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EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS (EVRK 2 RED.) 

 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Pavadinimas 

A     
ŢEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR 

ŢUVININKYSTĖ 

 01    
Augalininkystė ir gyvulininkystė, medţioklė ir 

susijusių paslaugų veikla 

  01.6   
Ţemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus 

apdorojimo veikla 

   01.61  Augalininkystei būdingų paslaugų veikla 

    01.61.10 
Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktţolių 

ţemės ūkio paslaugų veikla 

    01.61.20 
Ţemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir 

organinėmis trąšomis 

   01.62  Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla 

    01.62.10 Dirbtinio apsėklinimo veikla 

   01.63  Derliaus apdorojimo veikla 

   01.64  Sėklininkystė 

C     APDIRBAMOJI GAMYBA 

 10    Maisto produktų gamyba 

  10.1   
Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos 

produktų gamyba 

   10.11  Mėsos perdirbimas ir konservavimas 

   10.12  Paukštienos perdirbimas ir konservavimas 

   10.13  Mėsos ir paukštienos produktų gamyba 

    10.13.10 Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų gamyba 

  10.2   
Ţuvų, vėţiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir 

konservavimas 

   10.20  
Ţuvų, vėţiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir 

konservavimas 

  10.3   Vaisių ir darţovių perdirbimas ir konservavimas 

   10.31  Bulvių perdirbimas ir konservavimas 

    10.31.10 Bulvių miltų gamyba 

   10.32  Vaisių, uogų ir darţovių sulčių gamyba 

   10.39  
Kitas vaisių ir darţovių perdirbimas ir 

konservavimas 

  10.4   
Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus 

gamyba 

   10.41  Aliejaus ir riebalų gamyba 

   10.42  Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba 

  10.5   Pieno produktų gamyba 
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   10.51  Pieninių veikla ir sūrių gamyba 

   10.52  Valgomųjų ledų gamyba 

  10.6   
Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo 

produktų gamyba 

   10.61  Grūdų malimo produktų gamyba 

    10.61.10 Miltų gamyba 

    10.61.20 Kruopų gamyba 

   10.62  Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba 

    10.62.10 Gliukozės sirupo ir maltozės gamyba 

    10.62.20 Krakmolo gamyba 

  10.7   Kepyklos ir miltinių produktų gamyba 

   10.71  
Duonos gamyba; švieţių konditerijos kepinių ir 

pyragaičių gamyba 

   10.72  
Dţiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių 

konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba 

   10.73  
Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių 

miltinių produktų gamyba 

  10.8   Kitų maisto produktų gamyba 

   10.81  Cukraus gamyba 

   10.82  Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba 

   10.83  Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas 

   10.84  Uţgardų ir pagardų gamyba 

    10.84.10 Acto gamyba 

   10.85  Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba 

   10.86  
Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų 

gamyba 

   10.89  
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų 

gamyba 

    10.89.10 Mielių gamyba 

  10.9   Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba 

   10.91  Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba 

   10.92  Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba 

   11.07  
Nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir 

kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba 

    11.07.10 Nealkoholinių gėrimų gamyba 

    11.07.20 
Natūralaus mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, 

vandens gamyba 

 13    Tekstilės gaminių gamyba 

  13.1   Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas 

   13.10  Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas 

  13.2   Tekstilės audimas 

   13.20  Tekstilės audimas 

    13.20.10 Lininių audinių audimas 

    13.20.20 Sintetinių audinių audimas 

  13.3   Tekstilės apdaila 

   13.30  Tekstilės apdaila 

  13.9   Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba 

   13.91  Megztų (trikotaţinių) ir nertų medţiagų gamyba 
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   13.92  
Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabuţius, 

gamyba 

   13.93  Kilimų ir kilimėlių gamyba 

   13.94  Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba 

   13.95  
Neaustinių medţiagų ir neaustinių medţiagų 

gaminių ir dirbinių, išskyrus drabuţius, gamyba 

   13.96  
Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir 

dirbinių gamyba 

   13.99  
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir 

dirbinių gamyba 

 14    Drabuţių siuvimas (gamyba) 

  14.1   
Drabuţių, išskyrus kailinius drabuţius, siuvimas 

(gamyba) 

   14.11  Odinių drabuţių siuvimas 

   14.12  Darbo drabuţių siuvimas 

   14.13  Kitų viršutinių drabuţių siuvimas 

    14.13.10 Vyriškų viršutinių drabuţių siuvimas 

    14.13.20 Moteriškų viršutinių drabuţių siuvimas 

   14.14  Apatinių drabuţių siuvimas 

   14.19  
Kitų drabuţių siuvimas ir drabuţių priedų 

gamyba 

    14.19.10 Vaiko drabuţėlių siuvimas 

    14.19.20 Sportinės aprangos siuvimas 

    14.19.30 
Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų  

gamyba 

  14.2   Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba 

   14.20  Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba 

  14.3   Megztų (trikotaţinių) ir nertų drabuţių gamyba 

   14.31  

Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių megztų 

(trikotaţinių) ir nertų gaminių bei dirbinių 

gamyba 

   14.39  
Kitų megztų (trikotaţinių) ir nertų drabuţių 

gamyba 

 15    Odos ir odos dirbinių gamyba 

  15.1   

Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, 

balno reikmenų ir pakinktų gamyba; kailių 

išdirbimas ir daţymas 

   15.11  
Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir 

daţymas 

    15.11.10 Odų rauginimas, naudojant augalines medţiagas 

    15.11.20 
Odų rauginimas, naudojant mineralines ir 

chemines medţiagas 

    15.11.30 Odų išdirbimas 

   15.12  
Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno 

reikmenų ir pakinktų gamyba 

  15.2   Avalynės gamyba 

   15.20  Avalynės gamyba 

 16    Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, 
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išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir 

pynimo medţiagų gamyba 

  16.1   Medienos pjaustymas ir obliavimas 

   16.10  Medienos pjaustymas ir obliavimas 

    16.10.10 Cheminis medienos apdorojimas konservantais 

  16.2   
Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, 

šiaudų ir pynimo medţiagų gamyba 

   16.21  Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba 

    16.21.10 
Medienos plaušo plokščių, padengtų dekoratyvine 

plėvele, gamyba 

    16.21.20 Presuotos medienos gamyba 

   16.22  Sumontuotų parketo grindų gamyba 

   16.23  Kitų statybinių dailidţių ir stalių dirbinių gamyba 

    16.23.10 
Fasoninių detalių ir malksnų (gontų) stogų 

dengimui gamyba 

    16.23.20 
Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių 

gamyba 

    16.23.30 Medinių sieninių plokščių ir spintų gamyba 

   16.24  Medinės taros gamyba 

    16.24.10 
Padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo 

reikmenų gamyba 

   16.29  
Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš 

kamštienos, šiaudų ir pynimo medţiagų gamyba 

 17    Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba 

  17.1   Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba 

   17.11  Plaušienos gamyba 

   17.12  Popieriaus ir kartono gamyba 

  17.2   Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba 

   17.21  
Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš 

popieriaus ir kartono gamyba 

   17.22  
Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto 

reikmenų gamyba 

    17.22.10 Tualetinio popieriaus gamyba 

   17.23  Popierinių raštinės reikmenų gamyba 

    17.23.10 Kopijavimo popieriaus gamyba 

    17.23.20 Vokų ir atvirukų gamyba 

   17.24  Sienų apmušalų (tapetų) gamyba 

   17.29  Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba 

    17.29.10 Filtravimo popieriaus gamyba 

 18    Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiraţavimas 

  18.1   
Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios 

paslaugos 

   18.11  Laikraščių spausdinimas 

   18.12  Kitas spausdinimas 

   18.13  Parengiamoji spausdinimo ir ţiniasklaidos veikla 

   18.14  Įrišimas ir susijusios paslaugos 

  18.2   Įrašytų laikmenų tiraţavimas 

   18.20  Įrašytų laikmenų tiraţavimas 
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  20.4   
Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų 

ir tualeto priemonių gamyba 

   20.41  Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba 

   20.42  Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba 

  20.5   Kitų cheminių medţiagų gamyba 

   20.51  Sprogiųjų medţiagų gamyba 

   20.52  Klijų gamyba 

   20.53  Eterinio aliejaus gamyba 

 22    Guminių ir plastikinių gaminių gamyba 

  22.1   Guminių gaminių gamyba 

   22.11  
Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių 

padangų restauravimas ir atnaujinimas 

   22.19  Kitų guminių gaminių gamyba 

  22.2   Plastikinių gaminių gamyba 

   22.21  
Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdţių ir 

profiliuočių gamyba 

   22.22  Plastikinių pakuočių gamyba 

   22.23  Plastikinių statybos dirbinių gamyba 

   22.29  Kitų plastikinių gaminių gamyba 

 23    Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 

  23.1   Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba 

   23.11  Plokščiojo stiklo gamyba 

   23.12  Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas 

   23.13  Tuščiavidurio stiklo gamyba 

    23.13.10 Stiklinių talpyklų gamyba 

   23.14  Stiklo pluoštų gamyba 

   23.19  
Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, 

gamyba ir apdorojimas 

  23.2   Ugniai atsparių gaminių gamyba 

   23.20  Ugniai atsparių gaminių gamyba 

  23.3   Statybinių medţiagų iš molio gamyba 

   23.31  Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba 

    23.31.10 Koklių gamyba 

    23.31.20 Keraminių grindinio dangų gamyba 

   23.32  
Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių 

gamyba 

  23.4   
Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei 

dirbinių gamyba 

   23.41  
Keraminių buities ir puošybos gaminių bei 

dirbinių gamyba 

   23.42  
Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių 

gamyba 

   23.43  
Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių 

detalių gamyba 

   23.44  
Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir 

dirbinių gamyba 

   23.49  Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba 

  23.5   Cemento, kalkių ir gipso gamyba 



 6 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Pavadinimas 

   23.51  Cemento gamyba 

   23.52  Kalkių ir gipso gamyba 

  23.6   
Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių 

gamyba 

   23.61  
Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, 

gamyba 

   23.62  
Gipso gaminių, naudojamų statybinėms 

reikmėms, gamyba 

   23.63  Prekinio betono mišinio gamyba 

   23.64  Statybinių skiedinių gamyba 

   23.65  Fibrolito gamyba 

   23.69  
Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei 

dirbinių gamyba 

  23.7   Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas 

   23.70  Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas 

  23.9   
Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų 

nemetalo mineralinių produktų gamyba 

   23.91  Abrazyvinių gaminių gamyba 

   23.99  
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo 

mineralinių produktų gamyba 

    23.99.10 
Asbestinio pluošto, verpalų ir audinių bei gaminių 

iš jų gamyba 

    23.99.20 Frikcinių medţiagų ir jų gaminių gamyba 

    23.99.30 Mineralinių izoliacinių medţiagų gamyba 

    23.99.40 Dirbinių iš bitumo gamyba 

 31    Baldų gamyba 

  31.0   Baldų gamyba 

   31.01  
Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų 

gamyba 

   31.02  Virtuvės baldų gamyba 

   31.03  Čiuţinių gamyba 

   31.09  Kitų baldų gamyba 

 32    Kita gamyba 

  32.1   
Papuošalų, juvelyrinių, biţuterijos ir panašių 

dirbinių gamyba 

   32.11  Monetų kalimas 

   32.12  Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba 

   32.13  Dirbtinės biţuterijos ir panašių dirbinių gamyba 

  32.2   Muzikos instrumentų gamyba 

   32.20  Muzikos instrumentų gamyba 

  32.3   Sporto reikmenų gamyba 

   32.30  Sporto reikmenų gamyba 

  32.4   Ţaidimų ir ţaislų gamyba 

   32.40  Ţaidimų ir ţaislų gamyba 

    32.40.10 Konstravimo rinkinių gamyba 

    32.40.20 Plastikinių ţaislų gamyba 

    32.40.30 Medinių ţaislų gamyba 

    32.40.40 Kimštinių ţaislų gamyba 
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    32.40.50 Stalo arba kambario ţaidimų gamyba 

    32.40.60 
Plastikinių triračių ir kitų ţaislų su ratukais 

gamyba 

    32.40.70 Elektrinių ţaislų ir ţaidimų gamyba 

  32.5   
Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų 

ir reikmenų gamyba 

   32.50  
Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų 

ir reikmenų gamyba 

    32.50.10 Odontologinio cemento gamyba 

    32.50.20 Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba 

    32.50.30 Protezų gamyba 

  32.9   Niekur kitur nepriskirta gamyba 

   32.91  Šluotų ir šepečių gamyba 

   32.99  Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 

    32.99.10 
Medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų 

gamyba 

 33    Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 

  33.1   Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas 

   33.11  Metalo gaminių remontas 

   33.12  Mašinų remontas 

   33.13  Elektroninės ir optinės įrangos remontas 

   33.14  Elektros įrangos remontas 

   33.15  Įvairių tipų laivų remontas ir techninė prieţiūra 

   33.16  
Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė 

prieţiūra 

   33.17  
Kitų transporto priemonių remontas ir techninė 

prieţiūra 

   33.19  Kitos įrangos remontas 

  33.2   Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas 

   33.20  Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas 

G     

DIDMENINĖ IR MAŢMENINĖ PREKYBA; 

VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR 

MOTOCIKLŲ REMONTAS 

 46    

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą 

variklinėmis transporto priemonėmis ir 

motociklais 

  46.1   Didmeninė prekyba uţ atlygį ar pagal sutartį 

   46.11  
Ţemės ūkio ţaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės 

ţaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla 

   46.12  
Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių 

preparatų pardavimo agentų veikla 

   46.13  
Statybinio miško ir statybinių medţiagų 

pardavimo agentų veikla 

   46.14  
Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų 

pardavimo agentų veikla 

   46.15  
Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geleţies 

dirbinių pardavimo agentų veikla 

   46.16  Tekstilės, drabuţių, kailių, avalynės ir odos 
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dirbinių pardavimo agentų veikla 

   46.17  
Maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo 

agentų veikla 

   46.18  
Kitų specifinių produktų pardavimo agentų 

specializuota veikla 

   46.19  Įvairių prekių pardavimo agentų veikla 

  46.2   
Ţemės ūkio ţaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė 

prekyba 

   46.21  
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų 

gyvuliams didmeninė prekyba 

   46.22  Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba 

   46.23  Gyvų gyvulių didmeninė prekyba 

   46.24  Kailių ir odų didmeninė prekyba 

  46.3   
Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių 

didmeninė prekyba 

   46.31  Vaisių, uogų ir darţovių didmeninė prekyba 

   46.32  Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba 

   46.33  
Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus 

ir riebalų didmeninė prekyba 

   46.34  Gėrimų didmeninė prekyba 

      

    46.34.20 Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba 

   46.35  Tabako gaminių didmeninė prekyba 

   46.36  
Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų 

didmeninė prekyba 

   46.37  
Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė 

prekyba 

   46.38  
Kitų maisto produktų, įskaitant ţuvis, vėţiagyvius 

ir moliuskus, didmeninė prekyba 

   46.39  
Maisto produktų, gėrimų ir tabako 

nespecializuota didmeninė prekyba 

  46.4   Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba 

   46.41  Tekstilės gaminių didmeninė prekyba 

   46.42  Drabuţių ir avalynės didmeninė prekyba 

    46.42.10 Guminės avalynės didmeninė prekyba 

    46.42.20 Odinės avalynės didmeninė prekyba 

    46.42.30 Kailinių gaminių didmeninė prekyba 

    46.42.40 Drabuţių ir drabuţių priedų didmeninė prekyba 

   46.43  
Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų 

didmeninė prekyba 

   46.44  
Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo priemonių 

didmeninė prekyba 

    46.44.10 Porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė prekyba 

    46.44.20 Valymo priemonių didmeninė prekyba 

   46.45  
Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė 

prekyba 

   46.46  Farmacijos prekių didmeninė prekyba 

    46.46.10 Chirurginių ir ortopedinių instrumentų bei 
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protezų didmeninė prekyba 

   46.47  
Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė 

prekyba 

   46.48  
Laikrodţių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių 

didmeninė prekyba 

   46.49  Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba 

  46.5   
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos 

didmeninė prekyba 

   46.51  
Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos 

didmeninė prekyba 

   46.52  
Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos 

dalių didmeninė prekyba 

  46.6   
Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė 

prekyba 

   46.61  
Ţemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų 

didmeninė prekyba 

   46.62  Staklių didmeninė prekyba 

   46.63  
Kasybos, statybos ir statybos inţinerijos mašinų 

didmeninė prekyba 

   46.64  
Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir 

mezgimo mašinų didmeninė prekyba 

   46.65  Įstaigos baldų didmeninė prekyba 

   46.66  
Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė 

prekyba 

   46.69  Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba 

  46.7   Kita specializuota didmeninė prekyba 

   46.71  
Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų 

didmeninė prekyba 

    46.71.10 Kietojo kuro didmeninė prekyba 

    46.71.20 Benzino didmeninė prekyba 

    46.71.30 Dujinio kuro didmeninė prekyba 

    46.71.40 Dyzelinio kuro didmeninė prekyba 

    46.71.50 Tepalų didmeninė prekyba 

   46.72  Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba 

   46.73  
Medienos, statybinių medţiagų ir sanitarinių 

įrenginių didmeninė prekyba 

    46.73.10 Popierinių sienų apmušalų didmeninė prekyba 

   46.74  
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo 

įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba 

    46.74.10 Geleţies dirbinių didmeninė prekyba 

    46.74.20 Vandentiekio įrangos didmeninė prekyba 

    46.74.30 Šildymo įrangos didmeninė prekyba 

   46.75  Chemijos produktų didmeninė prekyba 

    46.75.10 
Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė 

prekyba 

   46.76  Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba 

    46.76.10 Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė prekyba 

    46.76.20 Linų pluošto didmeninė prekyba 
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   46.77  Atliekų ir lauţo didmeninė prekyba 

  46.9   Nespecializuota didmeninė prekyba 

   46.90  Nespecializuota didmeninė prekyba 

 47    
Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių 

transporto priemonių ir motociklų prekybą 

  47.1   
Maţmeninė prekyba nespecializuotose 

parduotuvėse 

   47.11  

Maţmeninė prekyba nespecializuotose 

parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir 

tabakas 

   47.19  
Kita maţmeninė prekyba nespecializuotose 

parduotuvėse 

  47.2   
Maisto, gėrimų ir tabako maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

   47.21  
Vaisių, uogų ir darţovių maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

   47.22  
Mėsos ir mėsos produktų maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

   47.23  
Ţuvų, vėţiagyvių ir moliuskų maţmeninė 

prekyba specializuotose parduotuvėse 

   47.24  

Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus 

saldumynų maţmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 

    47.24.10 
Duonos, pyrago ir kitų miltinių produktų 

maţmeninė prekyba 

    47.24.20 
Konditerijos gaminių ir saldumynų maţmeninė 

prekyba 

   47.25  
Gėrimų maţmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 

      

    47.25.20 Gaivinamųjų gėrimų maţmeninė prekyba 

      

   47.29  
Kita maisto produktų maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

  47.3   
Automobilių degalų maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

   47.30  
Automobilių degalų maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

  47.4   
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos 

maţmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 

   47.41  
Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos 

maţmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 

   47.42  
Telekomunikacijų įrangos maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

   47.43  
Garso ir vaizdo įrangos maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

  47.5   
Kitos namų ūkio įrangos maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 
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   47.51  
Tekstilės gaminių maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

   47.52  
Metalo dirbinių, daţų ir stiklo maţmeninė 

prekyba specializuotose parduotuvėse 

    47.52.10 Daţų, lakų ir politūrų maţmeninė prekyba 

    47.52.20 Plokščiojo stiklo maţmeninė prekyba 

    47.52.30 Statybinių medţiagų maţmeninė prekyba 

    47.52.40 
Medţiagų ir smulkiojo remonto darbams įrangos 

maţmeninė prekyba 

   47.53  
Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų 

maţmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 

   47.54  
Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų maţmeninė 

prekyba specializuotose parduotuvėse 

   47.59  

Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų ūkio 

prekių maţmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 

  47.6   
Kultūros ir poilsio prekių maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

   47.61  
Knygų maţmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 

   47.62  
Laikraščių ir raštinės reikmenų maţmeninė 

prekyba specializuotose parduotuvėse 

   47.63  
Muzikos ir vaizdo įrašų maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

   47.64  
Sporto įrangos maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

   47.65  
Ţaidimų ir ţaislų maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

  47.7   
Kitų prekių maţmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 

   47.71  
Drabuţių maţmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 

   47.72  
Avalynės ir odos gaminių maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

   47.74  
Medicinos ir ortopedinių prekių maţmeninė 

prekyba specializuotose parduotuvėse 

   47.75  
Kosmetikos ir tualeto reikmenų maţmeninė 

prekyba specializuotose parduotuvėse 

   47.76  

Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių 

ir jų ėdalo maţmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 

   47.77  
Laikrodţių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių 

maţmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 

   47.78  
Kita naujų prekių maţmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

    47.78.10 
Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų 

specializuota maţmeninė prekyba 

    47.78.20 Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir 
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malkų specializuota maţmeninė prekyba 

      

    47.78.40 Optikos prekių maţmeninė prekyba 

    47.78.90 Kita specializuota maţmeninė prekyba 

   47.79  Naudotų daiktų maţmeninė prekyba parduotuvėse 

    47.79.10 Antikvarinių daiktų maţmeninė prekyba 

  47.8   Maţmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse 

   47.81  
Maisto, gėrimų ir tabako gaminių maţmeninė 

prekyba kioskuose ir prekyvietėse 

   47.82  
Tekstilės, drabuţių ir avalynės maţmeninė 

prekyba kioskuose ir prekyvietėse 

   47.89  
Kitų prekių maţmeninė prekyba kioskuose ir 

prekyvietėse 

  47.9   
Maţmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose 

ar prekyvietėse 

   47.91  Uţsakomasis pardavimas paštu arba internetu 

   47.99  
Kita maţmeninė prekyba ne parduotuvėse, 

kioskuose ar prekyvietėse 

    47.99.10 
Maţmeninė prekyba per keliaujančius firmos 

atstovus 

    47.99.20 
Maţmeninė prekyba iš automatų smulkioms 

prekėms pardavinėti 

I     
APGYVENDINIMO IR MAITINIMO 

PASLAUGŲ VEIKLA 

 55    Apgyvendinimo veikla 

  55.1   Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla 

   55.10  Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla 

  55.2   
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo 

veikla 

   55.20  
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo 

veikla 

    55.20.10 Poilsio namų veikla 

    55.20.20 Vaikų poilsio stovyklų veikla 

  55.3   
Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių 

ir stovyklaviečių veikla 

   55.30  
Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių 

ir stovyklaviečių veikla 

  55.9   Kita apgyvendinimo veikla 

   55.90  Kita apgyvendinimo veikla 

 56    Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla 

  56.1   Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla 

   56.10  Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla 

  56.2   
Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų 

maitinimo paslaugų veikla 

   56.21  Pagaminto valgio tiekimas renginiams 

   56.29  Kitų maitinimo paslaugų teikimas 

  56.3   Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla 

   56.30  Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla 
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J     INFORMACIJA IR RYŠIAI 

 58    Leidybinė veikla 

  58.1   
Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita 

leidybinė veikla 

   58.11  Knygų leidyba 

   58.12  Ţinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba 

   58.13  Laikraščių leidyba 

   58.14  Ţurnalų ir periodinių leidinių leidyba 

   58.19  Kita leidyba 

  58.2   Programinės įrangos leidyba 

   58.21  Kompiuterinių ţaidimų leidyba 

   58.29  Kita programinės įrangos leidyba 

 59    

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų 

gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos 

veikla 

  59.1   
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų 

rengėjų veikla 

   59.11  
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų 

gamyba 

   59.12  
Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos 

programų meninis apipavidalinimas 

   59.13  
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų 

platinimas 

   59.14  Kino filmų rodymas 

  59.2   Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba 

   59.20  Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba 

 60    Programų rengimas ir transliavimas 

  60.1   Radijo programų transliavimas 

   60.10  Radijo programų transliavimas 

  60.2   Televizijos programų rengimas ir transliavimas 

   60.20  Televizijos programų rengimas ir transliavimas 

 61    Telekomunikacijos 

  61.1   Laidinio ryšio paslaugų veikla 

   61.10  Laidinio ryšio paslaugų veikla 

  61.2   Belaidţio ryšio paslaugų veikla 

   61.20  Belaidţio ryšio paslaugų veikla 

  61.3   Palydovinio ryšio paslaugų veikla 

   61.30  Palydovinio ryšio paslaugų veikla 

  61.9   Kitų ryšių paslaugų veikla 

   61.90  Kitų ryšių paslaugų veikla 

 62    
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir 

susijusi veikla 

  62.0   
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir 

susijusi veikla 

   62.01  Kompiuterių programavimo veikla 

   62.02  Kompiuterių konsultacinė veikla 

   62.03  Kompiuterinės įrangos tvarkyba 

   62.09  Kita informacinių technologijų ir kompiuterių 
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paslaugų veikla 

 63    Informacinių paslaugų veikla 

  63.1   

Duomenų apdorojimo, interneto serverių 

paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto 

vartų paslaugų veikla 

   63.11  
Duomenų apdorojimo, interneto serverių 

paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla 

   63.12  Interneto vartų paslaugų veikla 

  63.9   Kita informacinių paslaugų veikla 

   63.91  Naujienų agentūrų veikla 

   63.99  
Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių 

paslaugų veikla 

N     
ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO 

VEIKLA 

   77.21  
Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji 

nuoma 

    77.21.10 Pramoginių valčių nuoma 

    77.21.20 Jojamųjų ţirgų nuoma 

    77.21.30 Dviračių nuoma 

    77.21.40 Sporto įrangos nuoma 

    77.21.50 Kitų turizmo priemonių nuoma 

      

 79    
Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, 

išankstinio uţsakymo paslaugų ir susijusi veikla 

  79.1   
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių 

veikla 

   79.11  Kelionių agentūrų veikla 

   79.12  Ekskursijų organizatorių veikla 

  79.9   
Kitų išankstinio uţsakymo ir susijusių paslaugų 

veikla 

   79.90  
Kitų išankstinio uţsakymo ir susijusių paslaugų 

veikla 

 81    Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdţio tvarkymas 

  81.1   
Kombinuota patalpų funkcionavimo uţtikrinimo 

veikla 

   81.10  
Kombinuota patalpų funkcionavimo uţtikrinimo 

veikla 

  81.2   Valymo veikla 

   81.21  Paprastasis pastatų valymas 

   81.22  Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla 

   81.29  Kita valymo veikla 

  81.3   Kraštovaizdţio tvarkymas 

   81.30  Kraštovaizdţio tvarkymas 

 82    
Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo 

įmonių aptarnavimo veikla 

  82.1   Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla 

   82.11  
Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų 

veikla 
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   82.19  
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita 

specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla 

  82.2   Uţsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla 

   82.20  Uţsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla 

  82.3   Posėdţių ir verslo renginių organizavimas 

   82.30  Posėdţių ir verslo renginių organizavimas 

  82.9   
Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų 

veikla 

   82.91  Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla 

   82.92  Fasavimo ir pakavimo veikla 

   82.99  
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų 

paslaugų veikla 

P     ŠVIETIMAS 

  85.5   Kitas mokymas 

   85.51  Sportinis ir rekreacinis švietimas 

   85.52  Kultūrinis švietimas 

   85.53  Vairavimo mokyklų veikla 

   85.59  Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 

  85.6   Švietimui būdingų paslaugų veikla 

   85.60  Švietimui būdingų paslaugų veikla 

Q     
ŢMONIŲ SVEIKATOS PRIEŢIŪRA IR 

SOCIALINIS DARBAS 

 86    Ţmonių sveikatos prieţiūros veikla 

  86.1   Ligoninių veikla 

   86.10  Ligoninių veikla 

    86.10.10 Bendrosios paskirties ligoninių veikla 

    86.10.20 Specializuotųjų ligoninių veikla 

    86.10.30 Reabilitacijos ligoninių veikla 

    86.10.40 Slaugos ligoninių veikla 

  86.2   Medicininės ir odontologinės praktikos veikla 

   86.21  Bendrosios praktikos gydytojų veikla 

   86.22  Gydytojų specialistų veikla 

   86.23  Odontologinės praktikos veikla 

  86.9   Kita ţmonių sveikatos prieţiūros veikla 

   86.90  Kita ţmonių sveikatos prieţiūros veikla 

    86.90.10 
Viduriniojo medicinos personalo paslaugų  

teikiamas ligoniams ne ligoninėse 

    86.90.20 Kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla 

    86.90.30 Medicinos laboratorijų veikla 

    86.90.40 Greitosios pagalbos veikla 

 87    Kita stacionarinė globos veikla 

  87.1   Stacionarinė slaugos įstaigų veikla 

   87.10  Stacionarinė slaugos įstaigų veikla 

  87.2   

Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos 

ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis 

globos veikla 

   87.20  
Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos 

ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis 
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globos veikla 

  87.3   
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų 

globos veikla 

   87.30  
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų 

globos veikla 

  87.9   Kita stacionarinė globos veikla 

   87.90  Kita stacionarinė globos veikla 

 88    
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo 

veikla 

  88.1   
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su 

pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla 

   88.10  
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su 

pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla 

  88.9   
Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio 

darbo veikla 

   88.91  Vaikų dienos prieţiūros veikla 

   88.99  
Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su 

apgyvendinimu socialinio darbo veikla 

R     
MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO 

ORGANIZAVIMO VEIKLA 

 90    
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo 

veikla 

  90.0   
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo 

veikla 

   90.01  Scenos pastatymų veikla 

   90.02  Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla 

   90.03  Meninė kūryba 

   90.04  Meno įrenginių eksploatavimo veikla 

 91    
Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė 

veikla 

  91.0   
Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė 

veikla 

   91.01  Bibliotekų ir archyvų veikla 

   91.02  Muziejų veikla 

   91.03  
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų 

lankomų vietų eksploatavimas 

   91.04  
Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų 

veikla 

    91.04.10 Zoologijos sodų veikla 

    91.04.20 Botanikos sodų veikla 

    91.04.30 Gamtos rezervatų ir draustinių veikla 

 93    
Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo 

veikla 

  93.1   Sportinė veikla 

   93.11  Sporto įrenginių eksploatavimas 

   93.12  Sporto klubų veikla 

   93.13  Kūno rengybos centrų veikla 

   93.19  Kita sportinė veikla 
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    93.19.10 
Sportinė ar mėgėjų medţioklė ir su ja susijusi 

veikla 

    93.19.20 Sportinė ar mėgėjų ţvejyba ir su ja susijusi veikla 

  93.2   Pramogų ir poilsio organizavimo veikla 

   93.21  Atrakcionų ir teminių parkų veikla 

   93.29  Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 

S     KITA APTARNAVIMO VEIKLA 

 95    
Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio 

reikmenų taisymas 

  95.1   Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas 

   95.11  Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas 

   95.12  Ryšių įrangos remontas 

    95.12.10 Ryšio sistemų techninė prieţiūra 

  95.2   Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 

   95.21  Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas 

   95.22  
Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo 

įrangos remontas 

   95.23  Avalynės ir odos gaminių taisymas 

   95.24  Baldų ir interjero reikmenų taisymas 

   95.25  
Įvairių tipų laikrodţių ir juvelyrinių dirbinių 

taisymas 

   95.29  Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 

 96    Kita asmenų aptarnavimo veikla 

  96.0   Kita asmenų aptarnavimo veikla 

   96.01  
Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) 

valymas 

   96.02  Kirpyklų ir kitų groţio salonų veikla 

   96.03  Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla 

   96.04  Fizinės gerovės uţtikrinimo veikla 

   96.09  
Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų 

aptarnavimo veikla 

  

 


