir kitokių
laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių
didmeninė prekyba
Neelektrinių buitinių prietaisų,
raštinės reikmenų, knygų,
žurnalų ir laikraščių didmeninė
prekyba
Grindų dangų didmeninė
prekyba
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1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

Raštinės reikmenų, knygų,
žurnalų ir laikraščių didmeninė
prekyba
Fotografijos ir optinių
reikmenų didmeninė prekyba

51.47.20

46.49

Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba

51.47.30

46.43

Medienos, kamštienos,
pintinių dirbinių didmeninė
prekyba
Laikrodžių ir juvelyrinių
dirbinių didmeninė prekyba

51.47.40

46.49

Elektrinių buitinių aparatų
arba prietaisų didmeninė
prekyba
Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba

51.47.50

46.48

Odinių prekių ir kelionės
reikmenų didmeninė prekyba
Sporto prekių ir žaislų
didmeninė prekyba
Kieto, skystojo ir dujinio kuro
bei priedų didmeninė prekyba

51.47.60

46.49

51.47.70

46.49

51.51

46.71

Kietojo kuro didmeninė
prekyba
Benzino didmeninė prekyba
Dujinio kuro didmeninė
prekyba
Dyzelinio kuro didmeninė
prekyba
Tepalų didmeninė prekyba
Metalų rūdų ir metalų
didmeninė prekyba
Medienos, statybinių
medžiagų ir sanitarinių
įrenginių didmeninė prekyba
Šiurkščiosios medienos ir
pirminių medienos perdirbimo
produktų didmeninė prekyba
Statybinių medžiagų
didmeninė prekyba

51.51.10

46.71.10

51.51.20
51.51.30

46.71.20
46.71.30

51.51.40

46.71.40

51.51.50
51.52

46.71.50
46.72

51.53

46.73

51.53.10

46.73

51.53.20

46.73

Laikrodžių, papuošalų ir
juvelyrinių dirbinių didmeninė
prekyba
Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba
Kitų namų ūkio reikmenų
didmeninė prekyba
Kietojo, skystojo ir dujinio
kuro bei priedų didmeninė
prekyba
Kietojo kuro didmeninė
prekyba
Benzino didmeninė prekyba
Dujinio kuro didmeninė
prekyba
Dyzelinio kuro didmeninė
prekyba
Tepalų didmeninė prekyba
Metalų rūdų ir metalų
didmeninė prekyba
Medienos, statybinių
medžiagų ir sanitarinių
įrenginių didmeninė prekyba
Medienos, statybinių
medžiagų ir sanitarinių
įrenginių didmeninė prekyba
Medienos, statybinių
medžiagų ir sanitarinių
įrenginių didmeninė prekyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys
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Metalinių dirbinių,
vandentiekio ir šildymo
įrangos bei reikmenų
didmeninė prekyba
Geležies dirbinių didmeninė
prekyba
Vandentiekio įrangos
didmeninė prekyba
Šildymo įrangos didmeninė
prekyba
Chemijos produktų didmeninė
prekyba

51.54

46.74

51.54.10

46.74.10

51.54.20

46.74.20

51.54.30

46.74.30

51.55

46.75

2

Chemijos produktų didmeninė
prekyba

51.55

46.76

Kitų tarpinių produktų
didmeninė prekyba

1

Agrocheminių produktų ir
trąšų didmeninė prekyba
Ne vaistinės paskirties stipriai
veikiančiųjų ir nuodingųjų
medžiagų didmeninė prekyba
Kitų tarpinių produktų
didmeninė prekyba
Popieriaus ritinių ir kartono
didmeninė prekyba
Linų pluošto didmeninė
prekyba
Atliekų ir laužo didmeninė
prekyba

51.55.10

46.75.10

51.55.20

46.75.20

51.56

46.76

51.56.10

46.76.10

51.56.20

46.76.20

51.57

46.77

Agrocheminių produktų ir
trąšų didmeninė prekyba
Ne vaistinės paskirties stipriai
veikiančiųjų ir nuodingųjų
medžiagų didmeninė prekyba
Kitų tarpinių produktų
didmeninė prekyba
Popieriaus ritinių ir kartono
didmeninė prekyba
Linų pluošto didmeninė
prekyba
Atliekų ir laužo didmeninė
prekyba

1

1
1
1
2

1

1
1
1
1

Metalinių dirbinių,
vandentiekio ir šildymo
įrangos bei reikmenų
didmeninė prekyba
Geležies dirbinių didmeninė
prekyba
Vandentiekio įrangos
didmeninė prekyba
Šildymo įrangos didmeninė
prekyba
Chemijos produktų didmeninė
prekyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Pramoninių chemikalų: anilino,
spaustuvinių dažų, eterinių
aliejų, pramoninių dujų,
cheminių klijų, dažančiųjų
medžiagų, dirbtinės dervos,
metanolio, parafino, skoninių ir
aromatingųjų medžiagų, sodos,
pramoninės druskos, rūgščių ir
sieros, krakmolo pakaitalų
ir kt. didmeninė prekyba
Trąšų ir agrocheminių produktų
didmeninė prekyba
Plastikinių medžiagų pirminių
formų didmeninė prekyba
Gumos (kaučiuko) didmeninė
prekyba

Visos veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1

Staklių didmeninė prekyba

51.81

46.62

Staklių didmeninė prekyba

1

Kasybos, statybos ir statybos
inžinerijos mašinų didmeninė
prekyba
Tekstilės pramonės mašinų bei
siuvamųjų ir mezgimo mašinų
didmeninė prekyba
Kompiuterių, jų periferinės ir
programinės įrangos
didmeninė prekyba
Kitos įstaigos įrangos
didmeninė prekyba
Kitos įstaigos įrangos
didmeninė prekyba
Kitų elektroninių dalių ir
įrangos didmeninė prekyba

51.82

46.63

51.83

46.64

51.84

46.51

51.85

46.65

51.85

46.66

51.86

46.52

Kitų mašinų ir įrangos,
naudojamos pramonėje,
prekyboje ir navigacijoje,
didmeninė prekyba
Žemės ūkio mašinų, jų priedų
ir padargų, įskaitant traktorius,
didmeninė prekyba
Kita didmeninė prekyba

51.87

46.69

Kasybos, statybos ir statybos
inžinerijos mašinų didmeninė
prekyba
Tekstilės pramonės mašinų bei
siuvamųjų ir mezgimo mašinų
didmeninė prekyba
Kompiuterių, jų išorinės ir
programinės įrangos
didmeninė prekyba
Įstaigos baldų didmeninė
prekyba
Kitų įstaigos mašinų ir įrangos
didmeninė prekyba
Elektroninės ir
telekomunikacinės įrangos ir
jos dalių didmeninė prekyba
Kitų mašinų ir įrangos
didmeninė prekyba

51.88

46.61

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir
reikmenų didmeninė prekyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

51.90

46.90

Mažmeninė prekyba
nespecializuotose
parduotuvėse, kuriose vyrauja
maistas, gėrimai ir tabakas
Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose
parduotuvėse
Vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninė prekyba

52.11

47.11

Įvairių nespecializuotų prekių
didmeninė prekyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

52.12

47.19

52.21

47.21

Mėsos ir mėsos produktų
mažmeninė prekyba

52.22

47.22

Nespecializuota didmeninė
prekyba
Mažmeninė prekyba
nespecializuotose
parduotuvėse, kuriose vyrauja
maistas, gėrimai ir tabakas
Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose
parduotuvėse
Vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Mėsos ir mėsos produktų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

1

1

2
2
1

1

1

1
1

1

1

1

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Įstaigos baldų didmeninė
prekyba
Kitų įstaigos mašinų ir įrangos
didmeninė prekyba
Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų
mažmeninė prekyba

52.23

47.23

1

Duonos, bandelių, konditerijos
gaminių ir cukraus saldumynų
mažmeninė prekyba

52.24

47.24

1

Duonos, pyrago ir kitų miltinių
produktų mažmeninė prekyba

52.24.10

47.24.10

1

Konditerijos gaminių ir
saldumynų mažmeninė
prekyba
Svaigiųjų ir kitų gėrimų
mažmeninė prekyba
Alkoholinių gėrimų
mažmeninė prekyba
Gaivinamųjų gėrimų
mažmeninė prekyba
Tabako gaminių mažmeninė
prekyba

52.24.20

47.24.20

52.25

47.25

52.25.10

47.25.10

52.25.20

47.25.20

52.26

47.26

Kita maisto produktų, gėrimų
ir tabako mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Kita maisto produktų, gėrimų
ir tabako mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Paruošiantys ir parduodantys
vaistus vaistininkai
Medicinos ir ortopedinių
prekių mažmeninė prekyba

52.27

47.21

52.27

47.29

52.31

47.73

52.32

47.74

1

Kosmetikos ir tualeto
reikmenų mažmeninė prekyba

52.33

47.75

1

Tekstilės mažmeninė prekyba

52.41

47.51

1
1
1
1

2

2

1
1

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Duonos, bandelių, konditerijos
gaminių ir cukraus saldumynų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Duonos, pyrago ir kitų
miltinių produktų mažmeninė
prekyba
Konditerijos gaminių ir
saldumynų mažmeninė
prekyba
Gėrimų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Alkoholinių gėrimų
mažmeninė prekyba
Nealkoholinių gėrimų
mažmeninė prekyba
Tabako gaminių mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse
Vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Kita maisto produktų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Vaistinių, ruošiančių ir
parduodančių vaistus, veikla
Medicinos ir ortopedinių
prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Kosmetikos ir tualeto
reikmenų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Tekstilės gaminių mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Konservuotų vaisių ir daržovių
mažmeninė prekyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
konservuotų vaisių ir daržovių
mažmeninę prekybą
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1

Audinių mažmeninė prekyba

52.41.10

47.51

1

Mezgimo siūlų mažmeninė
prekyba

52.41.20

47.51

1

Lovos, stalo, tualeto ar
virtuvės buitinių tekstilės
dirbinių mažmeninė prekyba
Galanterijos dirbinių
mažmeninė prekyba

52.41.30

47.51

52.41.40

47.51

1

Drabužių mažmeninė prekyba

52.42

47.71

1

Darbinių drabužių mažmeninė
prekyba
Avalynės ir odos gaminių
mažmeninė prekyba

52.42.10

47.71

52.43

47.72

1

Avalynės mažmeninė prekyba

52.43.10

47.72

1

Odinių gaminių ir kelionės
reikmenų mažmeninė prekyba

52.43.20

47.72

1

Darbinės avalynės mažmeninė
prekyba

52.43.30

47.72

2

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
baldų, apšvietimo įrangos ir
namų ūkio reikmenų
mažmeninė prekyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
baldų, apšvietimo įrangos ir
namų ūkio reikmenų
mažmeninė prekyba
Baldų mažmeninė prekyba

52.44

47.53

52.44

47.59

52.44.10

47.59

1

1

2

1

Tekstilės gaminių mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse
Tekstilės gaminių mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse
Tekstilės gaminių mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse
Tekstilės gaminių mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse
Drabužių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Drabužių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Avalynės ir odos gaminių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Avalynės ir odos gaminių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Avalynės ir odos gaminių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Avalynės ir odos gaminių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Kilimų, kilimėlių, sienų ir
grindų dangų mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse
Baldų, apšvietimo įrangos ir
kitų namų ūkio prekių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Baldų, apšvietimo įrangos ir
kitų namų ūkio prekių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Naktinių ir dieninių užuolaidų
mažmeninė prekyba
Visos veiklos rūšys, išskyrus
naktinių ir dieninių užuolaidų
mažmeninę prekybą
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1

Neelektrinių buitinių aparatų ir
prietaisų bei reikmenų
mažmeninė prekyba

52.44.20

47.59

1

Indų ir kitų stiklo, porceliano
ir keramikos dirbinių
mažmeninė prekyba

52.44.30

47.59

1

Medienos, kamštienos,
pintinių dirbinių mažmeninė
prekyba

52.44.40

47.59

4

Buitinių elektrinių aparatų
arba prietaisų, radijo ir
televizijos prekių mažmeninė
prekyba
Buitinių elektrinių aparatų
arba prietaisų, radijo ir
televizijos prekių mažmeninė
prekyba
Buitinių elektrinių aparatų
arba prietaisų, radijo ir
televizijos prekių mažmeninė
prekyba
Buitinių elektrinių aparatų
arba prietaisų, radijo ir
televizijos prekių mažmeninė
prekyba

52.45

47.43

52.45

47.54

Elektrinių buitinių aparatų ir
prietaisų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Elektrinių buitinių aparatų ir
prietaisų mažmeninė prekyba

52.45

47.59

Muzikos instrumentų ir
muzikos partitūrų mažmeninė
prekyba

52.45

47.63

Baldų, apšvietimo įrangos ir
kitų namų ūkio prekių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Muzikos ir vaizdo įrašų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

1

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo
mažmeninė prekyba

52.46

47.52

1

Dažų, lakų ir politūrų
mažmeninė prekyba
Lakštinio stiklo mažmeninė
prekyba
Statybinių medžiagų
mažmeninė prekyba

52.46.10

47.52.10

52.46.20

47.52.20

52.46.30

47.52.30

4

4

4

1
1

Baldų, apšvietimo įrangos ir
kitų namų ūkio prekių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Baldų, apšvietimo įrangos ir
kitų namų ūkio prekių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Baldų, apšvietimo įrangos ir
kitų namų ūkio prekių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Garso ir vaizdo įrangos
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Dažų, lakų ir politūrų
mažmeninė prekyba
Plokščiojo stiklo mažmeninė
prekyba
Statybinių medžiagų
mažmeninė prekyba

Radijo ir televizijos gaminių ir
kitos buitinės garso ir vaizdo
įrangos mažmeninė prekyba

Muzikos įrašų, garsajuosčių ir
vaizdajuosčių, kompaktinių ir
skaitmeninių vaizdo diskų (CD
ir DVD) ir kasečių mažmeninė
prekyba
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1

2
2

Medžiagų ir smulkiojo
remonto darbams įrangos
mažmeninė prekyba
Knygų, laikraščių ir raštinės
reikmenų mažmeninė prekyba
Knygų, laikraščių ir raštinės
reikmenų mažmeninė prekyba

52.46.40

47.52.40

52.47

47.61

52.47

47.62

Knygų ir laikraščių
mažmeninė prekyba
Knygų ir laikraščių
mažmeninė prekyba

52.47.10

47.61

52.47.10

47.62

1

Raštinės reikmenų mažmeninė
prekyba

52.47.20

47.62

9

Kita mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

52.48

47.41

9

Kita mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

52.48

47.42

9

Kita mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

52.48

47.53

9

Kita mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

52.48

47.59

2
2

Medžiagų ir smulkiojo
remonto darbams įrangos
mažmeninė prekyba
Knygų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Laikraščių ir raštinės reikmenų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Knygų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Laikraščių ir raštinės reikmenų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Laikraščių ir raštinės reikmenų
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Kompiuterių, jų išorinės ir
programinės įrangos
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Telekomunikacijų įrangos
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Kilimų, kilimėlių, sienų ir
grindų dangų mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse
Baldų, apšvietimo įrangos ir
kitų namų ūkio prekių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Knygų mažmeninė prekyba
Laikraščių mažmeninė prekyba
Raštinės reikmenų, pvz.,
plunksnakočių, pieštukų,
popieriaus ir kt., mažmeninė
prekyba

Įstaigos įrangos, kompiuterių ir
standartinės (bendrojo
naudojimo) programinės
įrangos specializuota
mažmeninė prekyba
Telekomunikacijų įrangos
specializuota mažmeninė
prekyba
Popierinių sienų apmušalų ir
grindų dangų specializuota
mažmeninė prekyba
Kilimų ir kilimėlių
specializuota mažmeninė
prekyba
Įstaigos baldų mažmeninė
prekyba
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9

Kita mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

52.48

47.64

Sporto įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse

9

Kita mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

52.48

47.65

9

Kita mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

52.48

47.76

Žaidimų ir žaislų mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse
Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų,
naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

9

Kita mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

52.48

47.77

9

Kita mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

52.48

47.78

1

Raštinės įrangos, kompiuterių
ir programinės įrangos
specializuota mažmeninė
prekyba
Rankinių ir kitų laikrodžių bei
juvelyrinių dirbinių
specializuota mažmeninė
prekyba

52.48.10

47.41

52.48.20

47.77

1

Laikrodžių, papuošalų ir
juvelyrinių dirbinių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Kita naujų prekių mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse

Kompiuterių, jų išorinės ir
programinės įrangos
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Laikrodžių, papuošalų ir
juvelyrinių dirbinių
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Sporto prekių, žvejybos
reikmenų, stovyklavimo prekių,
valčių ir dviračių specializuota
mažmeninė prekyba
Žaidimų ir žaislų specializuota
mažmeninė prekyba
Gėlių ir sodinukų, sėklų, trąšų,
gyvų naminių gyvūnėlių (kačių,
šunų ir kt.) ir jų pašarų
specializuota mažmeninė
prekyba
Rankinių ir kitokių laikrodžių
bei juvelyrinių dirbinių
specializuota mažmeninė
prekyba
Fotografinės, optinės ir
tiksliosios įrangos, suvenyrų,
meno dirbinių ir religinių
reikmenų, buitinio skystojo
kuro, dujų balionų, akmens
anglių ir malkų, ginklų ir
šaudmenų, ženklų ir monetų
mažmeninė prekyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
ne maisto produktų
specializuota mažmeninė
prekyba
Optikų veikla
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1

1

1

1

1

1

2
2

1
1
1
3

3

Sporto prekių, žvejybos ir
stovyklavimo reikmenų, valčių
ir dviračių specializuota
mažmeninė prekyba
Žaidimų ir žaislų specializuota
mažmeninė prekyba

52.48.30

47.64

Sporto įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse

52.48.40

47.65

Gėlių ir kitų augalų, sėklų,
trąšų, kambarinių gyvuliukų
(kačių, šunų ir kt.) ir jų maisto
specializuota mažmeninė
prekyba
Suvenyrų, meno dirbinių ir
religinių reikmenų
specializuota mažmeninė
prekyba
Buitinio skystojo kuro, dujų
balionų, anglies ir malkų
specializuota mažmeninė
prekyba
Ginklų ir šaudmenų
specializuota mažmeninė
prekyba
Kita specializuota mažmeninė
prekyba
Kita specializuota mažmeninė
prekyba

52.48.50

47.76

Žaidimų ir žaislų mažmeninė
prekyba specializuotose
parduotuvėse
Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų,
naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo
mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

52.48.60

47.78.10

52.48.70

47.78.20

52.48.80

47.78.30

52.48.90

47.78.90

52.48.90

47.78.40

Naudotų daiktų mažmeninė
prekyba parduotuvėse
Antikvarinių daiktų
mažmeninė prekyba
Užsakomasis pardavimas
paštu
Mažmeninė prekyba kioskuose
ir prekyvietėse

52.50

47.79

52.50.20

47.79.10

52.61

47.91

52.62

47.81

Mažmeninė prekyba kioskuose
ir prekyvietėse

52.62

47.82

Suvenyrų, meno dirbinių ir
religinių reikmenų
specializuota mažmeninė
prekyba
Buitinio skystojo kuro, dujų
balionų, anglies ir malkų
specializuota mažmeninė
prekyba
Ginklų ir šaudmenų
specializuota mažmeninė
prekyba
Kita specializuota mažmeninė
prekyba
Optikos prekių mažmeninė
prekyba
Naudotų daiktų mažmeninė
prekyba parduotuvėse
Antikvarinių daiktų
mažmeninė prekyba
Užsakomasis pardavimas
paštu arba internetu
Maisto, gėrimų ir tabako
gaminių mažmeninė prekyba
kioskuose ir prekyvietėse
Tekstilės, drabužių ir avalynės
mažmeninė prekyba kioskuose
ir prekyvietėse

Optikos prekių mažmeninė
prekyba
Optikų veikla
Visos veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys
Maisto, gėrimų ir tabako
gaminių mažmeninė prekyba
kioskuose ir prekyvietėse
Tekstilės, drabužių ir avalynės
mažmeninė prekyba kioskuose
ir prekyvietėse
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3

Mažmeninė prekyba kioskuose
ir prekyvietėse

52.62

47.89

Kitų prekių mažmeninė
prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

3

Mažmeninė prekyba kioskuose

52.62.10

47.89

3

Mažmeninė prekyba kioskuose

52.62.10

47.81

3

Mažmeninė prekyba kioskuose

52.62.10

47.82

3

Mažmeninė turgaus prekyba

52.62.20

47.82

3

Mažmeninė turgaus prekyba

52.62.20

47.89

3

Mažmeninė turgaus prekyba

52.62.20

47.81

3

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse

52.63

47.79

Kitų prekių mažmeninė
prekyba kioskuose ir
prekyvietėse
Maisto, gėrimų ir tabako
gaminių mažmeninė prekyba
kioskuose ir prekyvietėse
Tekstilės, drabužių ir avalynės
mažmeninė prekyba kioskuose
ir prekyvietėse
Tekstilės, drabužių ir avalynės
mažmeninė prekyba kioskuose
ir prekyvietėse
Kitų prekių mažmeninė
prekyba kioskuose ir
prekyvietėse
Maisto, gėrimų ir tabako
gaminių mažmeninė prekyba
kioskuose ir prekyvietėse
Naudotų daiktų mažmeninė
prekyba parduotuvėse

3

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse
Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse

52.63

47.91

52.63

47.99

3

Užsakomasis pardavimas
paštu arba internetu
Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar
prekyvietėse

Kitų prekių mažmeninė prekyba
kioskuose ir prekyvietėse
(išskyrus maisto, gėrimų,
tabako gaminių, tekstilės,
drabužių ir avalynės prekybą)

Mažmeninių aukcionų centrų
(išskyrus aukcionus internetu)
veikla
Mažmeniniai aukcionai
internetu
Mažmeninė prekyba įvairiomis
prekėmis ir įvairias būdais,
nenurodytais ankstesnėse
klasėse

Mažmeninių aukcionų,
vykstančių ne parduotuvėje,
veikla (išskyrus aukcionus
internetu)
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Mažmeninė prekyba per
keliaujančius firmos atstovus
Mažmeninė prekyba iš
automatų smulkioms prekėms
pardavinėti
Batų, batelių ir kitų odos
gaminių bei dirbinių taisymas
Galanterijos ir kelioninių
gaminių iš natūralios ir
dirbtinės odos taisymas
Avalynės taisymas

52.63.10

47.99.10

52.63.20

47.99.20

52.71

95.23

52.71.10

95.23

52.71.20

95.23

2

Elektrinių buitinių reikmenų
taisymas

52.72

95.21

2

Elektrinių buitinių reikmenų
taisymas

52.72

95.22

Buitinių aparatų ir prietaisų,
namų bei sodo įrangos
remontas

1

Įvairių tipų laikrodžių ir
juvelyrinių dirbinių taisymas
Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
taisymas
Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
taisymas
Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
taisymas

52.73

95.25

52.74

13.30

Įvairių tipų laikrodžių ir
juvelyrinių dirbinių taisymas
Tekstilės apdaila

52.74

95.23

52.74

96.09

Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
taisymas
Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
taisymas

52.74

95.12

Ryšių įrangos remontas

52.74

95.29

Kitų asmeninių ir namų ūkio
reikmenų taisymas

1
1

1
1

1

5
5
5

5
5

Mažmeninė prekyba per
keliaujančius firmos atstovus
Mažmeninė prekyba iš
automatų smulkioms prekėms
pardavinėti
Avalynės ir odos gaminių
taisymas
Avalynės ir odos gaminių
taisymas
Avalynės ir odos gaminių
taisymas
Vartotojiškos elektroninės
įrangos remontas

Avalynės ir odos gaminių
taisymas
Kita, niekur kitur nepriskirta,
asmenų aptarnavimo veikla

Visos veiklos rūšys

Buitinės elektroninės aparatūros
(radijo imtuvų, televizorių ir
kitos garso ir vaizdo įrangos)
remontas
Buitinių aparatų ir prietaisų
(šaldytuvų, viryklių, skalbimo
mašinų, drabužių džiovintuvų,
patalpų oro kondicionierių ir
kt.) remontas ir priežiūra
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Skubus spausdinimas ant
tekstilės gaminių ir drabužių
Batų kulnų įtvirtinimas
Raktų išpjovimas, asmens
tapatybės kortelių dengimas
plastiku
Judriojo ryšio telefonų taisymas
Dviračių taisymas, drabužių
taisymas ir persiuvimas, pianinų
derinimas, kitų, niekur kitur
nepriskirtų, asmeninių ir namų
ūkio reikmenų taisymas,
turistinės įrangos taisymas,
sporto reikmenų taisymas
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Drabužių taisymas ir
persiuvimas
Kilimų ir kiliminių gaminių
taisymas
Niekur kitur nepriskirtų
galanterijos gaminių taisymas
Viešbučiai

52.74.10

95.29

52.74.30

95.29

52.74.40

95.29

55.10

55.10

2

Jaunimo nakvynės namai ir
kalnų turistinės stovyklos

55.21

55.20

2

Jaunimo nakvynės namai ir
kalnų turistinės stovyklos

55.21

55.30

1

Stovyklavietės, įskaitant
aikšteles automobiliniams
nameliams
Aprūpinimas kita, niekur kitur
nepriskirta, laikinąja buveine

55.22

55.30

55.23

55.20

2

Aprūpinimas kita, niekur kitur
nepriskirta, laikinąja buveine

55.23

55.90

1
1

Poilsio namų veikla
Aprūpinimas kita laikina
buveine

55.23.10
55.23.20

55.20.10
55.20

1
1

Vaikų poilsio stovyklų veikla
Restoranai

55.23.30
55.30

55.20.20
56.10

1

Barai

55.40

56.30

1

Valgyklos

55.51

56.29

1
1
1
1

2

Kitų asmeninių ir namų ūkio
reikmenų taisymas
Kitų asmeninių ir namų ūkio
reikmenų taisymas
Kitų asmeninių ir namų ūkio
reikmenų taisymas
Viešbučių ir panašių laikinų
buveinių veikla
Poilsiautojų ir kita
trumpalaikio apgyvendinimo
veikla
Poilsinių transporto
priemonių, priekabų aikštelių
ir stovyklaviečių veikla
Poilsinių transporto
priemonių, priekabų aikštelių
ir stovyklaviečių veikla
Poilsiautojų ir kita
trumpalaikio apgyvendinimo
veikla
Kita apgyvendinimo veikla

Poilsio namų veikla
Poilsiautojų ir kita
trumpalaikio apgyvendinimo
veikla
Vaikų poilsio stovyklų veikla
Restoranų ir pagaminto valgio
teikimo veikla
Gėrimų pardavimo vartoti
vietoje veikla
Kitų maitinimo paslaugų
teikimas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Jaunimo nakvynės namų,
turistinių kalnų stovyklų,
išskyrus kalnų stoginių ar lauko
stovyklų, veikla
Kalnų stoginių ar lauko
stovyklų veikla
Visos veiklos rūšys

Trumpalaikio apgyvendinimo
vasarnamiuose, kotedžuose ir
butuose paslaugų veikla
Trumpalaikio apgyvendinimo
studentų namuose, universitetų,
mokyklų bendrabučiuose,
sezoninių arba migruojančių
darbininkų bendrabučiuose ir
kitose, niekur kitur
nepriskirtose, poilsinėse
paslaugų veikla

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys
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55.51.10

56.29

Kitų maitinimo paslaugų
teikimas

55.51.20

56.29

55.51.30

56.29

55.51.40

56.29

Kitų maitinimo paslaugų
teikimas
Kitų maitinimo paslaugų
teikimas
Kitų maitinimo paslaugų
teikimas

55.51.50

56.29

Kitų maitinimo paslaugų
teikimas

2

Fabrikų, gamyklų, sporto
įrenginių, įstaigų bufetų ir
valgyklų veikla
Mokyklų užkandinių, valgyklų
ir virtuvių veikla
Aukštųjų mokyklų valgyklų
veikla
Bendrojo maitinimo ir
ginkluotųjų pajėgų nariams
valgyklų veikla
Specializuotų valgyklų, tam
tikroms žmonių grupėms,
veikla
Pagaminto valgio tiekimas

55.52

56.21

2

Pagaminto valgio tiekimas

55.52

56.29

Pagaminto valgio tiekimas
renginiams
Kitų maitinimo paslaugų
teikimas

1

Kulinarijos gaminių tiekimas

55.52.10

56.21

1

Konditerijos gaminių tiekimas

55.52.20

56.21

3

Geležinkelių transportas

60.10

49.10

3

Geležinkelių transportas

60.10

49.20

3

Geležinkelių transportas

60.10

52.21

1

Keleivių vežimas
tarpmiestiniais geležinkeliais
Krovinių vežimas
geležinkeliais
Traukinių eismo
organizavimas ir reguliavimas
Kitas keleivių vežimo
tvarkaraštyje nurodytas
sausumos transportas

60.10.10

49.10

60.10.20

49.20

60.10.30

52.21.10

60.21

49.31

1

1
1
1

1

1
1
2

Pagaminto valgio tiekimas
renginiams
Pagaminto valgio tiekimas
renginiams
Tarpmiestinis keleivinis
geležinkelio transportas
Krovininis geležinkelio
transportas
Sausumos transportui būdingų
paslaugų veikla
Tarpmiestinis keleivinis
geležinkelio transportas
Krovininis geležinkelio
transportas
Traukinių eismo
organizavimas ir reguliavimas
Keleivių vežimas miesto arba
priemiestiniu sausumos
transportu

Maisto ir gėrimų tiekimas
renginiams
Maitinimo paslaugų teikimas
transporto bendrovėms pagal
sutartį

Keleivių vežimas
tarpmiestiniais geležinkeliais
Krovinių vežimas
tarpmiestiniais, priemiestiniais
ir miesto geležinkeliais
Manevravimas į atsarginį kelią
ir traukinio performavimas

Keleivių vežimas miesto ir
priemiestiniu transportu pagal
tvarkaraštį nustatytu maršrutu
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2

Kitas keleivių vežimo
tvarkaraštyje nurodytas
sausumos transportas

60.21

49.39

Kitas keleivinis sausumos
transportas

1

Keleivių vežimas autobusais
mieste ar priemiestyje
Keleivių vežimas troleibusais
mieste ar priemiestyje
Taksi veikla

60.21.10

49.31.10

60.21.20

49.31.20

60.22

49.32

Keleivių vežimas autobusais
mieste ar priemiestyje
Keleivių vežimas troleibusais
mieste ar priemiestyje
Taksi veikla

60.22.10
60.22.20

49.32
49.32

Taksi veikla
Taksi veikla

60.23

49.39

2

Taksi įmonių veikla
Privačių lengvųjų automobilių
su vairuotoju nuoma
Kitas keleivių vežimo
sausumos transportas
Krovinių vežimas keliais

60.24

49.41

Kitas keleivinis sausumos
transportas
Krovininis kelių transportas

2

Krovinių vežimas keliais

60.24

49.42

Perkraustymo paslaugos

1

Krovinių vežimas krovininiais
automobiliais
Krovinių vežimas specialiuoju
transportu
Krovininių automobilių su
vairuotojais nuoma
Transportavimas vamzdynais

60.24.10

49.41

Krovininis kelių transportas

60.24.20

49.41

Krovininis kelių transportas

60.24.30

49.41

Krovininis kelių transportas

60.30

49.50

Transportavimas vamzdynais

Dujų, skysčių, skystųjų
tirpiklių transportavimas
vamzdynais
Naftos ir naftos produktų
transportavimas vamzdynais
Vamzdynų techninė priežiūra
Siurblinių techninė priežiūra

60.30.10

49.50

Transportavimas vamzdynais

60.30.20

49.50

Transportavimas vamzdynais

60.30.30
60.30.40

33.11
49.50

Metalo gaminių remontas
Transportavimas vamzdynais

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

Keleivių vežimas tarpmiestiniu
transportu, išskyrus geležinkelių
transportą, pagal grafiką
tvarkaraštyje nurodytais
maršrutais

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys
Visos veiklos rūšys, išskyrus
baldų pervežimą ir kitų
perkraustymo paslaugų teikimą
Baldų pervežimas ir kitų
perkraustymo paslaugų teikimas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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3

Jūrų ir pakrančių vandens
transportas

61.10

50.10

Jūrų ir pakrančių keleivinis
vandens transportas

3

Jūrų ir pakrančių vandens
transportas

61.10

50.20

Jūrų ir pakrančių krovininis
vandens transportas

3

Jūrų ir pakrančių vandens
transportas

61.10

52.22

Vandens transportui būdingų
paslaugų veikla

1

Keleivių vežimas jūrų laivais

61.10.10

50.10

1

Krovinių vežimas jūrų laivais

61.10.20

50.20

2

61.10.30

50.10

61.10.30

50.20

3

Keleivių, transporto priemonių
ir krovinių vežimas keltais
Keleivių, transporto priemonių
ir krovinių vežimas keltais
Vidaus vandenų transportas

61.20

50.30

Jūrų ir pakrančių keleivinis
vandens transportas
Jūrų ir pakrančių krovininis
vandens transportas
Jūrų ir pakrančių keleivinis
vandens transportas
Jūrų ir pakrančių krovininis
vandens transportas
Vidaus vandenų keleivinis
transportas

3

Vidaus vandenų transportas

61.20

50.40

Vidaus vandenų krovininis
transportas

3

Vidaus vandenų transportas

61.20

52.22

1

Keleivių vežimas upių laivais

61.20.10

50.30

Vandens transportui būdingų
paslaugų veikla
Vidaus vandenų keleivinis
transportas

2

Keleivių vežimas jūrų ir
pakrančių vandenimis pagal
tvarkaraštį arba ne
Ekskursinių katerių, kruizinių ir
apžvalgos laivų, keltų, vandens
taksi ir kt. eksploatavimas
Pramoginių katerių, su įgulos
samdymu, nuoma
Krovinių vežimas jūrų ir
pakrančių vandenimis pagal
tvarkaraštį arba ne
Transportavimas stūmikais ar
vilkikais, naftos gręžimo bokštų
įrengimais ir kt.
Nelaimę patyrusių jūroje ar
pakrantės vandenyse laivų
vilkimas

Keleivių vežimas upėmis,
kanalais, ežerais ir kitais vidaus
vandenų keliais, įskaitant
vežimą uostuose ar dokuose
Pramoginių katerių su įgulos
samdymu nuoma
Krovinių vežimas upėmis,
kanalais, ežerais ir kitais vidaus
vandenų keliais, įskaitant
vežimą uostuose ar dokuose
Nelaimę patyrusių vidaus
vandenyse laivų vilkimas
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1

Krovinių vežimas upių laivais

61.20.20

50.40

2

Tvarkaraštyje nurodytas oro
transportas

62.10

51.10

Vidaus vandenų krovininis
transportas
Keleivinis oro transportas

2

Tvarkaraštyje nurodytas oro
transportas

62.10

51.21

Krovininis oro transportas

1
1
2

Keleivių vežimas orlaiviais
Krovinių vežimas orlaiviais
Tvarkaraštyje nenurodytas oro
transportas

62.10.10
62.10.20
62.20

51.10
51.21
51.10

Keleivinis oro transportas
Krovininis oro transportas
Keleivinis oro transportas

2

62.20

51.21

Krovininis oro transportas

62.20.10

51.10

Keleivinis oro transportas

62.20.20

51.21

Krovininis oro transportas

2

Tvarkaraštyje nenurodytas oro
transportas
Užsakomasis keleivių vežimas
orlaiviais
Užsakomasis krovinių vežimas
orlaiviais
Kosminis transportas

62.30

52.23

2

Kosminis transportas

62.30

51.22

Oro transportui būdingų
paslaugų veikla
Kosminis transportas

1

Krovinių tvarkymas

63.11

52.24

Krovinių tvarkymas

1

63.11.10

52.24

Krovinių tvarkymas

63.11.20

52.24

Krovinių tvarkymas

1

Krovinių pakrovimas ir
iškrovimas
Keleivių važtos pakrovimas ir
iškrovimas
Laikymas ir sandėliavimas

63.12

52.10

Sandėliavimas ir saugojimas

2
2

Elevatorių veikla
Elevatorių veikla

63.12.10
63.12.10

52.10
68.20

2

Sandėlių-šaldytuvų veikla

63.12.20

52.10

Sandėliavimas ir saugojimas
Nuosavo arba nuomojamo
nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
Sandėliavimas ir saugojimas

1
1

1

Keleivių vežimas oru
nuolatiniais maršrutais pagal
nuolatinį tvarkaraštį
Krovinių vežimas oru
nuolatiniais maršrutais pagal
nuolatinį tvarkaraštį
Reguliarūs užsakomieji
skrydžiai
Keleivių vežimas tvarkaraštyje
nenurodytu oro transportu
Krovinių vežimas tvarkaraštyje
nenurodytu oro transportu

Oro transportui būdingos
paslaugos
Visos veiklos rūšys, išskyrus
oro transportui būdingas
paslaugas
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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2

Sandėlių-šaldytuvų veikla

63.12.20

68.20

2
2

Dujų ar naftos sandėliavimas
Dujų ar naftos sandėliavimas

63.12.30
63.12.30

52.10
68.20

2

Cheminių medžiagų
sandėliavimas
Cheminių medžiagų
sandėliavimas

63.12.40

52.10

63.12.40

68.20

Kita papildomoji sausumos
transporto veikla
Automobilių stovėjimo
aikštelių eksploatavimas
Techninių priemonių,
reguliuojančių gatvių
judėjimą, eksploatavimas
Gatvių, kelių, tiltų, tunelių
eksploatavimas
Sauskelių transporto stočių
eksploatavimas
Riedmenų techninė priežiūra ir
smulkus remontas
Geležinkelių eksploatavimas
Kita papildomoji vandens
transporto veikla

63.21

52.21

63.21.10

52.21.20

63.21.20

52.21.30

63.21.30

52.21.40

63.21.40

52.21.50

63.21.50

52.21.60

63.21.60
63.22

52.21.70
52.22

2

Kita papildomoji vandens
transporto veikla

63.22

85.32

Techninis ir profesinis
vidurinis mokymas

1

Prekių saugojimas laivuose

63.22.10

52.22

1

Povandeninė gelbėjimo veikla

63.22.20

52.22

2

Kita papildomoji oro
transporto veikla

63.23

52.23

Vandens transportui būdingų
paslaugų veikla
Vandens transportui būdingų
paslaugų veikla
Oro transportui būdingų
paslaugų veikla

2

1
1
1

1
1
1
1
2

Nuosavo arba nuomojamo
nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
Sandėliavimas ir saugojimas
Nuosavo arba nuomojamo
nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
Sandėliavimas ir saugojimas
Nuosavo arba nuomojamo
nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
Sausumos transportui būdingų
paslaugų veikla
Automobilių stovėjimo
aikštelių eksploatavimas
Techninių priemonių,
reguliuojančių gatvių
judėjimą, eksploatavimas
Gatvių, kelių, tiltų, tunelių
eksploatavimas
Sauskelių transporto stočių
eksploatavimas
Riedmenų techninė priežiūra ir
smulkus remontas
Geležinkelių eksploatavimas
Vandens transportui būdingų
paslaugų veikla

Visos veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys, išskyrus
mokymą laivo vedimo
komercinių reisų sertifikatui ar
leidimui gauti
Mokymas laivo vedimo
komercinių reisų sertifikatui ar
leidimui gauti

Visos veiklos rūšys, išskyrus
komercinių oro linijų lakūnų
mokyklų veiklą
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2

63.23

85.32

63.23.10

52.23

Kelionių agentūrų ir ekskursijų
organizatorių veikla; kitos,
niekur kitur nepriskirtos,
turistams teikiamos paslaugos
Kelionių agentūrų ir ekskursijų
organizatorių veikla; kitos,
niekur kitur nepriskirtos,
turistams teikiamos paslaugos
Kelionių agentūrų ir ekskursijų
organizatorių veikla; kitos,
niekur kitur nepriskirtos,
turistams teikiamos paslaugos
Kelionių agentūrų veikla
Kelionių organizatorių
(vadovų) veikla
Turistų gidų veikla

63.30

79.90

63.30

79.11

Kelionių agentūrų veikla

Vietinių turistinės informacijos
centrų ir apgyvendinimo įstaigų
veikla
Turistų vadovų veikla
Kelionių agentūrų veikla

63.30

79.12

Ekskursijų organizatorių
veikla

Ekskursijų, kelionių
organizatorių veikla

63.30.10
63.30.20

79.11
79.12

63.30.30

79.90

2

Kitų transporto agentūrų
veikla

63.40

52.29

Kelionių agentūrų veikla
Ekskursijų organizatorių
veikla
Kitų išankstinio užsakymo ir
susijusių paslaugų veikla
Kita transportui būdingų
paslaugų veikla

2

Kitų transporto agentūrų
veikla

63.40

74.90

1
1

63.40.10
63.40.20

52.29.10
52.29.20

63.40.30

52.29.30

2

Muitinės tarpininkų veikla
Krovinių gabenimo agentų ir
ekspeditorių veikla
Vežimo dokumentų ir kelionės
lapų parengimas ir išdavimas
Valstybinio pašto veikla

64.11

53.10

2

Valstybinio pašto veikla

64.11

82.19

1
3

3

3

1
1
1

1

Techninis ir profesinis
vidurinis mokymas
Oro transportui būdingų
paslaugų veikla
Kitų išankstinio užsakymo ir
susijusių paslaugų veikla

Komercinių oro linijų lakūnų
mokyklų veikla

Kita papildomoji oro
transporto veikla
Oro uostų eksploatavimas

Kita, niekur kitur nepriskirta,
profesinė, mokslinė ir techninė
veikla
Muitinės tarpininkų veikla
Krovinių gabenimo agentų ir
ekspeditorių veikla
Vežimo dokumentų ir kelionės
lapų parengimas ir išdavimas
Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas
atliekama veikla
Fotokopijavimo, dokumentų
rengimo ir kita specializuota
įstaigai būdingų paslaugų
veikla

Visos veiklos rūšys, išskyrus
sąskaitų auditą ir informacija
apie važtos kursą (freight rate)
teikimą
Sąskaitų auditas ir informacija
apie važtos kursą teikimas

Visos veiklos rūšys, išskyrus
pašto dėžučių nuomą
Pašto dėžučių nuoma
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Pašto siuntų surinkimas,
vežimas ir pristatymas
(vietinis ar tarptautinis)
Pašto siuntų paskirstymas ir
rūšiavimas

64.11.10

53.10

64.11.20

53.10

1

Pašto ženklų pardavimas

64.11.30

53.10

1

Korespondencijos „įteikti
paprašius“ tvarkymas

64.11.40

53.10

1

64.12

53.20

6
6

Pasiuntinių, išskyrus valstybinį
paštą, veikla
Telekomunikacijos
Telekomunikacijos

64.20
64.20

60.10
60.20

6
6
6

Telekomunikacijos
Telekomunikacijos
Telekomunikacijos

64.20
64.20
64.20

61.10
61.20
61.30

6
1

Telekomunikacijos
Informacijos perdavimas
kabelinėmis ryšio linijomis
Informacijos perdavimas
radijo ryšio sistemomis
Informacijos perdavimas
palydovinėmis ryšio
sistemomis
Ryšio sistemų techninė
priežiūra
Centrinė bankininkystė

64.20
64.20.10

61.90
61.10

Laidinio ryšio paslaugų veikla
Belaidžio ryšio pasaugų veikla
Palydovinio ryšio paslaugų
veikla
Kitų ryšių paslaugų veikla
Laidinio ryšio paslaugų veikla

64.20.20

61.20

Belaidžio ryšio pasaugų veikla

64.20.30

61.30

Palydovinio ryšio paslaugų
veikla

64.20.40

95.12.10

65.11

64.11

Ryšio sistemų techninė
priežiūra
Centrinė bankininkystė

Kitas piniginis
tarpininkavimas
Komercinių bankų veikla

65.12

64.19

65.12.10

64.19

1

1

1
1

1
1
1
1

Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas
atliekama veikla
Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas
atliekama veikla
Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas
atliekama veikla
Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas
atliekama veikla
Kita pašto ir pasiuntinių
(kurjerių) veikla
Radijo programų transliavimas
Televizijos programų
rengimas ir transliavimas

Kitas piniginis
tarpininkavimas
Kitas piniginis
tarpininkavimas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Radijo programų transliavimas
Televizijos programų
transliavimas
Abonentinių televizijos
programų rengimas
Laidinio ryšio paslaugų veikla
Belaidžio ryšio pasaugų veikla
Palydovinio ryšio paslaugų
veikla
Kitų ryšių paslaugų veikla

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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65.21

64.91

Finansinė išperkamoji nuoma

2

Finansinė išperkamoji nuoma
(lizingas)
Kitas kredito teikimas

65.22

64.92

Kitas kredito teikimas

2

Kitas kredito teikimas

65.22

64.99

1

Piniginių kreditinių įstaigų
veikla
Lombardų veikla
Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
finansinis tarpininkavimas
Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
finansinis tarpininkavimas
Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
finansinis tarpininkavimas

65.22.10

64.19

65.22.20
65.23

64.92
64.20

65.23

64.30

65.23

64.99

2

Gyvybės draudimas

66.01

65.11

Kita, niekur kitur nepriskirta,
finansinių paslaugų veikla,
išskyrus draudimą ir pensijų
lėšų kaupimą
Kitas piniginis
tarpininkavimas
Kitas kredito teikimas
Kontroliuojančiųjų bendrovių
veikla
Trestų, fondų ir panašių
finansinių institucijų veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
finansinių paslaugų veikla,
išskyrus draudimą ir pensijų
lėšų kaupimą
Gyvybės draudimas

2

Gyvybės draudimas

66.01

65.20

Perdraudimas

1
2

Kelionių draudimas
Pensijų lėšų kaupimas

66.01.10
66.02

65.12.10
65.20

Kelionių draudimas
Perdraudimas

2

Pensijų lėšų kaupimas

66.02

65.30

Pensijų lėšų kaupimas

2

Ne gyvybės draudimas

66.03

65.12

Ne gyvybės draudimas

2

Ne gyvybės draudimas

66.03

65.20

Perdraudimas

1

Finansų rinkos valdymas

67.11

66.11

Finansų rinkos valdymas

2

Vertybinių popierių operacijos
ir fondų valdymas

67.12

66.12

2

Vertybinių popierių operacijos
ir fondų valdymas

67.12

66.30

Vertybinių popierių ir prekių
sutarčių sudarymo
tarpininkavimas
Fondų valdymo veikla

1

1
3
3
3

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys, išskyrus
faktoringo veiklą
Faktoringo veikla

Kontroliuojančiųjų finansinių
bendrovių veikla
Trestų, fondų ir panašių
finansinių institucijų veikla
Kitas finansinis
tarpininkavimas, pirmiausia
susijęs su fondų skirstymu,
kitokiu nei paskolų teikimas
Gyvybės draudimas su
realiomis santaupomis ar be jų
Gyvybės perdraudimas su
realiomis santaupomis ar be jų
Su pensijų lėšų kaupimu
susijusi perdraudimo veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
perdraudimo paslaugas
Ne gyvybės draudimo verslo
draudimas
Ne gyvybės draudimo verslo
perdraudimas
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Sandoriai finansų rinkoje kitų
vardu (pvz., akcijų biržos) ir
panaši veikla
Fondų valdymo veikla
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2

Vertybinių popierių ir prekių
sutarčių sudarymo
tarpininkavimas
Kita pagalbinė finansinių
paslaugų, išskyrus draudimą ir
pensijų lėšų kaupimą, veikla
Kita pagalbinė finansinių
paslaugų, išskyrus draudimą ir
pensijų lėšų kaupimą, veikla
Rizikos ir žalos vertinimas

Kito, niekur kitur nepriskirto,
finansinio tarpininkavimo
pagalbinė veikla
Kito, niekur kitur nepriskirto,
finansinio tarpininkavimo
pagalbinė veikla
Finansinės konsultacijos

67.13

66.12

67.13

66.19

67.13.10

66.19

Pagalbinė draudimo ir pensijų
lėšų kaupimo veikla
Pagalbinė draudimo ir pensijų
lėšų kaupimo veikla

67.20

66.21

67.20

66.22

Draudimo agentų ir brokerių
veikla

3

Pagalbinė draudimo ir pensijų
lėšų kaupimo veikla

67.20

66.29

Kita pagalbinė draudimo ir
pensijų lėšų kaupimo veikla

1

Draudimo brokerių veikla

67.20.10

66.22

2

Nekilnojamojo turto plėtra ir
pardavimas

70.11

42

Draudimo agentų ir brokerių
veikla
Inžinerinių statinių statyba

2

Nekilnojamojo turto plėtra ir
pardavimas

70.11

41.10

Statybų plėtra

1

Nuosavo nekilnojamojo turto
pirkimas ir pardavimas
Žemės pirkimas ir pardavimas

70.12

68.10

70.12.10

68.10

Nekilnojamojo turto
priklausančio nuosavybės ar
kita teise išnuomojimas
Nekilnojamojo turto agentūros

70.20

68.20

70.31

68.31

Nuosavo nekilnojamojo turto
pirkimas ir pardavimas
Nuosavo nekilnojamojo turto
pirkimas ir pardavimas
Nuosavo arba nuomojamo
nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
Nekilnojamojo turto agentūrų
veikla

2

1

3
3

Valiutos keityklų veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
valiutos keityklų veiklą

Draudimo sumos ir nuostolių
vertintojų veikla
Draudimo agentų, draudimo
brokerių (draudimo tarpininkų)
veikla
Išgelbėto turto administravimas
Statistinių paslaugų teikimas

1
1

1

Civilinės inžinerijos projektų
plėtotojų veiklą. Plėtotojai turi
būti priskiriami tai 42 skyriaus
klasei, kuriai priskiriamas
projektas.
Visos veiklos rūšys, išskyrus
civilinės inžinerijos projektų
plėtotojų veiklą. Plėtotojai turi
būti priskiriami tai 42 skyriaus
klasei, kuriai priskiriamas
projektas
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1

Nekilnojamojo turto
vertinimas
Nekilnojamojo turto tvarkyba
už atlyginimą arba pagal
sutartį
Nekilnojamojo turto tvarkyba
už atlyginimą arba pagal
sutartį

70.31.10

68.31.10

70.32

68.32

70.32

81.10

Kombinuota patalpų
funkcionavimo užtikrinimo
veikla

1

Automobilių nuoma

71.10

77.11

2

Kitos sausumos transporto
įrangos nuoma

71.21

77.12

Automobilių ir lengvųjų
variklinių transporto
priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma
Sunkiasvorių variklinių
transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma

2

Kitos sausumos transporto
įrangos nuoma

71.21

77.39

2

2

Nekilnojamojo turto
vertinimas
Nekilnojamojo turto tvarkyba
už atlygį arba pagal sutartį

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
mašinų, įrangos ir materialiųjų
vertybių nuoma ir išperkamoji
nuoma

Nuompinigių rinkimo agentūrų
veikla
Patalpų eksploatavimas
Patalpų valymas ir priežiūra,
šildymo, vėdinimo bei oro
kondicionavimo sistemų
kontrolė, smulkus remontas
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Sausumos transporto įrangos,
tokios kaip krovininiai
automobiliai, traktorių vilkikai,
priekabos ir puspriekabės,
išskyrus automobilius, be
vairuotojų nuoma ir operacinė
išperkamoji nuoma (lizingas)
Sausumos transporto įrangos,
tokios kaip geležinkelių
transporto priemonių,
motociklų, automobilinių
namelių, namelių ant ratų ir kt.,
išskyrus automobilius, be
vairuotojų nuoma ir operacinė
išperkamoji nuoma (lizingas)
Krovinių konteinerių,
kilnojamųjų platformų ir
padėklų nuoma

71.21.10

77.39.10

1

Geležinkelių transporto
priemonių nuoma
Krovininių automobilių nuoma

71.21.20

77.12.10

1
1
1

Turistinių autobusų nuoma
Motociklų nuoma
Automobilinių namelių nuoma

71.21.30
71.21.40
71.21.50

77.12.20
77.39.20
77.39.30

1

Geležinkelio transporto
priemonių nuoma
Krovininių automobilių
nuoma
Turistinių autobusų nuoma
Motociklų nuoma
Automobilinių namelių nuoma
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1

Konteinerių nuoma

71.21.60

77.39.40

1

Vandens transporto įrangos
nuoma

71.22

77.34

1

Laivų nuoma

71.22.10

77.34

1

Valčių nuoma

71.22.20

77.34

1

Oro transporto įrangos nuoma

71.23

77.35

1

Žemės ūkio mašinų ir
įrenginių nuoma

71.31

77.31

2

Statybos ir inžinerinių statybos
darbų mašinų ir įrenginių
nuoma

71.32

77.32

2

Statybos ir inžinerinių statybos
darbų mašinų ir įrenginių
nuoma

71.32

77.39

1

Įstaigos mašinų ir įrenginių,
įskaitant kompiuterius, nuoma

71.33

77.33

1

Rašomųjų mašinėlių nuoma

71.33.10

77.33

1
1

Kompiuterių nuoma
Kopijavimo, dauginimo ir
teksto apdorojimo mašinų
nuoma
Kasos aparatų nuoma

71.33.20
71.33.30

77.33.10
77.33.20

71.33.40

77.33.30

1

Konteinerių, kilnojamųjų
platformų ir padėklų nuoma
Vandens transporto priemonių
ir įrangos nuoma ir
išperkamoji nuoma
Vandens transporto priemonių
ir įrangos nuoma ir
išperkamoji nuoma
Vandens transporto priemonių
ir įrangos nuoma ir
išperkamoji nuoma
Oro transporto priemonių ir
įrangos nuoma ir išperkamoji
nuoma
Žemės ūkio mašinų ir
įrenginių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Statybos ir inžinerinių statybos
darbų mašinų ir įrenginių
nuoma ir išperkamoji nuoma

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
mašinų, įrangos ir materialiųjų
vertybių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Įstaigos mašinų ir įrangos,
įskaitant kompiuterius, nuoma
ir išperkamoji nuoma
Įstaigos mašinų ir įrangos,
įskaitant kompiuterius, nuoma
ir išperkamoji nuoma
Kompiuterių nuoma
Kopijavimo, spausdinimo ir
teksto apdorojimo mašinų
nuoma
Kasos aparatų nuoma

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Statybos ir inžinerinių statybos
darbų mašinų ir įrenginių be
operatorių nuoma bei operacinė
išperkamoji nuoma (lizingas)
Pastolių ir darbo pakylų nuoma
be pastatymo ir išmontavimo
darbų
Vagonėlių, skirtų apgyvendinti
ar biurams, nuoma
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
mašinų ir įrenginių nuoma

71.34

77.39

1

Pramoninių elektrinių ir
neelektrinių mašinų nuoma
Radijo ir televizijos įrenginių
nuoma
Ryšių įrenginių nuoma
Matavimo ir kontrolės
įrenginių nuoma
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
asmeninių ir namų ūkio
reikmenų nuoma

71.34.10

77.39.50

71.34.20

77.39.60

71.34.30
71.34.40

77.39.70
77.39.80

71.40

77.21

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
asmeninių ir namų ūkio
reikmenų nuoma
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
asmeninių ir namų ūkio
reikmenų nuoma

71.40

77.22

Vaizdajuosčių ir kompaktinių
diskų nuoma

71.40

77.29

Kitų asmeninių ir namų ūkio
prekių nuoma ir išperkamoji
nuoma

1
1
1
1
1

Pramoginių valčių nuoma
Jojamųjų žirgų nuoma
Dviračių nuoma
Sporto įrangos nuoma
Kitų turizmo priemonių nuoma

71.40.10
71.40.20
71.40.30
71.40.40
71.40.50

77.21.10
77.21.20
77.21.30
77.21.40
77.21.50

1

Vaizdajuosčių nuoma

71.40.60

77.22

1

Tekstilės dirbinių, drabužių ir
avalynės nuoma

71.40.70

77.29.10

Pramoginių valčių nuoma
Jojamųjų žirgų nuoma
Dviračių nuoma
Sporto įrangos nuoma
Kitų turizmo priemonių
nuoma
Vaizdajuosčių ir kompaktinių
diskų nuoma
Tekstilės dirbinių, drabužių ir
avalynės nuoma

1
1
1
3

3

3

Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
mašinų, įrangos ir materialiųjų
vertybių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Pramoninių elektrinių ir
neelektrinių mašinų nuoma
Radijo ir televizijos įrenginių
nuoma
Ryšių įrenginių nuoma
Matavimo ir kontrolės
įrenginių nuoma
Poilsio ir sporto prekių nuoma
ir išperkamoji nuoma

Visos veiklos rūšys

Pramoginių laivų, baidarių,
burlaivių, dviračių ir sporto
įrangos nuoma namų ūkiams ar
pramonės įmonėms
Vaizdajuosčių, skaitmeninių
vaizdo diskų (DVD), tarp jų
filmų ir videofilmų, nuoma
Visos veiklos rūšys, išskyrus
pramoginių laivų, baidarių,
burlaivių, dviračių ir sporto
įrangos nuomą namų ūkiams ar
pramonės įmonėms,
vaizdajuosčių ir įrašytų
skaitmeninių vaizdo diskų,
įrašų, kompaktinių diskų ir kt.
nuomą namų ūkiams ar
pramonės įmonėms
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71.40.80

77.29.20

71.40.90

77.29.30

72.10

62.02

3

Baldų ir kitų asmeniniam
naudojimui skirtų daiktų
nuoma
Muzikos instrumentų, teatro
dekoracijų ir kostiumų nuoma
Techninės įrangos naudojimo
konsultacijos
Programinės įrangos leidyba

72.21

62.01

3

Programinės įrangos leidyba

72.21

58.21

3

Programinės įrangos leidyba

72.21

58.29

3

Kitos programinės įrangos
naudojimo konsultacijos ir
tiekimas
Kitos programinės įrangos
naudojimo konsultacijos ir
tiekimas

72.22

62.09

Kita informacinių technologijų
ir kompiuterių paslaugų veikla

72.22

62.01

Kompiuterių programavimo
veikla

Kitos programinės įrangos
naudojimo konsultacijos ir
tiekimas
Programinės įrangos
konsultacijos
Individualių programų
kūrimas ir jų įforminimas
Parengtų programinių sistemų
tobulinimas, jų pateikimas ir
įforminimas
Vartotojų poreikių ir problemų
analizė bei projektinės
užduoties parengimas
Duomenų apdorojimas

72.22

62.02

Kompiuterių konsultacinė
veikla

72.22.10

62.02

72.22.20

62.01

72.22.30

62.01

Kompiuterių konsultacinė
veikla
Kompiuterių programavimo
veikla
Kompiuterių programavimo
veikla

72.22.40

62.02

Kompiuterių konsultacinė
veikla

72.30

62.03

Kompiuterinės įrangos
tvarkyba

1

1
1

3

3

1
1
1

1

2

Baldų ir kitų asmeniniam
naudojimui skirtų daiktų
nuoma
Muzikos instrumentų, teatro
dekoracijų ir kostiumų nuoma
Kompiuterių konsultacinė
veikla
Kompiuterių programavimo
veikla
Kompiuterinių žaidimų
leidyba
Kita programinės įrangos
leidyba

Visos veiklos rūšys
Programinės įrangos
programavimas
Kompiuterinių žaidimų leidyba
Programinės įrangos leidyba,
išskyrus kompiuterinių žaidimų
leidybą
Programinės įrangos
instaliavimo paslaugos
Visos veiklos rūšys, išskyrus
vartotojų ir problemų analizę ir
geriausio sprendimo parinkimo
konsultacijas
Vartotojų poreikių ir problemų
analizė, geriausio sprendimo
parinkimo konsultacijos

Tretiesiems asmenims
priklausančios duomenų
apdorojimo įrangos nuolatinė
tvarkyba ir naudojimas
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2

Duomenų apdorojimas

72.30

63.11

Duomenų apdorojimo,
interneto serverių paslaugų
(prieglobos) ir susijusi veikla

13

Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis
Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis

72.40

62.01

72.40

59.20

Kompiuterių programavimo
veikla
Garso įrašymas ir muzikos
įrašų leidyba

Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis
Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis
Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis
Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis
Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis
Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis

72.40

63.12

Interneto vartų paslaugų veikla

72.40

58.11

Knygų leidyba

Su duomenų bazių informacijos
teikimu susijusi veikla:
duomenų teikimas tam tikra
nustatyta tvarka ar nuoseklumu,
atliekant tiesioginę paiešką ar
suteikiant tiesioginę prieigą prie
duomenų (kompiuterizuotasis
valdymas) visiems arba ribotam
vartotojų skaičiui, suskirstant
juos pagal poreikius
Duomenų apdorojimas
naudojant užsakovų arba savą
programinę įrangą
Žiniatinklio svetainės
registravimas
Duomenų bazių turinio ir
struktūros projektavimas
Parsisiunčiamos muzikos
leidyba (muzikos leidyba
tiesioginės prijungties režimu su
galimybe ją parsisiųsti)
Interneto paieškos vartų
paslaugų veikla
Knygų leidyba internete

72.40

58.12

72.40

58.13

Žinynų, katalogų ir adresų
sąrašų leidyba
Laikraščių leidyba

Žinynų, katalogų ir adresų
sąrašų leidyba internete
Laikraščių leidyba internete

72.40

58.14

72.40

58.19

Žurnalų ir periodinių leidinių
leidyba
Kita leidyba

Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis
Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis

72.40

58.21

72.40

58.29

Žurnalų ir periodinių leidinių
leidyba internete
Duomenų bazių ir kita, niekur
kitur nepriskirta, leidyba
internete
Kompiuterinių žaidimų leidyba
internete
Visos programinės įrangos,
išskyrus kompiuterinius
žaidimus, leidyba internete

13

13
13
13
13
13
13

13
13

Kompiuterinių žaidimų
leidyba
Kita programinės įrangos
leidyba
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13

Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis

72.40

60.10

Radijo programų transliavimas

Radijo laidų transliavimas
internete

13

Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis

72.40

60.20

Televizijos programų
rengimas ir transliavimas

Įgarsintų vaizdų transliavimas
internete

13

Veikla, susijusi su duomenų
bazėmis

72.40

63.11

2

Įstaigos, buhalterinės ir
kompiuterinės įrangos
techninė priežiūra ir remontas

72.50

95.11

Duomenų apdorojimo,
interneto serverių paslaugų
(prieglobos) ir susijusi veikla
Kompiuterių ir išorinės
įrangos remontas

2

Įstaigos, buhalterinės ir
kompiuterinės įrangos
techninė priežiūra ir remontas

72.50

33.12

Mašinų remontas

Duomenų bazių kasdienė
priežiūra
Duomenų saugojimo paslaugos
Kompiuterių ir išorinės įrangos,
išskyrus fotokopijavimo ir
sumavimo mašinas, techninė
priežiūra ir remontas [CPA
2002: 72.50.11, 72.50.12]
Įstaigos aparatų ir įrangos,
įskaitant fotokopijavimo ir
sumavimo mašinas, techninė
priežiūra ir remontas

1

Raštinės mašinų remontas ir
priežiūra
Buhalterinių mašinų remontas
ir priežiūra
Kompiuterių remontas ir
priežiūra
Elektroninės aparatūros
remontas ir priežiūra
Kita, su kompiuteriais susijusi,
veikla
Kompiuteriniai žaidimai

72.50.10

33.12

Mašinų remontas

72.50.20

33.12

Mašinų remontas

72.50.30

95.11

72.50.40

33.12

Kompiuterių ir išorinės
įrangos remontas
Mašinų remontas

72.60

62.09

72.60.10

61.90

1
1
1
1
1

Kita informacinių technologijų
ir kompiuterių paslaugų veikla
Kitų ryšių paslaugų veikla
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3

Gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji
veikla

73.10

72.19

Kiti gamtos mokslų ir
inžinerijos moksliniai tyrimai
ir taikomoji veikla

3

Gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji
veikla

73.10

72.20

Socialinių ir humanitarinių
mokslų moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla

3

Gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji
veikla
Agrarinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai
Gamtos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai
Matematikos mokslų tiriamieji
ir taikomieji darbai
Medicinos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai
Technikos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai
Socialinių ir humanitarinių
mokslų moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla

73.10

72.11

Biotechnologijos moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla

73.10.10

72.19.10

73.10.20

72.19.20

73.10.30

72.19.30

73.10.40

72.19.40

73.10.50

72.19.50

73.20

72.20

Agrarinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai
Gamtos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai
Matematikos mokslų tiriamieji
ir taikomieji darbai
Medicinos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai
Technikos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai
Socialinių ir humanitarinių
mokslų moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla

Humanitarinių mokslų
tiriamieji ir taikomieji darbai
Socialinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

73.20.10

72.20.10

73.20.20

72.20.20

1
1
1
1
1
1

1
1

Humanitarinių mokslų
tiriamieji ir taikomieji darbai
Socialinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

Sistemingi tyrimai ir kūrybinis
darbas gamtos mokslų, tokių
kaip matematika, fizika,
astronomija, chemija,
gamtotyra, medicinos mokslai,
dirvotyra, žemės ūkio mokslai ir
kt., ir inžinerijos, išskyrus
biotechnologiją, srityje
Daugiadisciplininiai moksliniai
tyrimai ir bandomoji veikla,
labiausiai susiję su gamtos
mokslais ir inžinerija
Daugiadisciplininiai moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla,
labiausiai susiję su socialiniais
ir humanitariniais mokslais
Biotechnologijos moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla

Sistemingi tyrimai ir kūrybinis
darbas socialinių ir
humanitarinių mokslų, tokių
kaip ekonomika, psichologija,
sociologija, teisė, lingvistika ir
kalbotyra, menotyra ir kt.,
srityje
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Teologijos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai
Teisinė veikla

73.20.30

72.20.30

74.11

69.10

74.11.10

69.10.10

74.11.20

69.10.20

74.11.30

69.10.30

74.12

69.20

74.12.10

69.20.10

74.12.20
74.12.30

69.20.20
69.20.30

74.12.40
74.13

69.20.40
73.20

1

Konsultacijos ir juridinis
atstovavimas civilinėse ir
baudžiamosiose bylose
Konsultacijos ir atstovavimas
darbo ginčuose
Bendrieji patarimai ir
konsultacijos, teisinių
dokumentų rengimas
Apskaitos, buhalterijos ir
audito veikla; konsultacijos
mokesčių klausimais
Buhalterinė apskaita ir audito
atlikimas
Finansinių ataskaitų rengimas
Firmų ir kitų bendrovių
komercinių operacijų
apskaitos tvarkymas
Mokesčių konsultacijos
Rinkos tyrimas ir viešosios
nuomonės apklausa
Rinkos konjunktūros tyrimas

74.13.10

73.20

1

Viešosios nuomonės tyrimas

74.13.20

73.20

5

Konsultacinė verslo ir
valdymo veikla

74.14

70.21

5

Konsultacinė verslo ir
valdymo veikla

74.14

70.22

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

Teologijos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai
Teisinė veikla
Konsultacijos ir juridinis
atstovavimas civilinėse ir
baudžiamosiose bylose
Konsultacijos ir atstovavimas
darbo ginčuose
Bendrieji patarimai ir
konsultacijos, teisinių
dokumentų rengimas
Apskaitos, buhalterijos ir
audito veikla; konsultacijos
mokesčių klausimais
Buhalterinė apskaita ir audito
atlikimas
Finansinių ataskaitų rengimas
Firmų ir kitų bendrovių
komercinių operacijų
apskaitos tvarkymas
Mokesčių konsultacijos
Rinkos tyrimas ir viešosios
nuomonės apklausa
Rinkos tyrimas ir viešosios
nuomonės apklausa
Rinkos tyrimas ir viešosios
nuomonės apklausa
Viešųjų ryšių ir komunikacijos
veikla

Konsultacinė verslo ir kito
valdymo veikla

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Su ryšių su visuomene ir
komunikacijos veikla susijusių
paslaugų, tokių kaip
konsultacijos, patarimai ar
operatyvi pagalba verslui ir
viešajam sektoriui, teikimas
Visos veiklos rūšys, išskyrus
viešųjų ryšių ir komunikacijos
bei švietimui būdingų paslaugų
veiklą ir agronomijos
konsultacijas
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5

Konsultacinė verslo ir
valdymo veikla

74.14

74.90

5

Konsultacinė verslo ir
valdymo veikla

74.14

85.60

5

Konsultacinė verslo ir
valdymo veikla
Verslo informacijos paieška ir
pateikimas
Ginčų tarp verslo partnerių
sprendimas, jų sutaikymas
Verslo įmonių vadovavimo ir
praktinio tvarkymosi
konsultacijos
Kontroliuojančių bendrovių
vadybinė veikla

74.14

02.40

74.14.10

70.22

74.14.20

70.22

74.14.30

70.22

74.15

70.10

Pagrindinių buveinių veikla

Kontroliuojančių bendrovių
vadybinė veikla
Architektūros ir inžinerijos
veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos
Architektūros ir inžinerijos
veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos

74.15

64.20

74.20

74.20

Kontroliuojančiųjų bendrovių
veikla
Fotografavimo veikla

74.20

71.12

Inžinerijos veikla ir su ja
susijusios techninės
konsultacijos

Architektūros ir inžinerijos
veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos

74.20

74.90

Kita, niekur kitur nepriskirta,
profesinė, mokslinė ir techninė
veikla

1
1
1

2

2
4

4

4

Kita, niekur kitur nepriskirta,
profesinė, mokslinė ir techninė
veikla
Švietimui būdingų paslaugų
veikla
Miškininkystei būdingų
paslaugų veikla
Konsultacinė verslo ir kito
valdymo veikla
Konsultacinė verslo ir kito
valdymo veikla
Konsultacinė verslo ir kito
valdymo veikla

Agronomijos konsultacijų
teikimas
Švietimui būdingų paslaugų
veikla (dalis patarimų ir
konsultacijų verslui ir viešajam
sektoriui)
Miškotvarkos konsultacinių
paslaugų veikla

Kontroliuojančiųjų bendrovių,
užsiimančių valdymu, veikla
Pagrindinių buveinių,
centralizuotų valdymo įstaigų ir
pan., kurios tvarko, prižiūri ir
vadovauja kompanijoms ar
įmonėms priklausančioms
kitoms įmonėms ar bendrovėms
ir kurios paprastai atlieka
bendrovės ar įmonės strateginį
ir organizacinį planavimą bei
sprendimų priėmimą, veikla
Kontroliuojančiųjų bendrovių,
neužsiimančių valdymu, veikla
Fotografavimas iš orlaivių
Visos veiklos rūšys, išskyrus
architektūros veiklą, orų
prognozavimą ir kiekybės
inspektorių veiklą
Orų prognozavimas
Kiekybės inspektorių veikla
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4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

2

Architektūros ir inžinerijos
veikla bei su ja susijusios
techninės konsultacijos
Konsultacijos architektūros ir
civilinės statybos srityje
Inžinerinė-technologinė veikla
Projektiniai-konstruktoriniai
darbai
Miestų, miestelių ir
kraštovaizdžio planavimas
Gatvių eismo projektavimas
Geodezinė veikla
Geologinės paieškos ir
žvalgyba
Miškotvarka ir žemėtvarka
Techninis tikrinimas ir analizė

74.20

71.11

Architektūros veikla

74.20.10

71.11

Architektūros veikla

74.20.20
74.20.30

71.12.10
71.12.20

74.20.40

71.11

Inžinerinė-technologinė veikla
Projektiniai-konstruktoriniai
darbai
Architektūros veikla

74.20.50
74.20.60
74.20.70

71.12.30
71.12.40
71.12.50

74.20.80
74.30

71.12.60
71.20

Aplinkos kontrolė, ekologinis
monitoringas
Medžiagų bandymai ir analizė
Produkcijos kokybės
bandymai ir analizė
Maisto produktų tyrimas pagal
higienos reikalavimus,
įskaitant veterinarinį, susijusį
su maisto produktų gamyba,
tyrimą ir tikrinimą
Variklinių transporto
priemonių saugaus eismo
periodinis patikrinimas
Matavimo priemonių patikra
bei kalibravimas
Gaminių sertifikavimas, jų
normatyvinių dokumentų
reikalavimų kontrolė
Reklama

74.30.10

71.20.10

74.30.20
74.30.30

71.20.20
71.20.30

74.30.40

71.20.40

74.30.50

71.20.50

74.30.60

71.20.60

74.30.70

71.20.70

74.40

73.12

Gatvių eismo projektavimas
Geodezinė veikla
Geologinės paieškos ir
žvalgyba
Miškotvarka ir žemėtvarka
Techninis tikrinimas ir analizė
Aplinkos kontrolė, ekologinis
monitoringas
Medžiagų bandymai ir analizė
Produkcijos kokybės
bandymai ir analizė
Maisto produktų tyrimas pagal
higienos reikalavimus,
įskaitant veterinarinį, susijusį
su maisto produktų gamyba,
tyrimą ir tikrinimą
Variklinių transporto
priemonių saugaus eismo
periodinis patikrinimas
Matavimo priemonių patikra
bei kalibravimas
Gaminių sertifikavimas, jų
normatyvinių dokumentų
reikalavimų kontrolė
Atstovavimas žiniasklaidai

Architektūros veikla

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Atstovavimo žiniasklaidai, t. y.
laiko ir ploto pardavimo
įvairiems reklamos
tarpininkams veikla
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2

Reklama

74.40

73.11

Reklamos agentūrų veikla

1

Reklamos priemonių kūrimas
ir įgyvendinimas
Reklamos kūrimas ir jos
išdėstymas
Reklamos pristatymas
žiniasklaidoje
Naujo personalo atranka ir
tarnybos parūpinimas

74.40.10

73.11

Reklamos agentūrų veikla

74.40.20

73.11

Reklamos agentūrų veikla

74.40.30

73.12

Atstovavimas žiniasklaidai

74.50

78.20

Laikinojo įdarbinimo agentūrų
veikla

3

Naujo personalo atranka ir
tarnybos parūpinimas

74.50

78.30

Kitas darbo jėgos teikimas

3

Naujo personalo atranka ir
tarnybos parūpinimas

74.50

78.10

Įdarbinimo agentūrų veikla

4

Tyrimo ir apsaugos veikla

74.60

80.10

Privati apsauga

4

Tyrimo ir apsaugos veikla

74.60

80.20

Apsaugos sistemų paslaugų
veikla

1
1
3

Visos veiklos rūšys, išskyrus
atstovavimo žiniasklaidai
paslaugų teikimą, vietų
reklamai parūpinimą

Darbo rangos sutarčių veikla, t.
y. kitų įmonių aprūpinimas
darbo jėga, paprastai laikinam
darbui, samdoma ir apmokama
agentūrų (išskyrus ilgalaikį
aprūpinimą žmogiškaisiais
ištekliais ir jų valdymą)
Ilgalaikio aprūpinimo
žmogiškaisiais ištekliais ir jų
valdymo veikla
Personalo ieškojimo,
pretendentų atrinkimo ir
nukreipimo paslaugų, susijusių
su įdarbinimu, teikimas
potencialiam darbdaviui ar
būsimam darbuotojui
Vadovaujančiųjų darbuotojų
ieškojimas ir siuntimas į darbą
(galvų medžiojimas)
Stebėjimo, saugojimo ir kitokia
apsaugos veikla (išskyrus
elektroninių apsaugos
signalizavimo sistemų
stebėjimą ar nuotolinį
stebėjimą)
Elektroninių apsaugos
signalizavimo sistemų
stebėjimo ar nuotolinio
stebėjimo veikla
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4

Tyrimo ir apsaugos veikla

74.60

80.30

Tyrimo veikla

4

Tyrimo ir apsaugos veikla

74.60

74.90

1
1

Asmenų ir turto apsauga
Asmenų, dingusių be žinios,
paieška
Vagysčių tyrimas
Darbo saugos gamyboje
konsultacijos

74.60.10
74.60.20

80.10
80.30

Kita, niekur kitur nepriskirta,
profesinė, mokslinė ir techninė
veikla
Privati apsauga
Tyrimo veikla

74.60.30
74.60.40

80.30
74.90

3

Pramoninis valymas

74.70

81.22

3

Pramoninis valymas

74.70

81.29

Kita valymo veikla

3

Pramoninis valymas

74.70

81.21

Paprastasis pastatų valymas

1
1

Pastatų valymas ir tvarkymas
Pastatų, laivų, traukinių ir kt.
dezinfekcijos ir dezinsekcijos
veikla
Fotografavimo veikla
Fotografijų gamyba
Negatyvų ir kino juostų
ryškinimas, fotografijų
darymas ir didinimas
Senų fotografijų atnaujinimas
Fasavimo ir pakavimo veikla

74.70.10
74.70.20

81.21
81.29

Paprastasis pastatų valymas
Kita valymo veikla

74.81
74.81.10
74.81.20

74.20
74.20
74.20

Fotografavimo veikla
Fotografavimo veikla
Fotografavimo veikla

74.81.30
74.82

74.20
82.92

Fotografavimo veikla
Fasavimo ir pakavimo veikla

Aerozolių indų pildymas
Skysčių, įskaitant gėrimus ir
maistą, pilstymas

74.82.10
74.82.20

82.92
82.92

Fasavimo ir pakavimo veikla
Fasavimo ir pakavimo veikla

1
1

1
1
1

1
1
1
1

Tyrimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
profesinė, mokslinė ir techninė
veikla
Kita pastatų ir pramoninio
valymo veikla

Privačių tyrėjų, seklių ir
detektyvų veikla
Saugos konsultacijų teikimas

Specializuotas visų tipų pastatų
išorės ir vidaus valymas
Pramoninių mašinų valymas
Butelių ir stiklainių plovimas
Pastatų, laivų, traukinių ir kt.
dezinfekcijos ir dezinsekcijos
veikla
Traukinių, autobusų, lėktuvų ir
kt. valymas
Autocisternų ir tanklaivių
vidaus valymas
Visų tipų pastatų vidaus
valymas (paprastasis valymas)

Visos veiklos rūšys

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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Kietųjų medžiagų pakavimas
Žymenų (etikečių) tvirtinimas
ir antspaudavimas
Sekretoriavimo ir vertimo
veikla

74.82.30
74.82.40

82.92
82.92

Fasavimo ir pakavimo veikla
Fasavimo ir pakavimo veikla

74.85

82.11

4

Sekretoriavimo ir vertimo
veikla

74.85

82.19

Kombinuotųjų įstaigos
administracinių paslaugų
veikla
Fotokopijavimo, dokumentų
rengimo ir kita specializuota
įstaigai būdingų paslaugų
veikla

4

Sekretoriavimo ir vertimo
veikla

74.85

82.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslui būdingų pasaugų
veikla

4

74.85

74.30

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

1

Sekretoriavimo ir vertimo
veikla
Stenografavimo veikla

74.85.10

82.99

1

Korespondencijos tvarkymas

74.85.20

82.11

1
1

Vertimas raštu ir žodžiu
Užsakomųjų informacinių
paslaugų centro veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslo veikla

74.85.30
74.86

74.30
82.20

74.87

77.40

Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslui būdingų paslaugų
veikla
Kombinuotųjų įstaigos
administracinių paslaugų
veikla
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
Užsakomųjų informacinių
paslaugų centrų veikla
Intelektinės nuosavybės ir
panašių produktų, išskyrus
autorių teisių saugomus
objektus, išperkamoji nuoma

1
1
4

8

Kombinuota sekretoriavimo
veikla
Specializuota sekretoriavimo
veikla, t. y. tekstų rinkimas,
perrašymas iš magnetinių juostų
ar diskų, tekstų koregavimas,
fotokopijų darymas ir kt.
Telefonu teikiamos paslaugos,
išskyrus užsakomųjų
informacinių paslaugų centrų ir
kompiuterių pagalba teikiamas
paslaugas telefonu
Stenografavimo paslaugos
teismo proceso metu, vėlesnis
įrašytos medžiagos perrašymas
Vertimo raštu ir žodžiu veikla

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Nefinansinio nematerialiojo
turto išperkamoji nuoma
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8

Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslo veikla

74.87

63.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
informacinių paslaugų veikla

8

Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslo veikla

74.87

74.10

Specializuota projektavimo
veikla

8

Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslo veikla

74.87

74.90

Kita, niekur kitur nepriskirta,
profesinė, mokslinė ir techninė
veikla

Kita, niekur kitur nepriskirta,
informacinių paslaugų, tokių
kaip informacinės paslaugos
telefonu, informacijos paieškos
paslaugos už atlygį arba pagal
sutartį, naujienų apžvalgos,
spaudos apžvalgos ir kt.
paslaugos, veikla
Audinių, drabužių, avalynės,
juvelyrinių dirbinių, baldų
modelių eskizų darymas,
interjero dekoravimas, kitų
daiktų, taip pat asmeninių ir
namų ūkio reikmenų
modeliavimas, grafinis
projektavimas, interjero
projektuotojų, vidaus apdailos
dizainerių ir stendų
projektuotojų veikla
Verslo brokerių tarpininkavimo
veikla, t. y. smulkaus ir
vidutinio verslo, įskaitant
profesinę veiklą, pirkimų ir
pardavimų rengimas
Vertinimo, išskyrus
nekilnojamąjį turtą ir draudimą,
veikla
Niekur kitur nepriskirtų, kitokių
nei inžinieriai ar technikai,
konsultantų veikla
Agentų ir agentūrų kitų asmenų
vardu vykdoma veikla,
paprastai susijusi su sutarčių
sudarymu dalyvauti kino
filmuose, teatrų spektakliuose ir
kituose pramogų ar sporto
renginiuose, taip pat knygų,
pjesių, vaizduojamosios dailės
kūrinių, fotografijų ir kt.
pateikimo leidėjams veikla
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8

Posėdžių ir verslo renginių
organizavimas
Išieškojimo agentūrų ir kredito
biurų veikla

Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslo veikla

74.87

82.30

74.87

82.91

8

Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslo veikla

74.87

82.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslui būdingų pasaugų
veikla

8

Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslo veikla

74.87

59.20

Garso įrašymas ir muzikos
įrašų leidyba

1

Asmenų ar firmų kreditingumo
įvertinimo veikla

74.87.10

74.90

1

Mugių, parodų ir suvažiavimų
rengėjų veikla
Aukcionų rengėjų veikla

74.87.20

82.30

74.87.30

82.99

Įvairių gaminių modeliavimas,
interjero dekoravimas
Verslo brokerių veikla

74.87.40

74.10

74.87.50

74.90

1

Turto, išskyrus nekilnojamąjį,
vertinimo veikla

74.87.60

74.90

1

Bendrosios viešosios
paslaugos
Lietuvos Respublikos
apskričių veikla
Lietuvos Respublikos
savivaldybių veikla

75.11

84.11

75.11.10

84.11.10

75.11.20

84.11.20

Kita, niekur kitur nepriskirta,
profesinė, mokslinė ir techninė
veikla
Posėdžių ir verslo renginių
organizavimas
Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslui būdingų paslaugų
veikla
Specializuota projektavimo
veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
profesinė, mokslinė ir techninė
veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
profesinė, mokslinė ir techninė
veikla
Bendroji viešojo valdymo
veikla
Lietuvos Respublikos
apskričių veikla
Lietuvos Respublikos
savivaldybių veikla

8

1

1
1

1
1

Mugių, parodų ir suvažiavimų
rengėjų veikla
Pinigų pagal vekselius
išieškojimas, kreditingumo,
susijusio su asmenų ir firmų
mokumu ar verslo praktika,
įvertinimas
Nepriklausomų aukcionų
vedėjų paslaugos
Operacijos su prekybiniais ir
panašiais, susijusiais su verslu,
ženklais
Dujų, vandens ir elektros
skaitiklių rodmenų
registravimas
Autoriaus teisių (išskyrus kino
filmų autoriaus teisių) valdymo
paslaugos

Visos veiklos rūšys
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Lietuvos Respublikos valsčių
(seniūnijų) veikla
Iždo valdymas ir priežiūra
Biudžeto vykdymas ir
valstybinių fondų tvarkymas
Centrinių administracinių
institucijų įstatymų leidžiamoji
ir vykdomoji veikla

75.11.30

84.11.30

75.11.40
75.11.50

84.11.40
84.11.50

75.11.60

84.11.60

Vadovavimas muitinės
tarnyboms ir jų veikla
Vadovavimas statistikos ir
sociologijos tarnyboms
įvairiuose valstybės valdymo
lygiuose bei jų veikla
Sveikatos priežiūros, švietimo,
kultūros ir kitų socialinių,
išskyrus socialinį draudimą,
tarnybų veiklos reguliavimas

75.11.70

84.11.70

75.11.80

84.11.80

75.12

84.12

1

Sveikatos tarnybų veiklos
reguliavimas

75.12.10

84.12

1

Švietimo tarnybų veiklos
reguliavimas

75.12.20

84.12

1

Kultūros ir sporto tarnybų
veiklos reguliavimas

75.12.30

84.12

1

Vadovavimas geriamojo
vandens tiekimo programoms

75.12.40

84.12

1
1
1
1

1
1

1

Lietuvos Respublikos
seniūnijų veikla
Iždo valdymas ir priežiūra
Biudžeto vykdymas ir
valstybinių fondų tvarkymas
Centrinių administracinių
institucijų įstatymų
leidžiamoji ir vykdomoji
veikla
Vadovavimas muitinės
tarnyboms ir jų veikla
Vadovavimas statistikos ir
sociologijos tarnyboms
įvairiuose valstybės valdymo
lygiuose bei jų veikla
Sveikatos priežiūros, švietimo,
kultūros ir kitų socialinių
paslaugų, išskyrus socialinį
draudimą, veiklos
reguliavimas
Sveikatos priežiūros, švietimo,
kultūros ir kitų socialinių
paslaugų, išskyrus socialinį
draudimą, veiklos
reguliavimas
Sveikatos priežiūros, švietimo,
kultūros ir kitų socialinių
paslaugų, išskyrus socialinį
draudimą, veiklos
reguliavimas
Sveikatos priežiūros, švietimo,
kultūros ir kitų socialinių
paslaugų, išskyrus socialinį
draudimą, veiklos
reguliavimas
Sveikatos priežiūros, švietimo,
kultūros ir kitų socialinių
paslaugų, išskyrus socialinį
draudimą, veiklos
reguliavimas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

165

2

Verslo veiklos reguliavimas ir
parama jai efektyviau
organizuoti

75.13

84.13

Verslo veiklos reguliavimas ir
parama efektyviau ją
organizuoti

2

Verslo veiklos reguliavimas ir
parama jai efektyviau
organizuoti
Parama efektyviai žemės ūkio
veiklai ir jos reguliavimas

75.13

82.99

75.13.10

84.13

1

Miškų ūkio tarnybų veiklos
reguliavimas

75.13.20

84.13

1

Racionalaus žemės
panaudojimo reguliavimas

75.13.30

84.13

1

Energetikos ir gamtinių
išteklių valstybinis valdymas ir
reguliavimas
Transporto, ryšių, viešbučių ir
turizmo valstybinis valdymas
ir reguliavimas
Vadovavimas darbo jėgos
resursų racionalaus naudojimo
programoms
Su prekyba susijusių tarnybų
veikla, reguliavimas ir parama
joms
Vadovavimas licencijų
išdavimui

75.13.40

84.13

75.13.50

84.13

75.13.60

84.13

75.13.70

84.13

75.13.80

84.13

3

Aptarnavimo veikla bendrajam
valdymui palaikyti

75.14

84.11

Kita, niekur kitur nepriskirta,
verslui būdingų pasaugų
veikla
Verslo veiklos reguliavimas ir
parama efektyviau ją
organizuoti
Verslo veiklos reguliavimas ir
parama efektyviau ją
organizuoti
Verslo veiklos reguliavimas ir
parama efektyviau ją
organizuoti
Verslo veiklos reguliavimas ir
parama efektyviau ją
organizuoti
Verslo veiklos reguliavimas ir
parama efektyviau ją
organizuoti
Verslo veiklos reguliavimas ir
parama efektyviau ją
organizuoti
Verslo veiklos reguliavimas ir
parama efektyviau ją
organizuoti
Verslo veiklos reguliavimas ir
parama efektyviau ją
organizuoti
Bendroji viešojo valdymo
veikla

3

Aptarnavimo veikla bendrajam
valdymui palaikyti
Aptarnavimo veikla bendrajam
valdymui palaikyti

75.14

91.01

Bibliotekų ir archyvų veikla

75.14

81.10

Kombinuota patalpų
funkcionavimo užtikrinimo
veikla

1

1

1

1

1

3

Visos veiklos rūšys, išskyrus
transporto priemonių licencijų
išdavimą už atlygį ar pagal
sutartį
Transporto priemonių licencijų
išdavimas už atlygį ar pagal
sutartį

Bendroji personalo ir kita
bendrojo pobūdžio paslaugų
veikla
Valstybinių archyvų
eksploatavimas
Viešosios valdžios padaliniams
priklausančių ar jų užimamų
pastatų eksploatavimas
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1

Bendroji viešojo valdymo
veikla
Bibliotekų ir archyvų veikla

75.14.10

84.11

75.14.20

91.01

75.14.30

81.10

2

Bendroji personalo parinkimo
ir aptarnavimo veikla
Vyriausybės dokumentų ir
archyvų tvarkyba bei
saugojimas
Vyriausybei priklausančių ir
jos užimamų pastatų
eksploatavimas
Užsienio reikalai

75.21

88.99

2

Užsienio reikalai

75.21

84.21

Kombinuota patalpų
funkcionavimo užtikrinimo
veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
nesusijusi su apgyvendinimu
socialinio darbo veikla
Užsienio reikalai

1

Užsienio reikalų ministerijos
bei diplomatinių ir konsulinių
misijų valdymas bei jų veikla
Vadovavimas, darbo
organizavimas ir parama
tarnyboms, teikiančioms
užsienio šalims informacinio ir
kultūrinio pobūdžio paslaugas
Užsienio prekybos,
tarptautinių finansų ir
techninių užsienio reikalų
tvarkymas
Gynybos veikla

75.21.10

84.21

Užsienio reikalai

75.21.20

84.21

Užsienio reikalai

75.21.30

84.21

Užsienio reikalai

75.22

84.22

Gynybos veikla

Karinės gynybos reikalų
tvarkymas, vadovavimas
karinėms pajėgoms ir jų veikla
Vadovavimas civilinės
gynybos pajėgoms, jų darbo
organizavimas ir parama
Taikomųjų tyrimų ir
eksperimentinių programų,
susijusių su gynyba,
organizavimas ir
įgyvendinimas

75.22.10

84.22

Gynybos veikla

75.22.20

84.22

Gynybos veikla

75.22.30

84.22

Gynybos veikla

1

1

1

1

1
1

1

1

Tarptautinės paramos, pvz.,
pabėgėlių ir badaujančiųjų
paramos programos, teikimas
Visos veiklos rūšys, išskyrus
pabėgėlių ir badaujančiųjų
paramos programas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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1

Teisingumo ir teisminė veikla

75.23

84.23

Teisingumo ir teisminė veikla

1
1

75.23.10
75.23.20

84.23
84.23

Teisingumo ir teisminė veikla
Teisingumo ir teisminė veikla

75.24

84.24

75.24.10

84.24

75.24.20

84.24

1

Teismų veikla
Vadovavimas tardymo
izoliatorių, kalėjimų, pataisos
darbų įstaigoms ir jų veikla
Visuomenės saugumo ir
teisėtvarkos veikla
Vadovavimas valdžios
instancijų policijos pajėgoms
Saugumo užtikrinimas
stichinių nelaimių atvejais
Kelių policijos veikla

75.24.30

84.24

1

Priešgaisrinių tarnybų veikla

75.25

84.25

Viešosios tvarkos ir apsaugos
veikla
Viešosios tvarkos ir apsaugos
veikla
Viešosios tvarkos ir apsaugos
veikla
Viešosios tvarkos ir apsaugos
veikla
Priešgaisrinių tarnybų veikla

1

75.25.10

84.25

Priešgaisrinių tarnybų veikla

75.30

84.30

2
2
2

Geležinkelių gaisrų gesinimo
ir gaisrų profilaktikos tarnybų
veikla
Privalomojo (valstybinio)
socialinio draudimo veikla
Pradinis mokymas
Pradinis mokymas
Ikimokyklinis ugdymas

80.10
80.10
80.10.10

85.20
85.10
85.10.10

Privalomojo (valstybinio)
socialinio draudimo veikla
Pradinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų
ugdymas

2

Ikimokyklinis ugdymas

80.10.10

85.10.20

Priešmokyklinio amžiaus
vaikų ugdymas

2

Ikimokyklinis specialusis
ugdymas

80.10.20

85.10.20

Priešmokyklinio amžiaus
vaikų ugdymas

2

Ikimokyklinis specialusis
ugdymas

80.10.20

85.10.10

Ikimokyklinio amžiaus vaikų
ugdymas

1
1

Pradinis mokymas
Pradinis specialusis mokymas

80.10.30
80.10.40

85.20
85.20

Pradinis ugdymas
Pradinis ugdymas

1
1
1

1

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Pradinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų
ugdymas lopšeliuose,
darželiuose
Priešmokyklinio amžiaus (6–7
metų) vaikų ugdymas pradinių
mokyklų padaliniuose
Priešmokyklinio amžiaus (6–7
metų) specialiųjų poreikų vaikų
ugdymas pradinių mokyklų
padaliniuose
Ikimokyklinio amžiaus
specialiųjų poreikų vaikų
ugdymas lopšeliuose,
darželiuose
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1

Bendrasis vidurinis mokymas

80.21

85.31

Bendrasis vidurinis ugdymas

1

Bendrasis pagrindinis
mokymas
Bendrasis pagrindinis
specialusis mokymas
Bendrasis vidurinis mokymas
Bendrasis vidurinis specialusis
mokymas
Techninis ir profesinis
vidurinis mokymas
Profesinis mokymas

80.21.10

85.31.10

Pagrindinis ugdymas

80.21.20

85.31.10

Pagrindinis ugdymas

80.21.30
80.21.40

85.31.20
85.31.20

Vidurinis mokymas
Vidurinis mokymas

80.22

85.32

80.22.10

85.32

80.22.20

85.32

2

Profesinis specialusis
mokymas
Aukštasis mokslas

80.30

85.42

Techninis ir profesinis
vidurinis mokymas
Techninis ir profesinis
vidurinis mokymas
Techninis ir profesinis
vidurinis mokymas
Aukštasis (tretinis) mokymas

2

Aukštasis mokslas

80.30

85.41

Aukštojo mokslo laipsnio
nesuteikiantis mokymas
baigus vidurinę mokyklą

1

Aukštesnysis mokslas

80.30.10

85.41

1

Aukštasis neuniversitetinis
mokslas
Aukštasis universitetinis
mokslas
Doktorantūra
Vairavimo mokyklų veikla

80.30.20

85.42.10

80.30.30

85.42.20

80.30.40
80.41

85.42.30
85.53

Aukštojo mokslo laipsnio
nesuteikiantis mokymas
baigus vidurinę mokyklą
Aukštasis neuniversitetinis
mokslas
Aukštasis universitetinis
mokslas
Doktorantūra
Vairavimo mokyklų veikla

Suaugusiųjų ir kitas, niekur
kitur nepriskirtas, švietimas
Suaugusiųjų ir kitas, niekur
kitur nepriskirtas, švietimas

80.42

85.51

80.42

85.52

1
1
1
1
1
1

1
1
1
4
4

Sportinis ir rekreacinis
švietimas
Kultūrinis švietimas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys

Mokslas, baigus vidurinį
mokslą, suteikiantis aukštojo
mokslo laipsnį (diplomą) arba
jo ekvivalentą
Mokslas, baigus vidurinį
mokslą, nesuteikiantis aukštojo
mokslo laipsnio (diplomo) arba
jo ekvivalento

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Sportinis ir rekreacinis
švietimas
Kultūrinis švietimas, į kurį įeina
žemiau akademinio lygio
muzikos, vaizduojamojo ir
scenos menų, fotografijos, šokių
ir teatro mokyklų veikla
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4

Suaugusiųjų ir kitas, niekur
kitur nepriskirtas, švietimas

80.42

85.59

Kitas, niekur kitur
nepriskirtas, švietimas

4

Suaugusiųjų ir kitas, niekur
kitur nepriskirtas, švietimas

80.42

85.32

Techninis ir profesinis
vidurinis mokymas

1

80.42.10

85.31

Bendrasis vidurinis mokymas

80.42.20

85.32

3

Suaugusiųjų bendrasis
vidurinis mokymas
Suaugusiųjų profesinis
mokymas
Kvalifikacijos tobulinimas

80.42.30

85.59

Techninis ir profesinis
vidurinis mokymas
Kitas, niekur kitur
nepriskirtas, švietimas

3

Kvalifikacijos tobulinimas

80.42.30

85.51

Sportinis ir rekreacinis
švietimas

3

Kvalifikacijos tobulinimas

80.42.30

85.52

Kultūrinis švietimas

2

Papildomas mokymas

80.42.40

85.52

Kultūrinis švietimas

2

Papildomas mokymas

80.42.40

85.51

Sportinis ir rekreacinis
švietimas

1

Visos veiklos rūšys, išskyrus
kultūrinį, sportinį ir profesinį
suaugusiųjų švietimą
Techninis ir profesinis
suaugusiųjų mokymas, kuris yra
žemiau universitetinio lygmens,
į kurį įeina profesinės
vairuotojų mokyklos ir į kurį
neįeina kultūrinis, sportinis ir
rekreacinis švietimas; gelbėtojų,
išgyvenimo, kalbėjimo viešai ir
kompiuterių mokymas bei
vairavimo ir skraidymo
mokyklų neprofesionalams
veikla

Kitas suaugusiųjų mokymas,
nesuskirstytas pagal lygius,
išskyrus sportinį, rekreacinį ir
kultūrinį švietimą
Sportinis ir rekreacinis
suaugusiųjų švietimas
Kultūrinis suaugusiųjų
švietimas
Kultūrinis vaikų ir jaunimo
švietimas
Sportinis ir rekreacinis vaikų ir
jaunimo švietimas
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2

Ligoninių veikla

85.11

86.10

Ligoninių veikla

2

Ligoninių veikla

85.11

87.20

Stacionarinė protiškai
atsilikusiųjų, psichikos
ligonių, sergančiųjų
priklausomybės ligomis
globos veikla

1

85.11.10

86.10.10

85.11.20

86.10.20

1
1
1
2

Bendrosios paskirties ligoninių
veikla
Specializuotųjų ligoninių
veikla
Reabilitacijos ligoninių veikla
Slaugos ligoninių veikla
Kitų ligoninių veikla
Medicininės praktikos veikla

85.11.30
85.11.40
85.11.50
85.12

86.10.30
86.10.40
86.10
86.21

Bendrosios paskirties
ligoninių veikla
Specializuotųjų ligoninių
veikla
Reabilitacijos ligoninių veikla
Slaugos ligoninių veikla
Ligoninių veikla
Bendrosios praktikos gydytojų
veikla

2

Medicininės praktikos veikla

85.12

86.22

Gydytojų specialistų veikla

1

Bendrosios praktikos gydytojų
veikla
Gydytojų specialistų veikla
Gydytojų konsultantų veikla

85.12.10

86.21

85.12.20
85.12.30

86.22
86.22

Bendrosios praktikos gydytojų
veikla
Gydytojų specialistų veikla
Gydytojų specialistų veikla

1

1
1

Visos veiklos rūšys, išskyrus
sanatorijų, profilaktoriumų,
reabilitacijos centrų ir panašios
(ne licencijuotų ligoninių)
priežiūros teikimą protiškai
atsilikusiesiems, psichikos
ligoniams ir sergantiesiems
priklausomybės ligomis.
Išskyrus globą, suteikiančią
kambarį, maitinimą, globėjišką
priežiūrą ir patarimus bei tam
tikrą sveikatos priežiūrą.
Sanatorijų, profilaktoriumų,
reabilitacijos centrų ir panašios
(ne licencijuotų ligoninių)
priežiūros teikimas protiškai
atsilikusiesiems, psichikos
ligoniams ir sergantiesiems
priklausomybės ligomis. Ši
globa suteikia kambarį,
maitinimą, globėjišką priežiūrą
ir patarimus bei tam tikrą
sveikatos priežiūrą

Bendrosios praktikos gydytojų
konsultacinė ir gydymo veikla
bendrosios medicinos srityje
Gydytojų specialistų ir chirurgų
konsultacinė ir gydymo veikla
tam tikrose medicinos srityse
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Kita gydytojų veikla
(fizioterapija ir kt.)
Odontologinės praktikos
veikla
Bendroji (terapinė)
stomatologo veikla
Specializuota (chirurginė)
stomatologo veikla
Ortodontinė-ortopedinė
stomatologo veikla
Kita žmonių sveikatos
priežiūros veikla

85.12.40

86.22

Gydytojų specialistų veikla

85.13

86.23

85.13.10

86.23

85.13.20

86.23

85.13.30

86.23

85.14

86.90

Odontologinės praktikos
veikla
Odontologinės praktikos
veikla
Odontologinės praktikos
veikla
Odontologinės praktikos
veikla
Kita žmonių sveikatos
priežiūros veikla

Kita žmonių sveikatos
priežiūros veikla
Kita žmonių sveikatos
priežiūros veikla

85.14

87.10

85.14

87.20

4

Kita žmonių sveikatos
priežiūros veikla

85.14

87.30

Stacionarinė pagyvenusiųjų ir
neįgaliųjų asmenų globos
veikla

1

Viduriniojo medicinos
personalo paslaugos, teikiamos
ligoniams ne ligoninėse
Kraujo perpylimo įstaigų ir
kraujo bankų veikla
Medicinos laboratorijų veikla
Greitosios pagalbos veikla

85.14.10

86.90.10

85.14.20

86.90.20

85.14.30
85.14.40

86.90.30
86.90.40

Viduriniojo medicinos
personalo paslaugų teikimas
ligoniams ne ligoninėse
Kraujo perpylimo įstaigų ir
kraujo bankų veikla
Medicinos laboratorijų veikla
Greitosios pagalbos veikla

1
1
1
1
1
4

4
4

1
1
1

Stacionarinės slaugos įstaigų
veikla
Stacionarinė protiškai
atsilikusiųjų, psichikos
ligonių, sergančiųjų
priklausomybės ligomis
globos veikla

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys, išskyrus
paramedicinos specialistų
stacionarinės globos teikimą
protiškai atsilikusiesiems,
psichikos ligoniams,
sergantiesiems priklausomybės
ligomis, pagyvenusiesiems ir
neįgaliesiems slaugos ir
psichinių ligų įstaigose
Slaugos įstaigų veikla
Paramedicinos specialistų
teikiamų stacionarinės globos ir
priežiūros paslaugų protiškai
atsilikusiesiems, psichikos
ligoniams ir sergantiesiems
priklausomybės ligomis veikla
Paramedicinos specialistų
teikiamų stacionarinės globos ir
priežiūros paslaugų
pagyvenusiesiems ir
neįgaliesiems veikla
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1

Veterinarinė veikla

85.20

75.00

Veterinarinė veikla

1

Gyvulių ir gyvūnų
stacionarinis gydymas
Gyvulių ir gyvūnų
ambulatorinis gydymas
Veterinarinė diagnostinė
veikla
Veterinarijos laboratorijų
veikla
Socialinio darbo veikla,
susijusi su apgyvendinimu

85.20.10

75.00.10

85.20.20

75.00.20

85.20.30

75.00.30

85.20.40

75.00.40

85.31

87.20

Gyvulių ir gyvūnų
stacionarinis gydymas
Gyvulių ir gyvūnų
ambulatorinis gydymas
Veterinarinė diagnostinė
veikla
Veterinarijos laboratorijų
veikla
Stacionarinė protiškai
atsilikusiųjų, psichikos
ligonių, sergančiųjų
priklausomybės ligomis
globos veikla

3

Socialinio darbo veikla,
susijusi su apgyvendinimu

85.31

87.30

Stacionarinė pagyvenusiųjų ir
neįgaliųjų asmenų globos
veikla

3

Socialinio darbo veikla,
susijusi su apgyvendinimu

85.31

87.90

Kita stacionarinė globos veikla

2

Socialinė globa, teikiama visą
parą vaikams, seneliams,
neįgaliems žmonėms
Socialinė globa, teikiama visą
parą vaikams, seneliams,
neįgaliems žmonėms
Našlaičių priežiūra

85.31.10

87.30

85.31.10

87.90

Stacionarinė pagyvenusiųjų ir
neįgaliųjų asmenų globos
veikla
Kita stacionarinė globos veikla

85.31.20

87.90

Kita stacionarinė globos veikla

1
1
1
3

2

1

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Socialinių darbuotojų teikiamų
stacionarinės globos ir
priežiūros paslaugų protiškai
atsilikusiesiems, psichikos
ligoniams ir sergantiesiems
priklausomybės ligomis veikla
Socialinių darbuotojų
stacionarinės ir asmeninės
priežiūros, teikiamos
pagyvenusiesiems ir
neįgaliesiems, veikla
Socialinis darbas atliekamas
visą parą ir susijęs su socialinės
pagalbos teikimu vaikams ir
tam tikrų kategorijų žmonėms,
iš dalies nesugebantiems savimi
pasirūpinti, išskyrus
pagyvenusiuosius,
neįgaliuosius, psichikos
ligonius ir sergančiuosius
priklausomybės ligomis
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Socialinių, konsultacinių,
rūpybos, pagalbos pabėgėliams
ir panašių paslaugų, be
apgyvendinimo, susijusių su
pagyvenusiųjų ir neįgaliųjų
asmenų priežiūra, veikla
Vaikų dienos priežiūros veikla

3

Socialinio darbo veikla,
nesusijusi su apgyvendinimu

85.32

88.10

Nesusijusio su apgyvendinimu
socialinio darbo su
pagyvenusiaisiais ir
neįgaliaisiais asmenimis
veikla

3

Socialinio darbo veikla,
nesusijusi su apgyvendinimu
Socialinio darbo veikla,
nesusijusi su apgyvendinimu

85.32

88.91

Vaikų dienos priežiūros veikla

85.32

88.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
nesusijusi su apgyvendinimu
socialinio darbo veikla

2

Vaikų ir senelių priežiūra
dieną

85.32.10

88.10

2

Vaikų ir senelių priežiūra
dieną
Labdaros organizacijų bei
fondų, valstybinių, vietinių
savitarpio pagalbos
organizacijų veikla
Nuotekų rinkimas ir
apdorojimas
Skystųjų atliekų, nuotekų
šalinimas ir apdorojimas
Vandens nuotakų ir
kanalizacijos sistemų priežiūra
Kitų atliekų rinkimas ir
apdorojimas
Kitų atliekų rinkimas ir
apdorojimas
Kitų atliekų rinkimas ir
apdorojimas

85.32.10

88.91

Nesusijusio su apgyvendinimu
socialinio darbo su
pagyvenusiaisiais ir
neįgaliaisiais asmenimis
veikla
Vaikų dienos priežiūros veikla

85.32.20

88.99

Kita, niekur kitur nepriskirta,
nesusijusi su apgyvendinimu
socialinio darbo veikla

90.01

37.00

Nuotekų valymas

90.01.10

37.00

Nuotekų valymas

90.01.20

37.00

Nuotekų valymas

90.02

38.11

Nepavojingų atliekų surinkimas

90.02

38.12

Nepavojingų atliekų
surinkimas
Pavojingų atliekų surinkimas

90.02

38.21

Nepavojingų atliekų
tvarkymas ir šalinimas

Nepavojingų atliekų tvarkymas
ir šalinimas
Komposto iš organinių atliekų
gamyba

3

1

1
1
1
4
4
4

Kita, niekur kitur nepriskirta,
nesusijusi su apgyvendinimu
socialinio darbo veikla
Labdaros veikla, pvz., lėšų
rinkimas ar kita socialinės
pagalbos veikla

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Pavojingų atliekų surinkimas
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4
4

4

4

4

3

3

Kitų atliekų rinkimas ir
apdorojimas
Gamybos ir kitokių atliekų
rinkimas, gabenimas ir
apdorojimas
Gamybos ir kitokių atliekų
rinkimas, gabenimas ir
apdorojimas
Gamybos ir kitokių atliekų
rinkimas, gabenimas ir
apdorojimas
Gamybos ir kitokių atliekų
rinkimas, gabenimas ir
apdorojimas
Sanitarinė, žemės, vandens bei
grunto gerinimo ir panaši
veikla
Sanitarinė, žemės, vandens bei
grunto gerinimo ir panaši
veikla

Pavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas
Nepavojingų atliekų
surinkimas

Pavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

90.02

38.22

90.02.10

38.11

90.02.10

38.12

Pavojingų atliekų surinkimas

90.02.10

38.21

Nepavojingų atliekų
tvarkymas ir šalinimas

90.02.10

38.22

Pavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

90.03

38.11

Nepavojingų atliekų
surinkimas

Atliekų surinkimas į
šiukšliadėžes viešose vietose

90.03

39.00

Regeneravimas ir kita atliekų
tvarkyba

Dirvožemio ir gruntinio
vandens taršos šalinimas
užteršimo vietoje, taip pat ir
tam skirtose vietose
mechaniniais, cheminiais ar
biologiniais metodais
Paviršinio vandens, užteršto
atsitiktiniais teršalais, taršos
šalinimas ir valymas surenkant
teršalus ir naudojant cheminius
preparatus
Ant žemės, vandens paviršiaus,
į vandenynus ir jūras bei
pakrantėse išsiliejusios naftos ir
kitų teršalų valymas
Išminavimas ir panaši (įskaitant
sprogdinimo darbus) veikla
Niekur kitur nepriskirta,
specializuota kovos su tarša
veikla
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3

Sanitarinė, žemės, vandens bei
grunto gerinimo ir panaši
veikla

90.03

81.29

Kita valymo veikla

1

Gatvių, kelių, automobilių
stovėjimo aikštelių valymas ir
laistymas
Verslininkų ir darbdavių
organizacijų veikla
Prekybos rūmų veikla

90.03.10

81.29

Kita valymo veikla

91.11

94.11

91.11.10

94.11

Verslininkų federacijų ir
asociacijų veikla
Profesinių organizacijų veikla

91.11.20

94.11

91.12

94.12

91.12.10

94.12

1

Visuomeninių organizacijų
veikla
Profesinių bendrijų veikla

91.12.20

94.12

1

Profesinių sąjungų veikla

91.20

94.20

Verslininkų ir darbdavių
narystės organizacijų veikla
Verslininkų ir darbdavių
narystės organizacijų veikla
Verslininkų ir darbdavių
narystės organizacijų veikla
Profesinių narystės
organizacijų veikla
Profesinių narystės
organizacijų veikla
Profesinių narystės
organizacijų veikla
Profesinių sąjungų veikla

1

Religinių organizacijų veikla

91.31

94.91

Religinių organizacijų veikla

1
1
1

Religinių bendrijų veikla
Vienuolynų veikla
Politinių organizacijų veikla

91.31.10
91.31.20
91.32

94.91.10
94.91.20
94.92

Religinių bendrijų veikla
Vienuolynų veikla
Politinių organizacijų veikla

1
1
1

Politinių organizacijų veikla
Jaunimo organizacijų veikla
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
narystės organizacijų veikla

91.32.10
91.32.20
91.33

94.92
94.92
94.99

Politinių organizacijų veikla
Politinių organizacijų veikla
Kitų, niekur kitur nepriskirtų,
narystės organizacijų veikla

1
1
1
1
1

Gatvių, skverų, takų, viešųjų
sodų, parkų, ir t. t. valymas ir
laistymas
Greitkelių, aerodromo takų
sniego ir ledo valymas, įskaitant
druskos ar smėlio barstymą ir
kt.
Tualeto kabinų (biotualetų)
nuoma

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys
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3

Kino filmų ir vaizdajuosčių
gamyba

92.11

59.11

Kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų gamyba

3

Kino filmų ir vaizdajuosčių
gamyba

92.11

59.12

3

Kino filmų ir vaizdajuosčių
gamyba
Meninių filmų gamyba

92.11

59.20

92.11.10

59.11

92.11.20

59.11

1

Vaizdajuosčių (videofilmų)
gamyba
Televizijos filmų gamyba

92.11.30

59.11

1

Dokumentinių filmų gamyba

92.11.40

59.11

1

Animacinių filmų gamyba

92.11.50

59.11

1

Garso įrašų studijų veikla

92.11.60

59.20

1

Kino filmų ir vaizdajuosčių
platinimas

92.12

59.13

1

Kino filmų rodymas

92.13

59.14

Pagamintų kino filmų, vaizdo
filmų ir televizijos programų
meninis apipavidalinimas
Garso įrašymas ir muzikos
įrašų leidyba
Kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų gamyba
Kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų gamyba
Kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų gamyba
Kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų gamyba
Kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų gamyba
Garso įrašymas ir muzikos
įrašų leidyba
Kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų
platinimas
Kino filmų rodymas

1

92.13.10

59.14

Kino filmų rodymas

92.13.20

59.14

Kino filmų rodymas

4

Kino juostų ir vaizdajuosčių
rodymas kino teatruose
Kino juostų ir vaizdajuosčių
rodymas atvirame ore
Radijo ir televizijos veikla

92.20

60.20

Televizijos programų
rengimas ir transliavimas

4

Radijo ir televizijos veikla

92.20

59.11

4

Radijo ir televizijos veikla

92.20

59.20

Kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų gamyba
Garso įrašymas ir muzikos
įrašų leidyba

1
1

1

Vaidybinių ir nevaidybinių kino
filmų, nesvarbu, ar kino filmų
juostose, ar skaitmeniniuose
vaizdo diskuose (DVD), ar
vaizdajuostėse ir kt., gamyba
Antraeilė veikla, tokia kaip
dubliavimas ir pan., įskaitant
filmų meninį apipavidalinimą
Garso įrašų studijų veikla

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Televizijos programų
transliavimas ir rengimas
Abonentinių televizijos
programų rengimas
Televizijos programų kūrimas
Įrašytų radijo programų (t. y.
negyvos muzikos) gamyba
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4

Radijo ir televizijos veikla

92.20

60.10

Radijo programų transliavimas

2

Radijo ir televizijos programų
transliavimas
Radijo ir televizijos programų
transliavimas
Radijo ir televizijos programų
kūrimas
Radijo ir televizijos programų
kūrimas
Meninė ir literatūrinė kūryba ir
interpretavimas

92.20.10

60.10

Radijo programų transliavimas

92.20.10

60.20

92.20.20

59.20

92.20.20

60.20

92.31

90.01

Televizijos programų
rengimas ir transliavimas
Garso įrašymas ir muzikos
įrašų leidyba
Televizijos programų
rengimas ir transliavimas
Scenos pastatymų veikla

3

Meninė ir literatūrinė kūryba ir
interpretavimas

92.31

90.02

Scenos pastatymams būdingų
paslaugų veikla

3

Meninė ir literatūrinė kūryba ir
interpretavimas

92.31

90.03

Meninė kūryba

1
1
1

Teatro spektaklių pastatymai
Koncertinė veikla
Scenos apipavidalintojų veikla

92.31.10
92.31.20
92.31.30

90.01
90.01
90.02

Scenos pastatymų veikla
Scenos pastatymų veikla
Scenos pastatymams būdingų
paslaugų veikla

2
2
2
3

Radijo programų transliavimas
(išskyrus transliavimą už
abonentinį mokestį arba
užmokestį trečiajai šaliai, tokiai
kaip kabelinės ar tiesioginės
palydovinės namų sistemos)

Teatro spektaklių, koncertų,
operos ar šokių ir kitų scenos
pastatymų, tokių kaip artistų
grupių, cirkų ar trupių, orkestrų
ar muzikantų grupių, veikla,
individualių menininkų, tokių
kaip aktoriai, šokėjai,
muzikantai, skaitovai ar
diktoriai, veikla
Teatro spektakliams,
koncertams, operos ar šokių ir
kitiems scenos pastatymams
būdingų paslaugų veikla, tokia
kaip direktorių, prodiuserių,
scenografų, statytojų ir kt.
veikla
Individualių menininkų, tokių
kaip skulptoriai, dailininkai,
karikatūristai, graveriai,
ofortistai ir kt., veikla
Meno darbų, tokių kaip
paveikslai ir kt., restauravimas
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Meno įrenginių eksploatavimo
veikla
Meno įrenginių eksploatavimo
veikla

92.32

79.90

92.32

90.02

3

Meno įrenginių eksploatavimo
veikla

92.32

90.04

Meno įrenginių eksploatavimo
veikla

1

Koncertų ir teatro salių veikla

92.32.10

90.04

1

Šokių ir pramogų salių ir kitų
meno renginių eksploatavimo
veikla
Bilietų agentūrų veikla

92.32.20

90.04

Meno įrenginių eksploatavimo
veikla
Meno įrenginių eksploatavimo
veikla

92.32.30

79.90

Mugių ir atrakcionų parkų
veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
pramoginė veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
pramoginė veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
pramoginė veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
pramoginė veikla

92.33

93.21

92.34

79.90

92.34

85.52

Kitų išankstinio užsakymo ir
susijusių paslaugų veikla
Atrakcionų ir teminių parkų
veikla
Kitų išankstinio užsakymo ir
susijusių paslaugų veikla
Kultūrinis švietimas

92.34

90.01

Scenos pastatymų veikla

92.34

90.02

Scenos pastatymams būdingų
paslaugų veikla

5

Kita, niekur kitur nepriskirta,
pramoginė veikla

92.34

93.29

Kita pramogų ir poilsio
organizavimo veikla

1

Cirko veikla

92.34.10

90.01

Scenos pastatymų veikla

3
3

1
1
5
5
5
5

Kitų išankstinio užsakymo ir
susijusių paslaugų veikla
Scenos pastatymams būdingų
paslaugų veikla

Bilietų agentūrų eksploatavimas
Scenos pastatymams būdingų
paslaugų veikla, tokia kaip
dekoratorių, kostiumų ir
apšvietimo dizainerių veikla
Scenos, dekoracijų, apšvietimo
ir garso įrangos eksploatavimas
Koncertų ir teatro salių bei kitų
meno įrenginių eksploatavimo
veikla

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Kitų pramoginių renginių
bilietų agentūrų veikla
Šokių mokyklų ir šokių
mokytojų veikla
Cirko renginiai
Cirko pastatymams būdingų
paslaugų veikla, tokia kaip
cirko pastatymų direktorių ir
prodiuserių veikla; dekoratorių,
kostiumų ir apšvietimo
dizainerių veikla
Scenos, dekoracijų, apšvietimo
ir garso įrangos eksploatavimas
Lėlių teatrų vaidinimai, rodeo,
šaudymo galerijų veikla,
fejerverkų demonstravimas,
miniatiūrinio geležinkelio
įrenginių veikla
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1

Šaudyklų veikla

92.34.20

93.29

1

92.34.30

85.52

3

Šokių mokyklų, šokių ratelių
veikla
Naujienų agentūrų veikla

Kita pramogų ir poilsio
organizavimo veikla
Kultūrinis švietimas

92.40

63.91

Naujienų agentūrų veikla

3
3

Naujienų agentūrų veikla
Naujienų agentūrų veikla

92.40
92.40

74.20
90.03

Fotografavimo veikla
Meninė kūryba

1
1
1
1
1
2

Bibliotekų ir archyvų veikla
Bibliotekų veikla
Bibliotekų skaityklų veikla
Valstybės archyvų veikla
Lektoriumų veikla
Muziejų veikla ir istorinių
vietovių bei pastatų
saugojimas
Muziejų veikla ir istorinių
vietovių bei pastatų
saugojimas
Muziejų veikla
Istorinių vietovių bei pastatų
išsaugojimas ir rekonstrukcija

92.51
92.51.10
92.51.20
92.51.30
92.51.40
92.52

91.01
91.01
91.01
91.01
91.01
91.02

Bibliotekų ir archyvų veikla
Bibliotekų ir archyvų veikla
Bibliotekų ir archyvų veikla
Bibliotekų ir archyvų veikla
Bibliotekų ir archyvų veikla
Muziejų veikla

92.52

91.03

92.52.10
92.52.20

91.02
91.03

92.53

91.04

92.53.10
92.53.20
92.53.30

91.04.10
91.04.20
91.04.30

92.61

93.11

6

Botanikos ir zoologijos sodų
bei gamtos rezervatų veikla
Zoologijos sodų veikla
Botanikos sodų veikla
Gamtos rezervatų ir draustinių
veikla
Sporto arenų ir stadionų
eksploatavimo veikla
Kita sportinė veikla

92.62

93.11

Istorinių vietų ir pastatų bei
panašių turistų lankomų vietų
eksploatavimas
Muziejų veikla
Istorinių vietų ir pastatų bei
panašių turistų lankomų vietų
eksploatavimas
Botanikos ir zoologijos sodų
bei gamtos rezervatų veikla
Zoologijos sodų veikla
Botanikos sodų veikla
Gamtos rezervatų ir draustinių
veikla
Sporto įrenginių
eksploatavimas
Sporto įrenginių
eksploatavimas

6

Kita sportinė veikla

92.62

79.90

2

1
1

1
1
1
1
1

Kitų išankstinio užsakymo ir
susijusių paslaugų veikla

Aprūpinančių žiniasklaidą
naujienomis, fotonuotraukomis
ir straipsniais naujienų sindikatų
ir agentūrų veikla
Fotoreporterių veikla
Nepriklausomų žurnalistų
veikla
Visos veiklos rūšys

Visų tipų muziejų
eksploatavimas
Istorinių vietovių ir pastatų
eksploatavimas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys
Atvirų ar uždarų patalpų
profesionalų sporto renginių
organizavimo ir jų pravedimo
paslaugos
Sporto renginių bilietų agentūrų
veikla
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6

Kita sportinė veikla

92.62

85.51

Sportinis ir rekreacinis
švietimas

6

Kita sportinė veikla

92.62

93.12

Sporto klubų veikla

6

Kita sportinė veikla

92.62

93.19

Kita sportinė veikla

6

Kita sportinė veikla

92.62

93.29

2

Sporto mokyklų ir klubų
veikla
Sporto mokyklų ir klubų
veikla

92.62.10

85.51

92.62.10

93.12

Kita pramogų ir poilsio
organizavimo veikla
Sportinis ir rekreacinis
švietimas
Sporto klubų veikla

2

Sporto ir sporto žaidimų
mokyklų veikla
Jojimo mokyklų ar akademijų
veikla
Individualių sporto instruktorių,
mokytojų ir trenerių veikla
Sporto klubų veikla, pvz.,
futbolo, kėglių, plaukimo,
golfo, bokso, imtynių,
sveikatingumo, kultūrizmo,
žiemos sporto, šaškių,
šachmatų, domino ar kortų,
lengvosios atletikos, šaudymo
klubų veikla
Veikla, susijusi su sportinių
renginių propagavimu ar
rengimu
Sportinio jojimo žirgų arklidžių,
šunidžių ir garažų veikla
Veikla, susijusi su sportinės ar
pramoginės žvejybos
organizavimu
Veikla, susijusi su sportinės ar
pramoginės medžioklės
organizavimu
Profesionalų ar mėgėjų sporto
renginių rengimas atviruose ar
uždaruose įrenginiuose,
neturinčios savų įrenginių
organizacijos
Individualių sportininkų ir
atletų, teisėjų, sekundantų ir kt.
veikla
Jachtų klubų veikla
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1

Jojimo mokyklų veikla

92.62.20

85.51

1

Sportinė ir pramoginė
medžioklė bei su ja susijusi
veikla
Sportinė ir pramoginė žvejyba
bei su ja susijusi veikla
Azartinių žaidimų ir lažybų
organizavimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
poilsio organizavimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
poilsio organizavimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
poilsio organizavimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
poilsio organizavimo veikla

92.62.30

93.19.10

92.62.40

93.19.20

92.71

92.00

92.72

79.90

92.72

01.62

92.72

78.10

92.72

93.29

Kita pramogų ir poilsio
organizavimo veikla

1

Poilsio parkų veikla

92.72.10

93.29

1

Aktorių parinkimo kino
filmams, televizijos laidoms ir
spektakliams veikla
Tekstilės ir kailių gaminių
skalbimas ir sausasis valymas

92.72.20

78.10

Kita pramogų ir poilsio
organizavimo veikla
Įdarbinimo agentūrų veikla

93.01

96.01

1

Skalbyklų veikla

93.01.10

96.01

1

Cheminis drabužių valymas

93.01.20

96.01

2

Tekstilės ir kailių gaminių
dažymas
Tekstilės ir kailių gaminių
dažymas
Kilimų ir kiliminių gaminių
valymas

93.01.30

13.30

93.01.30

15.11

93.01.40

96.01

1
1
4
4
4
4

1

2
1

Sportinis ir rekreacinis
švietimas
Sportinė ar mėgėjų medžioklė
bei su ja susijusi veikla
Sportinė ar mėgėjų žvejyba
bei su ja susijusi veikla
Azartinių žaidimų ir lažybų
organizavimo veikla
Kitų išankstinio užsakymo ir
susijusių paslaugų veikla
Gyvulininkystei būdingų
paslaugų veikla
Įdarbinimo agentūrų veikla

Tekstilės ir kailių gaminių
skalbimas ir (sausasis)
valymas
Tekstilės ir kailių gaminių
skalbimas ir (sausasis)
valymas
Tekstilės ir kailių gaminių
skalbimas ir (sausasis)
valymas
Tekstilės apdaila
Odų rauginimas ir išdirbimas;
kailių išdirbimas ir dažymas
Tekstilės ir kailių gaminių
skalbimas ir (sausasis)
valymas

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
Bilietų į kitus pramoginius
renginius pardavimas
Kalvių (arklių kaustytojų)
veikla
Aktorių parinkimo agentūrų ir
biurų veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
bilietų pardavimą ir aktorių
parinkimo agentūrų ir biurų
veiklą

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka
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Kirpyklų ir kitų grožio salonų
veikla
Kirpyklų veikla

93.02

96.02

93.02.10

96.02

93.02.20

96.02

93.03

96.03

1

Kosmetikos kabinetų ir salonų
veikla
Laidotuvės ir su jomis susijusi
veikla
Laidotuvių biurų veikla

93.03.10

96.03

1

Kapaviečių priežiūra

93.03.20

96.03

2

Fizinės gerovės užtikrinimo
veikla
Fizinės gerovės užtikrinimo
veikla

93.04

93.13

93.04

96.04

Fizinės gerovės užtikrinimo
įstaigų veikla

Pirčių, saunų, soliariumų
veikla
Masažo kabinetų veikla

93.04.10

96.04

93.04.20

96.04

Sveikatingumo centrų veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
aptarnavimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
aptarnavimo veikla
Automobilių stovėjimo
aikštelių prižiūrėtojų veikla
Naminių gyvūnėlių prieglauda,
maitinimas, priežiūra ir
dresavimas
Privačių namų ūkių,
samdančių namų ūkio
darbininkus, veikla
Privačių namų ūkių veikla,
susijusi su savoms reikmėms
skirtų nediferencijuojamų
produktų ar reikmenų gamyba

93.04.30
93.05

93.13
85.51

93.05

96.09

93.05.10

96.09

93.05.20

96.09

Fizinės gerovės užtikrinimo
veikla
Fizinės gerovės užtikrinimo
veikla
Kūno rengybos centrų veikla
Sportinis ir rekreacinis
švietimas
Kita, niekur kitur nepriskirta,
asmenų aptarnavimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
asmenų aptarnavimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta,
asmenų aptarnavimo veikla

95.00

97.00

Namų ūkių, samdančių namų
ūkio personalą, veikla

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

96.00

98.10

Privačių namų ūkių veikla,
susijusi su savoms reikmėms
tenkinti skirtų
nediferencijuojamų gaminių ar
reikmenų gamyba

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

1
1
1
1

2

1
1
1
2
2
1
1

1

1

Kirpyklų ir kitų grožio salonų
veikla
Kirpyklų ir kitų grožio salonų
veikla
Kirpyklų ir kitų grožio salonų
veikla
Laidotuvių ir su jomis susijusi
veikla
Laidotuvių ir su jomis susijusi
veikla
Laidotuvių ir su jomis susijusi
veikla
Kūno rengybos centrų veikla

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Kūno rengybos (fitneso) centrų
veikla
Visos veiklos rūšys, išskyrus
kūno rengybos (fitneso) centrų
veiklą

Jogos mokymas
Visos veiklos rūšys, išskyrus
jogos mokymą
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1

Privačių namų ūkių, kaip
asmeninėms reikmėms
reikalingų paslaugų teikėjų,
nediferencijuota veikla

97.00

98.20

1

Eksteritorialinių organizacijų
ir įstaigą veikla

99.00

99.00

Privačių namų ūkių veikla,
susijusi su savoms reikmėms
tenkinti skirtų
nediferencijuojamų paslaugų
teikimu
Ekstrateritorinių organizacijų
ir įstaigų veikla

* Skaičius, nurodantis EVRK 1.1 red. klasės sklaidą į EVRK 2 red. klases

______________

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

Visos veiklos rūšys visiškai
atitinka

