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Growing of cereals (except rice),
leguminous crops and oil seeds

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

01.11

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals (except rice),
leguminous crops and oil seeds

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

01.11

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Growing of rice

Ryžių auginimas

01.12

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Growing of vegetables and melons, roots Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir
and tubers
gumbavaisių auginimas

01.13

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Growing of vegetables and melons, roots Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir
and tubers
gumbavaisių auginimas

01.13

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Growing of potatoes

Bulvių auginimas

01.13.10

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Growing of sugar beet

Cukrinių runkelių auginimas

01.13.20

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Production of seeds for vegetables

Daržovių sėklų gavyba

01.13.50

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Growing of mushrooms and truffles

Grybų ir valgomųjų trumų auginimas

01.13.60

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Growing of sugar cane

Cukranendrių auginimas

01.14

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Growing of tobacco

Tabako auginimas

01.15

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų

Growing of cereals and other crops n.e.c.
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auginimas
Growing of fibre crops

Pluoštinių augalų auginimas

01.16

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Growing of other non-perennial crops

Kitų vienmečių augalų auginimas

01.19

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Growing of other non-perennial crops

Kitų vienmečių augalų auginimas

01.19

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Growing of flowers

Gėlių auginimas

01.19.10

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Growing of grapes

Vynuogių auginimas

01.21

01.13

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

Growing of fruit, nuts, beverage and
spice crops

Growing of tropical and subtropical fruits

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų
auginimas

01.22

01.13

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

Growing of fruit, nuts, beverage and
spice crops

Growing of citrus fruits

Citrusų vaisių auginimas

01.23

01.13

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

Growing of fruit, nuts, beverage and
spice crops

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

01.13

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

Growing of fruit, nuts, beverage and
spice crops

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.13

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

Growing of fruit, nuts, beverage and
spice crops

Growing of oleaginous fruits

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

01.26

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Growing of oleaginous fruits

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

01.26

01.13

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

Growing of fruit, nuts, beverage and
spice crops

Growing of beverage crops

Gėrimams gaminti vartojamų augalų
auginimas

01.27

01.13

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

Growing of fruit, nuts, beverage and
spice crops

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products
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Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.13

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

Growing of fruit, nuts, beverage and
spice crops

Growing of other perennial crops

Kitų daugiamečių augalų auginimas

01.29

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Growing of other perennial crops

Kitų daugiamečių augalų auginimas

01.29

02.01

Miškininkystė ir medienos ruoša

Forestry and logging

Plant propagation

Augalų dauginimas

01.30

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Raising of dairy cattle

Pieninių galvijų auginimas

01.41

01.21

Galvijų auginimas, pienininkystė

Farming of cattle, dairy farming

Raising of other cattle and buffaloes

Kitų galvijų ir buivolų auginimas

01.42

01.21

Galvijų auginimas, pienininkystė

Farming of cattle, dairy farming

Farming and commercial fattening of
cattle

Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai

01.42.10

01.21

Galvijų auginimas, pienininkystė

Farming of cattle, dairy farming

Farming of pedigree heifers

Veislinių telyčių auginimas

01.42.20

01.21

Galvijų auginimas, pienininkystė

Farming of cattle, dairy farming

Farming of pedigree bulls

Veislinių bulių auginimas

01.42.30

01.21

Galvijų auginimas, pienininkystė

Farming of cattle, dairy farming

Production of pedigree bull semen

Veislinių bulių spermos gavyba

01.42.40

01.21

Galvijų auginimas, pienininkystė

Farming of cattle, dairy farming

01.43

01.22

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

Farming of sheep, goats, horses, asses,
mules and hinnies

EVRK 2 red. Name

Raising of horses and other equines

Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas

NACE 1.1 red. Pavadinimas

NACE 1.1 red. Name

Raising of camels and camelids

Kupranugarių ir Camelidae šeimos
gyvūnų auginimas

01.44

01.25

Kita gyvulininkystė

Other farming of animals

Raising of sheep and goats

Avių ir ožkų auginimas

01.45

01.22

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

Farming of sheep, goats, horses, asses,
mules and hinnies

Farming of sheep

Avių auginimas

01.45.10

01.22

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

Farming of sheep, goats, horses, asses,
mules and hinnies

Farming of goats

Ožkų auginimas

01.45.20

01.22

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

Farming of sheep, goats, horses, asses,
mules and hinnies

Raising of swine/pigs

Kiaulių auginimas

01.46

01.23

Kiaulių auginimas

Farming of swine

Raising of poultry

Naminių paukščių auginimas

01.47

01.24

Naminių paukščių auginimas

Farming of poultry

Raising of poultry for meat and
production of eggs

Naminių paukščių auginimas mėsai ir
kiaušinių gavybai

01.47.10

01.24

Naminių paukščių auginimas

Farming of poultry

Raising of pedigree poultry

Veislinių naminių paukščių auginimas

01.47.20

01.24

Naminių paukščių auginimas

Farming of poultry

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.22

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

Farming of sheep, goats, horses, asses,
mules and hinnies

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.25

Kita gyvulininkystė

Other farming of animals

Raising of fur animals

Švelniakailių žvėrelių auginimas

01.49.10

01.25

Kita gyvulininkystė

Other farming of animals

Beekeeping

Bitininkystė

01.49.20

01.25

Kita gyvulininkystė

Other farming of animals

Growing of grapevine snails and worms

Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas

01.49.30

01.25

Kita gyvulininkystė

Other farming of animals

01.30

Žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas

Growing of crops combined with farming

Mixed farming
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01.61

01.41

Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė Agricultural service activities; landscape
sodininkystė
gardening

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

01.61.10

01.41

Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė Agricultural service activities; landscape
sodininkystė
gardening

Fertilisation of agricultural crops with
mineral and organic fertilisers

Žemės ūkio augalų tręšimas
mineralinėmis ir organinėmis trąšomis

01.61.20

01.41

Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė Agricultural service activities; landscape
sodininkystė
gardening

Support activities for animal production

Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla

01.62

01.42

Gyvulininkystės paslaugų veikla, išskyrus
veterinariją

Animal husbandry service activities,
except veterinary activities

Support activities for animal production

Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla

01.62

92.72

Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio
organizavimo veikla

Other recreational activities n.e.c.

Artificial insemination

Dirbtinio apsėklinimo veikla

01.62.10

01.42

Gyvulininkystės paslaugų veikla, išskyrus
veterinariją

Animal husbandry service activities,
except veterinary activities

Post-harvest crop activities

Derliaus apdorojimo veikla

01.63

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Growing of cereals and other crops n.e.c.

Post-harvest crop activities

Derliaus apdorojimo veikla

01.63

01.13

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

Growing of fruit, nuts, beverage and
spice crops

Post-harvest crop activities

Derliaus apdorojimo veikla

01.63

01.41

Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė Agricultural service activities; landscape
sodininkystė
gardening

Seed processing for propagation

Sėklininkystė

01.64

01.11

Javų ir kitų, niekur nepriskirtų, augalų
auginimas

Seed processing for propagation

Sėklininkystė

01.64

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Seed processing for propagation

Sėklininkystė

01.64

01.13

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

Seed processing for propagation

Sėklininkystė

01.64

01.41

Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė Agricultural service activities; landscape
sodininkystė
gardening

Hunting, trapping and related service
activities

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių
paslaugų veikla

01.70

01.50

Medžioklė, gaudymas spąstais ir
medžiojamųjų gyvūnų veisimas bei
susijusių paslaugų veikla

Silviculture and other forestry activities

Miško medžių auginimas ir kita
miškininkystės veikla

02.10

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Silviculture and other forestry activities

Miško medžių auginimas ir kita
miškininkystės veikla

02.10

02.01

Miškininkystė ir medienos ruoša

Forestry and logging

Logging

Medienos ruoša

02.20

02.01

Miškininkystė ir medienos ruoša

Forestry and logging

Gathering of wild growing non-wood
products

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

02.30

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Support activities for crop production

Augalininkystei būdingų paslaugų veikla

Agricultural crop protection from
diseases, pests and weeds
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02.30

01.13

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

Growing of fruit, nuts, beverage and
spice crops

02.30

02.01

Miškininkystė ir medienos ruoša

Forestry and logging

NACE 1.1 red. Pavadinimas

NACE 1.1 red. Name

Gathering of wild growing non-wood
products

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

Gathering of wild growing non-wood
products

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

Picking wild mushrooms

Miško grybų rinkimas

02.30.10

01.12

Daržovių, specializuotosios sodininkystės Growing of vegetables, horticultural
ir medelynų produktų auginimas
specialities and nursery products

Picking nuts and wild berries

Riešutų ir miško uogų rinkimas

02.30.20

01.13

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

Growing of fruit, nuts, beverage and
spice crops

Support services to forestry

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

02.40

02.02

Paslaugų, susijusių su miškininkyste ir
medienos ruoša, veikla

Forestry and logging related service
activities

Support services to forestry

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

02.40

74.14

Konsultacinė verslo ir valdymo veikla

Business and management consultancy
activities

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

Processing of fish on fishing vessels

Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose

Freshwater fishing
Marine aquaculture

03.11

05.01

Žvejyba

Fishing

03.11.10

05.01

Žvejyba

Fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

05.01

Žvejyba

Fishing

Jūrinė akvakultūra

03.21

05.02

Žuvų auginimas

Fish farming

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

01.25

Kita gyvulininkystė

Other farming of animals

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

05.02

Žuvų auginimas

Fish farming

Mining of hard coal

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

05.10

10.10

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba
Mining and agglomeration of hard coal
ir aglomeravimas

Mining of lignite

Rusvųjų anglių kasyba

05.20

10.20

Rusvųjų anglių kasyba ir aglomeravimas

Mining and agglomeration of lignite

Extraction of crude petroleum

Žalios naftos gavyba

06.10

11.10

Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba

Extraction of crude petroleum and
natural gas

Extraction of natural gas

Gamtinių dujų gavyba

06.20

11.10

Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba

Extraction of crude petroleum and
natural gas

Mining of iron ores

Geležies rūdų kasyba

07.10

13.10

Geležies rūdų kasyba

Mining of iron ores

Mining of uranium and thorium ores

Urano ir torio rūdų kasyba

07.21

12.00

Urano ir torio rūdų kasyba

Mining of uranium and thorium ores

07.29

13.20

Spalvotųjų metalų rūdų, išskyrus urano ir Mining of non-ferrous metal ores, except
torio rūdas, kasyba
uranium and thorium ores

Quarrying of ornamental and building
Dekoratyvinio ir statybinio akmens,
stone, limestone, gypsum, chalk and slate klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų
eksploatavimas

08.11

14.11

Dekoratyvinio ir statybinio akmens
karjerų eksploatavimas

Quarrying of ornamental and building
stone

Quarrying of ornamental and building
Dekoratyvinio ir statybinio akmens,
stone, limestone, gypsum, chalk and slate klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų
eksploatavimas

08.11

14.12

Klinčių, gipso ir kreidos karjerų
eksploatavimas

Quarrying of limestone, gypsum and
chalk

Quarrying of ornamental and building

08.11

14.13

Skalūno karjerų eksploatavimas

Quarrying of slate

Mining of other non-ferrous metal ores
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stone, limestone, gypsum, chalk and slate klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų
eksploatavimas
Operation of gravel and sand pits;
mining of clays and kaolin

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas;
molio ir kaolino kasyba

08.12

14.21

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas

Operation of gravel and sand pits

Operation of gravel and sand pits;
mining of clays and kaolin

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas;
molio ir kaolino kasyba

08.12

14.22

Molio ir kaolino kasyba

Mining of clays and kaolin

Mining of chemical and fertiliser minerals

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei
ir trąšoms gaminti kasyba

08.91

14.30

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei
ir trąšoms gaminti kasyba

Mining of chemical and fertilizer minerals

Extraction of peat

Durpių gavyba

08.92

10.30

Durpių gavyba ir aglomeravimas

Extraction and agglomeration of peat

Extraction of salt

Druskos gavyba

08.93

14.40

Druskos gavyba

Production of salt

Other mining and quarrying n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir
karjerų eksploatavimas

08.99

14.50

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir
karjerų eksploatavimas

Other mining and quarrying n.e.c.

Support activities for petroleum and
natural gas extraction

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų
paslaugų veikla

09.10

11.10

Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba

Extraction of crude petroleum and
natural gas

Support activities for petroleum and
natural gas extraction

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų
paslaugų veikla

09.10

11.20

Paslaugų veikla, būdinga naftos ir dujų
gavybai, išskyrus žvalgybą

Service activities incidental to oil and gas
extraction, excluding surveying

Preparation of natural gas for
transportation

Gamtinių dujų parengimas transportuoti
(gabenti)

09.10.10

11.10

Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba

Extraction of crude petroleum and
natural gas

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

10.10

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba
Mining and agglomeration of hard coal
ir aglomeravimas

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

10.20

Rusvųjų anglių kasyba ir aglomeravimas

Mining and agglomeration of lignite

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

10.30

Durpių gavyba ir aglomeravimas

Extraction and agglomeration of peat

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

12.00

Urano ir torio rūdų kasyba

Mining of uranium and thorium ores

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

13.10

Geležies rūdų kasyba

Mining of iron ores

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

13.20

Spalvotųjų metalų rūdų, išskyrus urano ir Mining of non-ferrous metal ores, except
torio rūdas, kasyba
uranium and thorium ores

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

14.11

Dekoratyvinio ir statybinio akmens
karjerų eksploatavimas

Quarrying of ornamental and building
stone

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

14.12

Klinčių, gipso ir kreidos karjerų
eksploatavimas

Quarrying of limestone, gypsum and
chalk

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

14.13

Skalūno karjerų eksploatavimas

Quarrying of slate

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

14.21

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas

Operation of gravel and sand pits
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Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

14.22

Molio ir kaolino kasyba

Mining of clays and kaolin

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

14.30

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei
ir trąšoms gaminti kasyba

Mining of chemical and fertilizer minerals

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

14.40

Druskos gavyba

Production of salt

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

14.50

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir
karjerų eksploatavimas

Other mining and quarrying n.e.c.

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

15.11

Mėsos gamyba, paruošimas ir
konservavimas

Production and preserving of meat

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

15.12

Naminių paukščių mėsos gamyba,
paruošimas ir konservavimas

Production and preserving of
poultrymeat

Processing and preserving of poultry
meat

Paukštienos perdirbimas ir
konservavimas

10.12

15.12

Naminių paukščių mėsos gamyba,
paruošimas ir konservavimas

Production and preserving of
poultrymeat

Production of meat and poultry meat
products

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13

15.13

Naminių paukščių mėsos ir kitos
mėsos produktų gamyba

Production of meat and poultrymeat
products

Production of smoked meat and poultry
products

Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų
gamyba

10.13.10

15.13

Naminių paukščių mėsos ir kitos
mėsos produktų gamyba

Production of meat and poultrymeat
products

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

15.20

Žuvų ir žuvų produktų paruošimas,
perdirbimas ir konservavimas

Processing and preserving of fish and
fish products

Processing and preserving of potatoes

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

10.31

15.31

Bulvių paruošimas, perdirbimas ir
konservavimas

Processing and preserving of potatoes

Production of potato flour

Bulvių miltų gamyba

10.31.10

15.31

Bulvių paruošimas, perdirbimas ir
konservavimas

Processing and preserving of potatoes

Manufacture of fruit and vegetable juice

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.32

15.32

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

Manufacture of fruit and vegetable juice

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

01.41

Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė Agricultural service activities; landscape
sodininkystė
gardening

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

15.33

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, vaisių, uogų
Processing and preserving of fruit and
ir daržovių paruošimas, perdirbimas ir
vegetables n.e.c.
konservavimas

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

51.31

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė
prekyba

Wholesale of fruit and vegetables

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

15.41

Nevalyto aliejaus ir riebalų gamyba

Manufacture of crude oils and fats

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

15.42

Rafinuoto aliejaus ir riebalų gamyba

Manufacture of refined oils and fats

Manufacture of margarine and similar
edible fats

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų
gamyba

10.42

15.43

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų
gamyba

Manufacture of margarine and similar
edible fats

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

15.51

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

Operation of dairies and cheese making

Manufacture of ice cream

Valgomųjų ledų gamyba

10.52

15.52

Valgomųjų ledų gamyba

Manufacture of ice cream
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10.61

15.61

Grūdų malimo produktų gamyba

Manufacture of grain mill products

NACE 1.1 red. Pavadinimas

NACE 1.1 red. Name

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

Production of flour

Miltų gamyba

10.61.10

15.61

Grūdų malimo produktų gamyba

Manufacture of grain mill products

Production of groats

Kruopų gamyba

10.61.20

15.61

Grūdų malimo produktų gamyba

Manufacture of grain mill products

Manufacture of starches and starch
products

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.62

15.62

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

Manufacture of starches and starch
products

Production of glucose syrup and maltose Gliukozės sirupo ir maltozės gamyba

10.62.10

15.62

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

Manufacture of starches and starch
products

Production of starch

Krakmolo gamyba

10.62.20

15.62

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

Manufacture of starches and starch
products

Manufacture of bread; manufacture of
fresh pastry goods and cakes

Duonos gamyba; šviežių konditerijos
kepinių ir pyragaičių gamyba

10.71

15.81

Duonos gamyba; šviežių konditerijos
kepinių ir pyragaičių gamyba

Manufacture of bread; manufacture of
fresh pastry goods and cakes

Manufacture of rusks and biscuits;
manufacture of preserved pastry goods
and cakes

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

10.72

15.82

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

Manufacture of rusks and biscuits;
manufacture of preserved pastry goods
and cakes

Manufacture of macaroni, noodles,
couscous and similar farinaceous
products

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių
miltinių produktų gamyba

10.73

15.85

Manufacture of macaroni, noodles,
Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių
couscous and similar farinaceous
miltinių produktų gamyba
products

Manufacture of sugar

Cukraus gamyba

10.81

15.83

Cukraus gamyba

Manufacture of sugar

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

15.84

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

Manufacture of cocoa; chocolate and
sugar confectionery

Processing of tea and coffee

Arbatos ir kavos apdorojimas ir
perdirbimas

10.83

15.86

Arbatos ir kavos apdorojimas ir
perdirbimas

Processing of tea and coffee

Manufacture of condiments and
seasonings

Užgardų ir pagardų gamyba

10.84

14.40

Druskos gavyba

Production of salt

Manufacture of condiments and
seasonings

Užgardų ir pagardų gamyba

10.84

15.87

Užgardų ir pagardų gamyba

Manufacture of condiments and
seasonings

Production of vinegar

Acto gamyba

10.84.10

15.87

Užgardų ir pagardų gamyba

Manufacture of condiments and
seasonings

Manufacture of prepared meals and
dishes

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.85

15.13

Naminių paukščių mėsos ir kitos
mėsos produktų gamyba

Production of meat and poultrymeat
products

Manufacture of prepared meals and
dishes

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.85

15.20

Žuvų ir žuvų produktų paruošimas,
perdirbimas ir konservavimas

Processing and preserving of fish and
fish products

Manufacture of prepared meals and
dishes

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.85

15.33

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, vaisių, uogų
Processing and preserving of fruit and
ir daržovių paruošimas, perdirbimas ir
vegetables n.e.c.
konservavimas

Manufacture of prepared meals and
dishes

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.85

15.81

Duonos gamyba; šviežių konditerijos
kepinių ir pyragaičių gamyba

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.85

15.85

Manufacture of prepared meals and
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miltinių produktų gamyba

couscous and similar farinaceous
products

Manufacture of homogenised food
preparations and dietetic food

Homogenizuotų ir dietinių maisto
produktų gamyba

10.86

15.88

Homogenizuotų ir dietinių maisto
produktų gamyba

Manufacture of homogenized food
preparations and dietetic food

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

15.13

Naminių paukščių mėsos ir kitos
mėsos produktų gamyba

Production of meat and poultrymeat
products

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

15.62

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

Manufacture of starches and starch
products

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

15.81

Duonos gamyba; šviežių konditerijos
kepinių ir pyragaičių gamyba

Manufacture of bread; manufacture of
fresh pastry goods and cakes

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

15.89

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

Manufacture of other food products
n.e.c.

Production of yeast

Mielių gamyba

10.89.10

15.89

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

Manufacture of other food products
n.e.c.

Manufacture of prepared feeds for farm
animals

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

10.91

15.71

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

Manufacture of prepared feeds for farm
animals

Manufacture of prepared pet foods

Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams
gamyba

10.92

15.72

Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams
gamyba

Manufacture of prepared pet foods

Distilling, rectifying and blending of
spirits

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir
maišymas

11.01

15.91

Distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba

Manufacture of distilled potable
alcoholic beverages

Distilling, rectifying and blending of
spirits

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir
maišymas

11.01

15.92

Etilo alkoholio gamyba iš fermentuotų
medžiagų

Production of ethyl alcohol from
fermented materials

Distilling, rectifying and blending of
spirits

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir
maišymas

11.01

51.34

Svaigiųjų ir kitų gėrimų didmeninė
prekyba

Wholesale of alcoholic and other
beverages

Manufacture of wine from grape

Vynuogių vyno gamyba

11.02

15.93

Vyno gamyba

Manufacture of wines

Manufacture of wine from grape

Vynuogių vyno gamyba

11.02

51.34

Svaigiųjų ir kitų gėrimų didmeninė
prekyba

Wholesale of alcoholic and other
beverages

Manufacture of cider and other fruit
wines

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

11.03

15.94

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

Manufacture of cider and other fruit
wines

Manufacture of other non-distilled
fermented beverages

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų
gamyba

11.04

15.95

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų
gamyba

Manufacture of other non-distilled
fermented beverages

Manufacture of beer

Alaus gamyba

11.05

15.96

Alaus gamyba

Manufacture of beer

Manufacture of malt

Salyklo gamyba

11.06

15.97

Salyklo gamyba

Manufacture of malt

11.07

15.98

Mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų
gamyba

Production of mineral waters and soft
drinks

11.07.10

15.98

Mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų
gamyba

Production of mineral waters and soft
drinks

Nealkoholinių gėrimų gamyba;
Manufacture of soft drinks; production of
mineralinio ir kito, pilstomo į butelius,
mineral waters and other bottled waters
vandens gamyba
Production of soft drinks
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11.07.20

15.98

Mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų
gamyba

Production of mineral waters and soft
drinks

12.00

16.00

Tabako gaminių gamyba

Manufacture of tobacco products
Preparation and spinning of cotton-type
fibres

NACE 1.1 red. Pavadinimas

NACE 1.1 red. Name

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

17.11

Medvilnės pluoštų paruošimas ir
verpimas

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

17.12

Vilnos pluoštų paruošimas ir verpimas

Preparation and spinning of woollentype fibres

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

17.13

Šukuotos vilnos pluoštų paruošimas ir
verpimas

Preparation and spinning of worstedtype fibres

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

17.14

Linų pluoštų paruošimas ir verpimas

Preparation and spinning of flax-type
fibres
Throwing and preparation of silk,
including from noils, and throwing and
texturing of synthetic or artificial filament
yarns

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

17.15

Šilko, įskaitant pašukas, pervijimas ir
paruošimas ir sintetinių ar dirbtinių gijų
verpalų sukimas ir tekstūravimas

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

17.16

Siuvimo siūlų gamyba

Manufacture of sewing threads
Preparation and spinning of other textile
fibres

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

17.17

Kitų tekstilės pluoštų paruošimas ir
verpimas

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

17.21

Medvilninių audinių audimas

Cotton-type weaving

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

17.22

Vilnonių audinių audimas

Woollen-type weaving

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

17.23

Šukuotinės vilnos audinių audimas

Worsted-type weaving

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

17.24

Šilkinių audinių audimas

Silk-type weaving

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

17.25

Kitų audinių audimas

Other textile weaving

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

18.30

Kailių išdirbimas ir dažymas; kailinių
dirbinių ir gaminių gamyba

Dressing and dyeing of fur; manufacture
of articles of fur

Manufacture of linen

Lininių audinių audimas

13.20.10

17.25

Kitų audinių audimas

Other textile weaving

Manufacture of synthetics

Sintetinių audinių audimas

13.20.20

17.25

Kitų audinių audimas

Other textile weaving

Finishing of textiles

Tekstilės apdaila

13.30

17.30

Tekstilės apdaila

Finishing of textiles

Finishing of textiles

Tekstilės apdaila

13.30

52.74

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas

Repair n.e.c.

Manufacture of knitted and crocheted
fabrics

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų
gamyba

13.91

17.60

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų
gamyba

Manufacture of knitted and crocheted
fabrics

Manufacture of knitted and crocheted
fabrics

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų
gamyba

13.91

18.30

Kailių išdirbimas ir dažymas; kailinių
dirbinių ir gaminių gamyba

Dressing and dyeing of fur; manufacture
of articles of fur

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

17.40

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Manufacture of carpets and rugs

Kilimų ir kilimėlių gamyba

13.93

17.51

Kilimų ir kilimėlių gamyba

Manufacture of carpets and rugs

13.94

17.52

Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba

Manufacture of cordage, rope, twine and

Manufacture of cordage, rope, twine and Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba
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Manufacture of non-wovens and articles
made from non-wovens, except apparel

Neaustinių medžiagų ir neaustinių
medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.95

17.53

Neaustinių medžiagų ir neaustinių
medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

Manufacture of non-wovens and articles
made from non-wovens, except apparel

Manufacture of other technical and
industrial textiles

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.96

17.54

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

Manufacture of other textiles n.e.c.

Manufacture of other textiles n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.99

17.54

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

Manufacture of other textiles n.e.c.

Manufacture of other textiles n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.99

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of leather clothes

Odinių drabužių siuvimas

14.11

18.10

Odinių drabužių siuvimas

Manufacture of leather clothes

Manufacture of workwear

Darbo drabužių siuvimas

14.12

18.21

Darbinių drabužių siuvimas

Manufacture of workwear

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

18.22

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

Manufacture of other outerwear

Manufacture of outerwear for men

Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.10

18.22

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

Manufacture of other outerwear

Manufacture of outerwear for women

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.20

18.22

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

Manufacture of other outerwear

Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

18.23

Apatinių drabužių siuvimas

Manufacture of underwear

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

17.71

Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių
Manufacture of knitted and crocheted
megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei
hosiery
dirbinių gamyba

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

18.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, drabužių
siuvimas ir drabužių priedų gamyba

Manufacture of other wearing apparel
and accessories n.e.c.

Manufacture of children’s wear

Vaiko drabužėlių siuvimas

14.19.10

18.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, drabužių
siuvimas ir drabužių priedų gamyba

Manufacture of other wearing apparel
and accessories n.e.c.

Manufacture of sportswear

Sportinės aprangos siuvimas

14.19.20

18.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, drabužių
siuvimas ir drabužių priedų gamyba

Manufacture of other wearing apparel
and accessories n.e.c.

Manufacture of fur hats and other
headgear

Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų
gamyba

14.19.30

18.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, drabužių
siuvimas ir drabužių priedų gamyba

Manufacture of other wearing apparel
and accessories n.e.c.

Manufacture of articles of fur

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

14.20

18.30

Kailių išdirbimas ir dažymas; kailinių
dirbinių ir gaminių gamyba

Dressing and dyeing of fur; manufacture
of articles of fur

Manufacture of knitted and crocheted
hosiery

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

14.31

17.71

Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių
Manufacture of knitted and crocheted
megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei
hosiery
dirbinių gamyba

Manufacture of other knitted and
crocheted apparel

Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų
drabužių gamyba

14.39

17.72

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

Manufacture of knitted and crocheted
pullovers, cardigans and similar articles

Tanning and dressing of leather; dressing Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių
and dyeing of fur
išdirbimas ir dažymas

15.11

18.30

Kailių išdirbimas ir dažymas; kailinių
dirbinių ir gaminių gamyba

Dressing and dyeing of fur; manufacture
of articles of fur

Tanning and dressing of leather; dressing Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių

15.11

19.10

Odų rauginimas ir išdirbimas

Tanning and dressing of leather
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and dyeing of fur

išdirbimas ir dažymas

Vegetable tanning of leather

Odų rauginimas, naudojant augalines
medžiagas

15.11.10

19.10

Odų rauginimas ir išdirbimas

Tanning and dressing of leather

Tanning of leather with mineral and
chemical materials

Odų rauginimas, naudojant mineralines ir
chemines medžiagas

15.11.20

19.10

Odų rauginimas ir išdirbimas

Tanning and dressing of leather

Dressing of leather

Odų išdirbimas

15.11.30

19.10

Odų rauginimas ir išdirbimas

Tanning and dressing of leather

Manufacture of luggage, handbags and
the like, saddlery and harness

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

15.12

19.20

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

Manufacture of luggage, handbags and
the like, saddlery and harness

Manufacture of luggage, handbags and
the like, saddlery and harness

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

15.12

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.20

19.30

Avalynės gamyba

Manufacture of footwear

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

02.01

Miškininkystė ir medienos ruoša

Forestry and logging

16.10

20.10

Medienos pjaustymas ir obliavimas,
medienos įmirkymas

Sawmilling and planing of wood;
impregnation of wood

16.10.10

20.10

Medienos pjaustymas ir obliavimas,
medienos įmirkymas

Sawmilling and planing of wood;
impregnation of wood

20.20

Faneravimo dangos gamyba; klijuotinės
sluoksninės medienos, daugiasluoksnių
plokščių, smulkinių, medienos plaušų
plokščių ir kitų skydų ir plokščių gamyba

Manufacture of veneer sheets;
manufacture of plywood, laminboard,
particle board, fibre board and other
panels and boards

20.20

Faneravimo dangos gamyba; klijuotinės
sluoksninės medienos, daugiasluoksnių
plokščių, smulkinių, medienos plaušų
plokščių ir kitų skydų ir plokščių gamyba

Manufacture of veneer sheets;
manufacture of plywood, laminboard,
particle board, fibre board and other
panels and boards

16.21.20

20.20

Faneravimo dangos gamyba; klijuotinės
sluoksninės medienos, daugiasluoksnių
plokščių, smulkinių, medienos plaušų
plokščių ir kitų skydų ir plokščių gamyba

Manufacture of veneer sheets;
manufacture of plywood, laminboard,
particle board, fibre board and other
panels and boards

Manufacture of assembled parquet floors Sumontuotų parketo grindų gamyba

16.22

20.30

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių
gamyba

Manufacture of builders' carpentry and
joinery

Manufacture of other builders' carpentry Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių
and joinery
gamyba

16.23

20.30

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių
gamyba

Manufacture of builders' carpentry and
joinery

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

Chemical treatment of wood with
preservatives

Cheminis medienos apdorojimas
konservantais

Manufacture of veneer sheets and wood- Faneravimo dangos ir medienos plokščių
based panels
gamyba

Manufacture of wood fibreboards
covered with facing film

Manufacture of densified wood

Medienos plaušo plokščių, padengtų
dekoratyvine plėvele, gamyba

Presuotos medienos gamyba

16.21

16.21.10

Manufacture of fittings and shingles for
roofing

Fasoninių detalių ir malksnų (gontų)
stogams dengti gamyba

16.23.10

20.30

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių
gamyba

Manufacture of builders' carpentry and
joinery

Manufacture of prefabricated wooden
buildings or elements thereof

Medinių surenkamųjų statinių ar jų
detalių gamyba

16.23.20

20.30

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių
gamyba

Manufacture of builders' carpentry and
joinery

Manufacture of wooden wallboards and
wall closets

Medinių sieninių plokščių ir spintų
gamyba

16.23.30

20.30

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių
gamyba

Manufacture of builders' carpentry and
joinery

Manufacture of wooden containers

Medinės taros gamyba

16.24

20.40

Medinės taros gamyba

Manufacture of wooden containers
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Padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo
reikmenų gamyba

16.24.10

20.40

Medinės taros gamyba

Manufacture of wooden containers

Manufacture of other products of wood; Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių
manufacture of articles of cork, straw and iš kamštienos, šiaudų ir pynimo
plaiting materials
medžiagų gamyba

16.29

19.30

Avalynės gamyba

Manufacture of footwear

Manufacture of other products of wood; Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių
manufacture of articles of cork, straw and iš kamštienos, šiaudų ir pynimo
plaiting materials
medžiagų gamyba

16.29

20.51

Kitų medienos gaminių gamyba

Manufacture of other products of wood

Manufacture of other products of wood; Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių
manufacture of articles of cork, straw and iš kamštienos, šiaudų ir pynimo
plaiting materials
medžiagų gamyba

16.29

20.52

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo
medžiagų gamyba

Manufacture of articles of cork, straw and
plaiting materials

Manufacture of other products of wood; Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių
manufacture of articles of cork, straw and iš kamštienos, šiaudų ir pynimo
plaiting materials
medžiagų gamyba

16.29

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of pulp

Plaušienos gamyba

17.11

21.11

Plaušienos gamyba

Manufacture of pulp

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

21.12

Popieriaus ir kartono gamyba

Manufacture of paper and paperboard

Manufacture of corrugated paper and
paperboard and of containers of paper
and paperboard

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei
taros iš popieriaus ir kartono gamyba

17.21

21.21

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei
taros iš popieriaus ir kartono gamyba

Manufacture of corrugated paper and
paperboard and of containers of paper
and paperboard

Manufacture of household and sanitary
goods and of toilet requisites

Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto
reikmenų gamyba

17.22

17.54

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

Manufacture of other textiles n.e.c.

Manufacture of household and sanitary
goods and of toilet requisites

Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto
reikmenų gamyba

17.22

21.22

Buitinių, higienos reikmenų ir tualeto
reikmenų gamyba

Manufacture of household and sanitary
goods and of toilet requisites

Manufacture of toilet paper

Tualetinio popieriaus gamyba

17.22.10

21.22

Buitinių, higienos reikmenų ir tualeto
reikmenų gamyba

Manufacture of household and sanitary
goods and of toilet requisites

Manufacture of paper stationery

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

17.23

21.23

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

Manufacture of paper stationery

Manufacture of paper stationery

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

17.23

22.22

Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
spausdinimas

Printing n.e.c.

Manufacture of carbon paper

Kopijavimo popieriaus gamyba

17.23.10

21.23

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

Manufacture of paper stationery

Manufacture of envelopes and lettercards

Vokų ir atvirukų gamyba

17.23.20

21.23

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

Manufacture of paper stationery

Manufacture of wallpaper

Sienų apmušalų (tapetų) gamyba

17.24

21.24

Sienų apmušalų (tapetų) gamyba

Manufacture of wallpaper

Manufacture of other articles of paper
and paperboard

Kitų popierinių ir kartoninių gaminių
gamyba

17.29

21.25

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, popierinių ir Manufacture of other articles of paper
kartoninių gaminių gamyba
and paperboard n.e.c.

Manufacture of other articles of paper
and paperboard

Kitų popierinių ir kartoninių gaminių
gamyba

17.29

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Manufacture of filter paper

Filtravimo popieriaus gamyba

17.29.10

21.25

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, popierinių ir Manufacture of other articles of paper
kartoninių gaminių gamyba
and paperboard n.e.c.

Printing of newspapers

Laikraščių spausdinimas

18.11

22.21

Laikraščių spausdinimas

EVRK 2 red. Name
Manufacture of pallets, box pallets and
other load boards of wood
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Other printing

Kitas spausdinimas

18.12

21.22

Buitinių, higienos reikmenų ir tualeto
reikmenų gamyba

Manufacture of household and sanitary
goods and of toilet requisites

Other printing

Kitas spausdinimas

18.12

21.25

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, popierinių ir Manufacture of other articles of paper
kartoninių gaminių gamyba
and paperboard n.e.c.

Other printing

Kitas spausdinimas

18.12

22.22

Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
spausdinimas

Printing n.e.c.

Pre-press and pre-media services

Parengiamoji spausdinimo ir
žiniasklaidos veikla

18.13

22.24

Parengiamoji spausdinimo veikla

Pre-press activities

Pre-press and pre-media services

Parengiamoji spausdinimo ir
žiniasklaidos veikla

18.13

22.25

Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla Ancillary activities related to printing

Binding and related services

Įrišimas ir susijusios paslaugos

18.14

22.23

Knygų įrišimas

Bookbinding

Reproduction of recorded media

Įrašytų laikmenų tiražavimas

18.20

22.31

Garso įrašų tiražavimas

Reproduction of sound recording

Reproduction of recorded media

Įrašytų laikmenų tiražavimas

18.20

22.32

Vaizdo įrašų tiražavimas

Reproduction of video recording

Reproduction of recorded media

Įrašytų laikmenų tiražavimas

18.20

22.33

Kompiuterinių laikmenų tiražavimas

Reproduction of computer media

Manufacture of coke oven products

Koksavimo krosnių produktų gamyba

19.10

23.10

Koksavimo krosnių produktų gamyba

Manufacture of coke oven products
Manufacture of other organic basic
chemicals

Manufacture of coke oven products

Koksavimo krosnių produktų gamyba

19.10

24.14

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

10.10

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba
Mining and agglomeration of hard coal
ir aglomeravimas

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

10.20

Rusvųjų anglių kasyba ir aglomeravimas

Mining and agglomeration of lignite

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

10.30

Durpių gavyba ir aglomeravimas

Extraction and agglomeration of peat

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

23.20

Rafinuotų naftos produktų gamyba

Manufacture of refined petroleum
products

Production of liquid and gaseous fuel

Skystojo arba dujinio kuro gamyba

19.20.10

23.20

Rafinuotų naftos produktų gamyba

Manufacture of refined petroleum
products

Manufacture of lubricants and other oil

Tepalų ir kitų alyvų gamyba

19.20.20

23.20

Rafinuotų naftos produktų gamyba

Manufacture of refined petroleum
products

Manufacture of paraffin and Vaseline

Parafino ir techninio vazelino gamyba

19.20.30

23.20

Rafinuotų naftos produktų gamyba

Manufacture of refined petroleum
products

Manufacture of petroleum bitumen

Naftos bitumo gamyba

19.20.40

23.20

Rafinuotų naftos produktų gamyba

Manufacture of refined petroleum
products

Manufacture of industrial gases

Pramoninių dujų gamyba

20.11

24.11

Pramoninių dujų gamyba

Manufacture of industrial gases

Manufacture of dyes and pigments

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.12

24.12

Dažiklių ir pigmentų gamyba

Manufacture of dyes and pigments

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

23.30

Branduolinio kuro perdirbimas

Processing of nuclear fuel
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Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

24.13

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

15.92

Etilo alkoholio gamyba iš fermentuotų
medžiagų

Production of ethyl alcohol from
fermented materials

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

24.14

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

Manufacture of other organic basic
chemicals

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

24.15

Trąšų ir azoto junginių gamyba

Manufacture of fertilizers and nitrogen
compounds

Manufacture of straight or complex
nitrogenous and phosphatic fertilisers

Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo
trąšų gamyba

20.15.10

24.15

Trąšų ir azoto junginių gamyba

Manufacture of fertilizers and nitrogen
compounds

Manufacture of carbamide

Karbamido gamyba

20.15.20

24.15

Trąšų ir azoto junginių gamyba

Manufacture of fertilizers and nitrogen
compounds

Manufacture of ammonia

Amoniako gamyba

20.15.30

24.15

Trąšų ir azoto junginių gamyba

Manufacture of fertilizers and nitrogen
compounds

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

24.16

Pirminių plastikų gamyba

Manufacture of plastics in primary forms

Manufacture of synthetic rubber in
primary forms

Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

20.17

24.17

Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

Manufacture of synthetic rubber in
primary forms

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

20.20

24.20

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

Manufacture of pesticides and other
agro-chemical products

Manufacture of disinfectants

Dezinfekantų gamyba

20.20.10

24.20

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

Manufacture of pesticides and other
agro-chemical products

20.30

24.30

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų,
spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

Manufacture of paints, varnishes and
similar coatings, printing ink and mastics

Manufacture of paints, varnishes and
Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų,
similar coatings, printing ink and mastics spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba
Manufacture of enamels and lacquers

Emalinių dažų ir lakų gamyba

20.30.10

24.30

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų,
spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

Manufacture of paints, varnishes and
similar coatings, printing ink and mastics

Manufacture of organic composite
solvents and thinners

Organinių sudėtingų tirpiklių ir skiediklių
gamyba

20.30.20

24.30

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų,
spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

Manufacture of paints, varnishes and
similar coatings, printing ink and mastics

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

20.41

24.51

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

24.51

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

24.52

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Manufacture of explosives

Sprogiųjų medžiagų gamyba

20.51

24.61

Sprogiųjų medžiagų gamyba

Manufacture of explosives

Manufacture of explosives

Sprogiųjų medžiagų gamyba

20.51

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of glues

Klijų gamyba

20.52

24.62

Klijų ir želatinos gamyba

Manufacture of glues and gelatines

Manufacture of essential oils

Eterinio aliejaus gamyba

20.53

24.63

Eterinio aliejaus gamyba

Manufacture of essential oils

Manufacture of other chemical products

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių

20.59

24.62

Klijų ir želatinos gamyba

Manufacture of glues and gelatines
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n.e.c.

medžiagų gamyba

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

24.64

Cheminių fotografinių medžiagų gamyba

Manufacture of photographic chemical
material

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

24.66

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Manufacture of melting, soldering or
welding powder and paste

Lydymo, litavimo ar suvirinimo miltelių ir
pastų gamyba

20.59.10

24.66

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Manufacture of activated charcoal,
Aktyvintų anglių, tepalų priedų, paruoštų
lubricating additives, ready-made rubber kaučiuko vulkanizavimo greitiklių,
vulcanisation accelerators, catalysers
katalizatorių gamyba

20.59.20

24.66

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Manufacture of antidetonant agents,
antifreeze agents, fluids for hydraulic
systems

Antidetonatorių, antifrizų, skysčių
hidraulinėms sistemoms gamyba

20.59.30

24.66

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Manufacture of writing and drawing ink

Rašalo ir tušo gamyba

20.59.40

24.66

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

24.70

Cheminių pluoštų gamyba

Manufacture of man-made fibres

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

24.41

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Manufacture of narcotic drugs

Narkotinių medžiagų gamyba

21.10.10

24.41

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

23.30

Branduolinio kuro perdirbimas

Processing of nuclear fuel

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

24.42

Farmacinių preparatų gamyba

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Manufacture of medicaments

Vaistų gamyba

21.20.10

24.42

Farmacinių preparatų gamyba

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Manufacture of veterinary medicaments

Veterinarinių vaistų gamyba

21.20.20

24.42

Farmacinių preparatų gamyba

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Guminių padangų ir kamerų gamyba;
Manufacture of rubber tyres and tubes;
guminių padangų restauravimas ir
retreading and rebuilding of rubber tyres
atnaujinimas

22.11

25.11

Guminių padangų ir kamerų gamyba

Manufacture of rubber tyres and tubes

Guminių padangų ir kamerų gamyba;
Manufacture of rubber tyres and tubes;
guminių padangų restauravimas ir
retreading and rebuilding of rubber tyres
atnaujinimas

22.11

25.12

Guminių padangų restauravimas ir
atnaujinimas

Retreading and rebuilding of rubber
tyres

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

19.30

Avalynės gamyba

Manufacture of footwear

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

25.13

Kitų guminių gaminių gamyba

Manufacture of other rubber products

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

36.62

Šluotų ir šepečių gamyba

Manufacture of brooms and brushes

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.
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Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

22.21

25.21

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Manufacture of plastic packing goods

Plastikinių pakuočių gamyba

22.22

25.22

Plastikinių pakuočių gamyba

Manufacture of plastic packing goods

Manufacture of builders' ware of plastic

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.23

25.23

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

Manufacture of builders' ware of plastic

Manufacture of builders' ware of plastic

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.23

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

19.30

Avalynės gamyba

Manufacture of footwear

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

25.24

Kitų plastikinių dirbinių gamyba

Manufacture of other plastic products

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of flat glass

Plokščiojo stiklo gamyba

23.11

26.11

Lakštinio stiklo gamyba

Manufacture of flat glass

Shaping and processing of flat glass

Plokščiojo stiklo pjaustymas ir
apdorojimas

23.12

26.12

Lakštinio stiklo pjaustymas ir
apdorojimas

Shaping and processing of flat glass

Manufacture of hollow glass

Tuščiavidurio stiklo gamyba

23.13

26.13

Tuščiavidurio stiklo gamyba

Manufacture of hollow glass

Manufacture of glass containers

Stiklinių talpyklų gamyba

23.13.10

26.13

Tuščiavidurio stiklo gamyba

Manufacture of hollow glass

Manufacture of glass fibres

Stiklo pluoštų gamyba

23.14

26.14

Stiklo pluoštų gamyba

Manufacture of glass fibres

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir apdorojimas

23.19

26.15

Kito stiklo, skirto techninėms reikmėms,
gamyba ir apdorojimas

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

23.19.10

26.15

Kito stiklo, skirto techninėms reikmėms,
gamyba ir apdorojimas

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Manufacture of glass insulators and glass Stiklinių izoliatorių ir stiklinių izoliacinių
insulating fitters
jungiamųjų detalių gamyba
Manufacture of refractory products

Ugniai atsparių gaminių gamyba

23.20

26.26

Ugniai atsparių keraminių gaminių
gamyba

Manufacture of refractory ceramic
products

Manufacture of ceramic tiles and flags

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių
gamyba

23.31

26.30

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių
gamyba

Manufacture of ceramic tiles and flags

Manufacture of tiles

Koklių gamyba

23.31.10

26.30

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių
gamyba

Manufacture of ceramic tiles and flags

Manufacture of flooring blocks in baked
clay

Keraminių grindinio dangų gamyba

23.31.20

26.30

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių
gamyba

Manufacture of ceramic tiles and flags

Manufacture of bricks, tiles and
construction products, in baked clay

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių
dirbinių gamyba

23.32

26.40

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių
dirbinių gamyba

Manufacture of bricks, tiles and
construction products, in baked clay

Manufacture of ceramic household and
ornamental articles

Keraminių buities ir puošybos gaminių
bei dirbinių gamyba

23.41

26.21

Keraminių buities ir puošybos gaminių
bei dirbinių gamyba

Manufacture of ceramic household and
ornamental articles

Manufacture of ceramic sanitary fixtures

Keraminių santechnikos gaminių ir
dirbinių gamyba

23.42

26.22

Keraminių santechnikos gaminių ir
dirbinių gamyba

Manufacture of ceramic sanitary fixtures

Manufacture of ceramic insulators and
insulating fittings

Keraminių izoliatorių ir keraminių
izoliacinių detalių gamyba

23.43

26.23

Keraminių izoliatorių ir keraminių
izoliacinių detalių gamyba

Manufacture of ceramic insulators and
insulating fittings

Manufacture of other technical ceramic
products

Kitų techninės paskirties keraminių
gaminių ir dirbinių gamyba

23.44

26.24

Kitų techninės paskirties keraminių
gaminių ir dirbinių gamyba

Manufacture of other technical ceramic
products

Manufacture of other technical ceramic

Kitų techninės paskirties keraminių

23.44

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
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gaminių ir dirbinių gamyba

Manufacture of other ceramic products

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių
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Manufacture of lime and plaster
Manufacture of lime and plaster
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įrangos gamyba

equipment n.e.c.

26.25

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių
gamyba

Manufacture of other ceramic products

23.51

26.51

Cemento gamyba

Manufacture of cement

Kalkių ir gipso gamyba

23.52

26.52

Kalkių gamyba

Manufacture of lime

Kalkių ir gipso gamyba

23.52

26.53

Gipso gamyba

Manufacture of plaster

Manufacture of concrete products for
construction purposes

Betono gaminių, skirtų statybinėms
reikmėms, gamyba

23.61

26.61

Betono gaminių, skirtų statybinėms
reikmėms, gamyba

Manufacture of concrete products for
construction purposes

Manufacture of plaster products for
construction purposes

Gipso gaminių, naudojamų statybinėms
reikmėms, gamyba

23.62

26.62

Gipso gaminių, naudojamų statybinėms
reikmėms, gamyba

Manufacture of plaster products for
construction purposes

Manufacture of ready-mixed concrete

Prekinio betono mišinio gamyba

23.63

26.63

Prekinio betono mišinio gamyba

Manufacture of ready-mixed concrete

Manufacture of mortars

Statybinių skiedinių gamyba

23.64

26.64

Statybinių skiedinių gamyba

Manufacture of mortars

Manufacture of fibre cement

Fibrolito gamyba

23.65

26.65

Fibrolito gamyba

Manufacture of fibre cement

23.69

26.66

Kitų betono, gipso ir cemento gaminių
bei dirbinių gamyba

Manufacture of other articles of concrete,
plaster and cement

Manufacture of other articles of concrete, Kitų betono, gipso ir cemento gaminių
plaster and cement
bei dirbinių gamyba
Cutting, shaping and finishing of stone

Akmens pjaustymas, tašymas ir
apdailinimas

23.70

26.70

Dekoratyvinio ir statybinio akmens
pjaustymas, tašymas ir apdailinimas

Cutting, shaping and finishing of
ornamental and building stone

Production of abrasive products

Abrazyvinių gaminių gamyba

23.91

26.81

Abrazyvinių gaminių gamyba

Production of abrasive products

Manufacture of other non-metallic
mineral products n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

23.99

26.82

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

Manufacture of other non-metallic
mineral products n.e.c.

Manufacture of asbestos fibre, yarn and
materials and products thereof

Asbestinio pluošto, verpalų ir audinių bei
gaminių iš jų gamyba

23.99.10

26.82

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

Manufacture of other non-metallic
mineral products n.e.c.

Manufacture of asbestos friction
materials and products thereof

Frikcinių medžiagų ir jų gaminių gamyba

23.99.20

26.82

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

Manufacture of other non-metallic
mineral products n.e.c.

Manufacture of mineral insulating
materials

Mineralinių izoliacinių medžiagų gamyba

23.99.30

26.82

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

Manufacture of other non-metallic
mineral products n.e.c.

Manufacture of bituminous products

Dirbinių iš bitumo gamyba

23.99.40

26.82

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

Manufacture of other non-metallic
mineral products n.e.c.

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

27.10

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Manufacture of tubes, pipes, hollow
profiles and related fittings, of steel

Plieninių vamzdžių, vamzdelių,
tuščiavidurių profilių ir susijusių
jungiamųjų detalių gamyba

24.20

27.22

Plieno vamzdžių gamyba

Manufacture of steel tubes

Cold drawing of bars

Šaltasis strypų tempimas

24.31

27.31

Šaltasis tempimas

Cold drawing

Cold rolling of narrow strip

Šaltasis siaurų juostų valcavimas

24.32

27.32

Šaltasis siaurų juostų valcavimas

Cold rolling of narrow strip

Cold forming or folding

Šaltasis formavimas ar lankstymas

24.33

27.33

Šaltasis formavimas ar lankstymas

Cold forming or folding

28.11

Statybinių metalo konstrukcijų ir jų dalių

Manufacture of metal structures and

Cold forming or folding
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gamyba

parts of structures

Cold drawing of wire

Šaltasis vielos tempimas

24.34

27.34

Vielos gamyba

Wire drawing

Precious metals production

Tauriųjų metalų gamyba

24.41

27.41

Tauriųjų metalų gamyba

Precious metals production

Aluminium production

Aliuminio gamyba

24.42

27.42

Aliuminio gamyba

Aluminium production

Lead, zinc and tin production

Švino, cinko ir alavo gamyba

24.43

27.43

Švino, cinko ir alavo gamyba

Lead, zinc and tin production

Copper production

Vario gamyba

24.44

27.44

Vario gamyba

Copper production

Other non-ferrous metal production

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

24.45

27.45

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

Other non-ferrous metal production

Processing of nuclear fuel

Branduolinio kuro perdirbimas

24.46

23.30

Branduolinio kuro perdirbimas

Processing of nuclear fuel

Casting of iron

Geležies liejinių gamyba

24.51

27.21

Ketaus vamzdžių gamyba

Manufacture of cast iron tubes

Casting of iron

Geležies liejinių gamyba

24.51

27.51

Geležies liejinių gamyba

Casting of iron

Casting of steel

Plieno liejinių gamyba

24.52

27.52

Plieno liejinių gamyba

Casting of steel

Casting of light metals

Lengvųjų metalų liejinių gamyba

24.53

27.53

Lengvųjų metalų liejinių gamyba

Casting of light metals

Casting of other non-ferrous metals

Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba

24.54

27.54

Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba

Casting of other non-ferrous metals

Manufacture of metal structures and
parts of structures

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

25.11

28.11

Statybinių metalo konstrukcijų ir jų dalių
gamyba

Manufacture of metal structures and
parts of structures

Manufacture of doors and windows of
metal

Metalinių durų ir langų gamyba

25.12

28.12

Statybinių stalių ir dailidžių metalo
dirbinių gamyba

Manufacture of builders' carpentry and
joinery of metal

Manufacture of central heating radiators Centrinio šildymo radiatorių ir katilų
and boilers
gamyba

25.21

28.22

Centrinio šildymo radiatorių ir katilų
gamyba

Manufacture of central heating radiators
and boilers

Manufacture of other tanks, reservoirs
and containers of metal

Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir
talpyklų gamyba

25.29

28.21

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų
gamyba

Manufacture of tanks, reservoirs and
containers of metal

Manufacture of metal containers for
compressed or liquefied gas

Metalinių talpyklų suslėgtoms ar
suskystintoms dujoms gamyba

25.29.10

28.21

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų
gamyba

Manufacture of tanks, reservoirs and
containers of metal

Manufacture of steam generators, except Garo generatorių, išskyrus centrinio
central heating hot water boilers
šildymo karšto vandens katilus, gamyba

25.30

28.30

Garo generatorių, išskyrus centrinio
šildymo karšto vandens katilus, gamyba

Manufacture of steam generators, except
central heating hot water boilers

Manufacture of weapons and
ammunition

Ginklų ir šaudmenų gamyba

25.40

29.60

Ginklų ir šaudmenų gamyba

Manufacture of weapons and
ammunition

Forging, pressing, stamping and rollforming of metal; powder metallurgy

Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas; miltelių
metalurgija

25.50

28.40

Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas; miltelių
metalurgija

Forging, pressing, stamping and roll
forming of metal; powder metallurgy

Treatment and coating of metals

Metalų apdorojimas ir dengimas

25.61

28.51

Metalų apdorojimas ir dengimas

Treatment and coating of metals

Machining

Mechaninis apdirbimas

25.62

28.52

Bendroji mechaninė technologija

General mechanical engineering

Manufacture of cutlery

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių
gamyba

25.71

28.61

Peilių, šakučių ir kitų įrankių gamyba

Manufacture of cutlery

Manufacture of cutlery

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių
gamyba

25.71

28.75

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.

Manufacture of locks and hinges

Spynų ir vyrių gamyba

25.72

28.63

Spynų ir vyrių gamyba

Manufacture of locks and hinges
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Manufacture of tools

Kitų įrankių gamyba

25.73

28.62

Įrankių gamyba

Manufacture of tools

Manufacture of tools

Kitų įrankių gamyba

25.73

29.56

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios Manufacture of other special purpose
paskirties mašinų gamyba
machinery n.e.c.

Manufacture of steel drums and similar
containers

Plieninių statinių ir panašių talpyklų
gamyba

25.91

28.71

Plieninių statinių ir panašių talpyklų
gamyba

Manufacture of steel drums and similar
containers

Manufacture of light metal packaging

Lengvųjų metalų taros gamyba

25.92

28.72

Lengvųjų metalų taros gamyba

Manufacture of light metal packaging

Manufacture of wire products, chain and Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių
springs
gamyba

25.93

28.73

Vielos gaminių gamyba

Manufacture of wire products

Manufacture of wire products, chain and Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių
springs
gamyba

25.93

28.74

Tvirtinimo detalių, sriegimo mašinų
gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba

Manufacture of fasteners, screw machine
products, chain and springs

Manufacture of fasteners and screw
machine products

Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų
gaminių gamyba

25.94

28.74

Tvirtinimo detalių, sriegimo mašinų
gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba

Manufacture of fasteners, screw machine
products, chain and springs

Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99

28.75

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.

Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

24.66

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

31.10

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

31.20

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos Manufacture of electricity distribution
gamyba
and control apparatus

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

31.30

Izoliuotųjų laidų ir kabelių gamyba

Manufacture of insulated wire and cable

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

32.10

Elektroninių lempų ir vamzdžių bei kitų
elektroninių komponentų gamyba

Manufacture of electronic valves and
tubes and other electronic components
Manufacture of television and radio
receivers, sound or video recording or
reproducing apparatus and associated
goods

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

32.30

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

Manufacture of loaded electronic boards

Sumontuotų elektroninių plokščių
gamyba

26.12

32.10

Elektroninių lempų ir vamzdžių bei kitų
elektroninių komponentų gamyba

Manufacture of electronic valves and
tubes and other electronic components

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

30.02

Kompiuterių ir kitos informacijos
apdorojimo įrangos gamyba

Manufacture of computers and other
information processing equipment

32.30

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

Manufacture of television and radio
receivers, sound or video recording or
reproducing apparatus and associated
goods

Manufacture of computers and
peripheral equipment
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Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

32.20

Televizijos ir radijo siųstuvų, laidinės
telefonijos ir telegrafijos aparatūros
gamyba

Manufacture of television and radio
transmitters and apparatus for line
telephony and line telegraphy

32.30

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

Manufacture of television and radio
receivers, sound or video recording or
reproducing apparatus and associated
goods
Manufacture of television and radio
receivers, sound or video recording or
reproducing apparatus and associated
goods
Manufacture of games and toys

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

32.30

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

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

33.20

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

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,
except industrial process control
equipment

33.20

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

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,
except industrial process control
equipment

33.20

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

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,
except industrial process control
equipment

33.20

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

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,
except industrial process control
equipment

Matavimo, tikrinimo, bandymo,
navigacijos ir kitos paskirties, išskyrus
technologinių procesų valdymo įrangą,

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,

Manufacture of electric meters

Manufacture of water meters

Manufacture of gas meters

Elektros skaitiklių gamyba

Vandens skaitiklių gamyba

Dujų skaitiklių gamyba

Manufacture of automatic regulation and Automatinio reguliavimo ir kontrolės
control devices
prietaisų gamyba
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prietaisų arba aparatų gamyba

except industrial process control
equipment

Manufacture of watches and clocks

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

26.52

33.50

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

Manufacture of watches and clocks

Manufacture of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic
equipment

Švitinimo, elektromedicininės ir
elektroterapinės įrangos gamyba

26.60

33.10

Medicinos ir chirurgijos įrangos bei
ortopedijos aparatų gamyba

Manufacture of medical and surgical
equipment and orthopaedic appliances

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

32.30

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

Manufacture of television and radio
receivers, sound or video recording or
reproducing apparatus and associated
goods
Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,
except industrial process control
equipment
Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

26.70

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

33.20

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

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

33.40

Optinių įtaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

Manufacture of magnetic and optical
media

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

26.80

24.65

Parengtų naudoti, bet neįrašytų laikmenų Manufacture of prepared unrecorded
gamyba
media

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

31.10

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Manufacture of electricity distribution
and control apparatus

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba

27.12

31.20

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos Manufacture of electricity distribution
gamyba
and control apparatus

Manufacture of batteries and
accumulators

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

27.20

31.40

Akumuliatorių, galvaninių elementų ir
galvaninių baterijų gamyba

Manufacture of accumulators, primary
cells and primary batteries

Manufacture of fibre optic cables

Skaidulinės optikos kabelių gamyba

27.31

31.30

Izoliuotųjų laidų ir kabelių gamyba

Manufacture of insulated wire and cable

Manufacture of fibre optic cables

Skaidulinės optikos kabelių gamyba

27.31

33.40

Optinių įtaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Manufacture of other electronic and
electric wires and cables

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir
kabelių gamyba

27.32

31.30

Izoliuotųjų laidų ir kabelių gamyba

Manufacture of insulated wire and cable

Manufacture of wiring devices

Instaliacijos įtaisų gamyba

27.33

25.23

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

Manufacture of builders' ware of plastic

Manufacture of wiring devices

Instaliacijos įtaisų gamyba

27.33

25.24

Kitų plastikinių dirbinių gamyba

Manufacture of other plastic products

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Manufacture of wiring devices

Instaliacijos įtaisų gamyba

27.33

31.20

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos Manufacture of electricity distribution
gamyba
and control apparatus

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

31.50

Apšvietimo įrangos ir elektros lempų
gamyba

Manufacture of lighting equipment and
electric lamps

Manufacture of electric lighting

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

31.61

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklių ir

Manufacture of electrical equipment for
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Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

29.71

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų
gamyba

Manufacture of electric domestic
appliances

Manufacture of non-electric domestic
appliances

Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.52

29.72

Buitinių neelektrinių aparatų arba
prietaisų gamyba

Manufacture of non-electric domestic
appliances

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

29.43

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, staklių
gamyba

Manufacture of other machine tools
n.e.c.

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

31.20

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos Manufacture of electricity distribution
gamyba
and control apparatus

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

31.30

Izoliuotųjų laidų ir kabelių gamyba

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

32.10

Elektroninių lempų ir vamzdžių bei kitų
elektroninių komponentų gamyba

Manufacture of electronic valves and
tubes and other electronic components

Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių,
Manufacture of engines and turbines,
transporto priemonių ir motociklų
except aircraft, vehicle and cycle engines
variklius, gamyba

28.11

29.11

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

Manufacture of engines and turbines,
except aircraft, vehicle and cycle engines

Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių,
Manufacture of engines and turbines,
transporto priemonių ir motociklų
except aircraft, vehicle and cycle engines
variklius, gamyba

28.11

34.30

Variklinių transporto priemonių ir jų
variklių dalių bei pagalbinių reikmenų
gamyba

Manufacture of parts and accessories for
motor vehicles and their engines

Manufacture of fluid power equipment

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.12

29.12

Siurblių ir kompresorių gamyba

Manufacture of pumps and compressors

Manufacture of fluid power equipment

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.12

29.13

Čiaupų ir sklendžių gamyba

Manufacture of taps and valves

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

29.12

Siurblių ir kompresorių gamyba

Manufacture of pumps and compressors

Manufacture of other taps and valves

Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba

28.14

29.13

Čiaupų ir sklendžių gamyba

Manufacture of taps and valves

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

29.14

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų Manufacture of bearings, gears, gearing
ir varomųjų elementų gamyba
and driving elements

Manufacture of ovens, furnaces and
furnace burners

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

28.21

29.21

Krosnių ir krosnių degiklių gamyba

Manufacture of furnaces and furnace
burners

Manufacture of ovens, furnaces and
furnace burners

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

28.21

29.71

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų
gamyba

Manufacture of electric domestic
appliances

Manufacture of ovens, furnaces and
furnace burners

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

28.21

29.72

Buitinių neelektrinių aparatų arba
prietaisų gamyba

Manufacture of non-electric domestic
appliances

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

29.22

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

Manufacture of lifting and handling
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Manufacture of lifting and handling
equipment

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

35.50

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto Manufacture of other transport
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Manufacture of office machinery and
equipment (except computers and
peripheral equipment)

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

28.23

30.01

Įstaigos įrangos gamyba

Manufacture of office machinery

Manufacture of office machinery and
equipment (except computers and
peripheral equipment)

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

28.23

32.30

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

Manufacture of television and radio
receivers, sound or video recording or
reproducing apparatus and associated
goods

Manufacture of office machinery and
equipment (except computers and
peripheral equipment)

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

28.23

36.12

Kitų įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba

Manufacture of other office and shop
furniture

Manufacture of power-driven hand tools Variklinių rankinių įrankių gamyba

28.24

29.41

Nešiojamųjų variklinių įrankių ir aparatų
gamyba

Manufacture of portable hand held
power tools

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

28.25

29.23

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

28.25

29.71

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų
gamyba

Manufacture of electric domestic
appliances

Manufacture of other general-purpose
machinery n.e.c.

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

28.29

29.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios
paskirties mašinų gamyba

Manufacture of other general purpose
machinery n.e.c.

Manufacture of other general-purpose
machinery n.e.c.

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

28.29

29.43

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, staklių
gamyba

Manufacture of other machine tools
n.e.c.
Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,
except industrial process control
equipment

Manufacture of other general-purpose
machinery n.e.c.

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

28.29

33.20

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

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

29.31

Žemės ūkio traktorių gamyba

Manufacture of agricultural tractors

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

29.32

Kitų žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

Manufacture of other agricultural and
forestry machinery

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

29.53

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.62

Įrankių gamyba

Manufacture of tools

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

29.42

Kitų metalo apdirbimo staklių gamyba

Manufacture of other metalworking
machine tools

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

28.62

Įrankių gamyba

Manufacture of tools

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

29.43

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, staklių

Manufacture of other machine tools n.e.
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28.49

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Manufacture of machinery for metallurgy Metalurgijos mašinų gamyba

28.91

29.51

Metalurgijos mašinų gamyba

Manufacture of machinery for metallurgy

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.62

Įrankių gamyba

Manufacture of tools

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

29.52

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

34.10

Variklinių transporto priemonių gamyba

Manufacture of motor vehicles

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

29.53

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

29.54

Tekstilės, siuvinių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

29.56

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios Manufacture of other special purpose
paskirties mašinų gamyba
machinery n.e.c.

Manufacture of machinery for paper and Popieriaus ir kartono gamybos mašinų
paperboard production
gamyba

28.95

29.55

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų
gamyba

Manufacture of plastic and rubber
machinery

Plastikų ir gumos gamybos mašinų
gamyba

28.96

29.56

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios Manufacture of other special purpose
paskirties mašinų gamyba
machinery n.e.c.

Manufacture of other special-purpose
machinery n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

29.56

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios Manufacture of other special purpose
paskirties mašinų gamyba
machinery n.e.c.

Manufacture of other special-purpose
machinery n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.
Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,
except industrial process control
equipment

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

Manufacture of machinery for paper and
paperboard production

Manufacture of other special-purpose
machinery n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

33.20

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

Manufacture of other special-purpose
machinery n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

33.40

Optinių įtaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Manufacture of other special-purpose
machinery n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

35.30

Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba

Manufacture of aircraft and spacecraft

Manufacture of other special-purpose
machinery n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Manufacture of other special-purpose
machinery n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

34.10

Variklinių transporto priemonių gamyba

Manufacture of motor vehicles
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Manufacture of bodies (coachwork) for
motor vehicles; manufacture of trailers
and semi-trailers

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

29.20

34.20

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

Manufacture of bodies (coachwork) for
motor vehicles; manufacture of trailers
and semi-trailers

Manufacture of electrical and electronic
equipment for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių elektros
ir elektroninės įrangos gamyba

29.31

31.61

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

Manufacture of electrical equipment for
engines and vehicles n.e.c.

Manufacture of other parts and
accessories for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių kitų dalių
ir reikmenų gamyba

29.32

34.30

Variklinių transporto priemonių ir jų
variklių dalių bei pagalbinių reikmenų
gamyba

Manufacture of parts and accessories for
motor vehicles and their engines

Manufacture of other parts and
accessories for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių kitų dalių
ir reikmenų gamyba

29.32

36.11

Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

Manufacture of chairs and seats

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

35.11

Laivų statyba ir remontas

Building and repairing of ships

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

36.11

Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

Manufacture of chairs and seats

Building of pleasure and sporting boats

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų)
statyba

30.12

35.12

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų )
statyba bei remontas

Building and repairing of pleasure and
sporting boats

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

35.20

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų
bei riedmenų gamyba

Manufacture of railway and tramway
locomotives and rolling stock

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

36.11

Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

Manufacture of chairs and seats

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

29.60

Ginklų ir šaudmenų gamyba

Manufacture of weapons and
ammunition

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

35.30

Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba

Manufacture of aircraft and spacecraft

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

36.11

Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

Manufacture of chairs and seats

Manufacture of military fighting vehicles

Karinių kovinių transporto priemonių
gamyba

30.40

29.60

Ginklų ir šaudmenų gamyba

Manufacture of weapons and
ammunition

Manufacture of motorcycles

Motociklų gamyba

30.91

34.10

Variklinių transporto priemonių gamyba

Manufacture of motor vehicles

Manufacture of motorcycles

Motociklų gamyba

30.91

35.41

Motociklų gamyba

Manufacture of motorcycles

Manufacture of bicycles and invalid
carriages

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

30.92

35.42

Dviračių gamyba

Manufacture of bicycles

Manufacture of bicycles and invalid
carriages

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

30.92

35.43

Invalidų vežimėlių gamyba

Manufacture of invalid carriages

Manufacture of bicycles and invalid
carriages

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

30.92

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of other transport

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto

30.99

35.50
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įrangos gamyba

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

35.50

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto Manufacture of other transport
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

36.11

Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

Manufacture of chairs and seats

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

36.12

Kitų įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba

Manufacture of other office and shop
furniture

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

36.11

Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

Manufacture of chairs and seats

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

36.13

Kitų virtuvės baldų gamyba

Manufacture of other kitchen furniture

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

36.15

Čiužinių gamyba

Manufacture of mattresses

Manufacture of other furniture

Kitų baldų gamyba

31.09

36.11

Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

Manufacture of chairs and seats

Manufacture of other furniture

Kitų baldų gamyba

31.09

36.14

Kitų baldų gamyba

Manufacture of other furniture

Striking of coins

Monetų kalimas

32.11

36.21

Monetų kalimas

Striking of coins

Manufacture of jewellery and related
articles

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių
gamyba

32.12

33.50

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

Manufacture of watches and clocks

Manufacture of jewellery and related
articles

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių
gamyba

32.12

36.22

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, papuošalų,
Manufacture of jewellery and related
juvelyrinių ir panašių gaminių bei dirbinių
articles n.e.c.
gamyba

Manufacture of imitation jewellery and
related articles

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių
gamyba

32.13

33.50

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

Manufacture of watches and clocks

Manufacture of imitation jewellery and
related articles

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių
gamyba

32.13

36.61

Dirbtinės bižuterijos gamyba

Manufacture of imitation jewellery

Manufacture of musical instruments

Muzikos instrumentų gamyba

32.20

36.30

Muzikos instrumentų gamyba

Manufacture of musical instruments

Manufacture of sports goods

Sporto reikmenų gamyba

32.30

36.40

Sporto reikmenų gamyba

Manufacture of sports goods

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Manufacture of construction kits

Konstravimo rinkinių gamyba

32.40.10

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Manufacture of plastic toys

Plastikinių žaislų gamyba

32.40.20

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Manufacture of wooden toys

Medinių žaislų gamyba

32.40.30

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Manufacture of stuffed toys

Kimštinių žaislų gamyba

32.40.40

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Manufacture of table or parlour games

Stalo arba kambario žaidimų gamyba

32.40.50

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Manufacture of wheeled toys designed
to be ridden, including tricycles

Plastikinių triračių ir kitų žaislų su ratukais
gamyba

32.40.60

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Manufacture of electronic toys and
games

Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba

32.40.70

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

17.40

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Manufacture of medical and dental

Medicinos ir odontologijos prietaisų,

32.50

24.42

Farmacinių preparatų gamyba

Manufacture of pharmaceutical
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instruments and supplies

instrumentų ir reikmenų gamyba

preparations

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

25.13

Kitų guminių gaminių gamyba

Manufacture of other rubber products

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

29.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios
paskirties mašinų gamyba

Manufacture of other general purpose
machinery n.e.c.

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

33.10

Medicinos ir chirurgijos įrangos bei
ortopedijos aparatų gamyba

Manufacture of medical and surgical
equipment and orthopaedic appliances
Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,
except industrial process control
equipment

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

33.20

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

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

33.40

Optinių įtaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Manufacture of dental cement

Odontologinio cemento gamyba

32.50.10

24.42

Farmacinių preparatų gamyba

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Manufacture of orthopaedic and other
appliances

Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba

32.50.20

33.10

Medicinos ir chirurgijos įrangos bei
ortopedijos aparatų gamyba

Manufacture of medical and surgical
equipment and orthopaedic appliances

Manufacture of prosthetic appliances

Protezų gamyba

32.50.30

33.10

Medicinos ir chirurgijos įrangos bei
ortopedijos aparatų gamyba

Manufacture of medical and surgical
equipment and orthopaedic appliances

Manufacture of brooms and brushes

Šluotų ir šepečių gamyba

32.91

36.62

Šluotų ir šepečių gamyba

Manufacture of brooms and brushes

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

18.10

Odinių drabužių siuvimas

Manufacture of leather clothes

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

18.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, drabužių
siuvimas ir drabužių priedų gamyba

Manufacture of other wearing apparel
and accessories n.e.c.

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

19.20

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

Manufacture of luggage, handbags and
the like, saddlery and harness

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

20.51

Kitų medienos gaminių gamyba

Manufacture of other products of wood

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

20.52

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo
medžiagų gamyba

Manufacture of articles of cork, straw and
plaiting materials

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

22.11

Knygų leidyba

Publishing of books

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

25.13

Kitų guminių gaminių gamyba

Manufacture of other rubber products

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

25.24

Kitų plastikinių dirbinių gamyba

Manufacture of other plastic products

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

28.75

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

33.10

Medicinos ir chirurgijos įrangos bei
ortopedijos aparatų gamyba

Manufacture of medical and surgical
equipment and orthopaedic appliances

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

36.40

Sporto reikmenų gamyba

Manufacture of sports goods

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

36.63

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.
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Manufacture of wooden coffins and
other funerary items

Medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų
gamyba

32.99.10

20.51

Kitų medienos gaminių gamyba

Manufacture of other products of wood

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

28.11

Statybinių metalo konstrukcijų ir jų dalių
gamyba

Manufacture of metal structures and
parts of structures

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

28.21

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų
gamyba

Manufacture of tanks, reservoirs and
containers of metal

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

28.22

Centrinio šildymo radiatorių ir katilų
gamyba

Manufacture of central heating radiators
and boilers

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

28.30

Garo generatorių, išskyrus centrinio
šildymo karšto vandens katilus, gamyba

Manufacture of steam generators, except
central heating hot water boilers

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

28.52

Bendroji mechaninė technologija

General mechanical engineering

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

28.61

Peilių, šakučių ir kitų įrankių gamyba

Manufacture of cutlery

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

28.62

Įrankių gamyba

Manufacture of tools

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

28.63

Spynų ir vyrių gamyba

Manufacture of locks and hinges

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

28.71

Plieninių statinių ir panašių talpyklų
gamyba

Manufacture of steel drums and similar
containers

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

28.75

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

29.60

Ginklų ir šaudmenų gamyba

Manufacture of weapons and
ammunition

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

34.20

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

Manufacture of bodies (coachwork) for
motor vehicles; manufacture of trailers
and semi-trailers

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

35.50

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto Manufacture of other transport
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

28.52

Bendroji mechaninė technologija

General mechanical engineering

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.11

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

Manufacture of engines and turbines,
except aircraft, vehicle and cycle engines

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.12

Siurblių ir kompresorių gamyba

Manufacture of pumps and compressors

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.13

Čiaupų ir sklendžių gamyba

Manufacture of taps and valves

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.14

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų Manufacture of bearings, gears, gearing
ir varomųjų elementų gamyba
and driving elements

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.21

Krosnių ir krosnių degiklių gamyba

Manufacture of furnaces and furnace
burners

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.22

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

Manufacture of lifting and handling
equipment

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.23

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo

Manufacture of non-domestic cooling
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įrenginių gamyba

and ventilation equipment

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios
paskirties mašinų gamyba

Manufacture of other general purpose
machinery n.e.c.

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.31

Žemės ūkio traktorių gamyba

Manufacture of agricultural tractors

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.32

Kitų žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

Manufacture of other agricultural and
forestry machinery

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.41

Nešiojamųjų variklinių įrankių ir aparatų
gamyba

Manufacture of portable hand held
power tools

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.42

Kitų metalo apdirbimo staklių gamyba

Manufacture of other metalworking
machine tools

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.43

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, staklių
gamyba

Manufacture of other machine tools
n.e.c.

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.51

Metalurgijos mašinų gamyba

Manufacture of machinery for metallurgy
Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.52

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.53

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.54

Tekstilės, siuvinių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.55

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų
gamyba

Manufacture of machinery for paper and
paperboard production

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

29.56

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios Manufacture of other special purpose
paskirties mašinų gamyba
machinery n.e.c.

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

72.50

Įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės
įrangos techninė priežiūra ir remontas

Maintenance and repair of office,
accounting and computing machinery

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

29.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios
paskirties mašinų gamyba

Manufacture of other general purpose
machinery n.e.c.

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

31.10

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

32.10

Elektroninių lempų ir vamzdžių bei kitų
elektroninių komponentų gamyba

Manufacture of electronic valves and
tubes and other electronic components
Manufacture of television and radio
receivers, sound or video recording or
reproducing apparatus and associated
goods
Manufacture of medical and surgical

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

32.30

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

Repair of electronic and optical

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

33.10

Medicinos ir chirurgijos įrangos bei
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equipment

ortopedijos aparatų gamyba

equipment and orthopaedic appliances

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

33.20

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

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,
except industrial process control
equipment

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

33.40

Optinių įtaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

33.50

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

Manufacture of watches and clocks

Repair of electrical equipment

Elektros įrangos remontas

33.14

29.71

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų
gamyba

Manufacture of electric domestic
appliances

Repair of electrical equipment

Elektros įrangos remontas

33.14

31.10

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Repair of electrical equipment

Elektros įrangos remontas

33.14

31.20

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos Manufacture of electricity distribution
gamyba
and control apparatus

Repair of electrical equipment

Elektros įrangos remontas

33.14

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Repair of electrical equipment

Elektros įrangos remontas

33.14

33.10

Medicinos ir chirurgijos įrangos bei
ortopedijos aparatų gamyba

Manufacture of medical and surgical
equipment and orthopaedic appliances
Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,
except industrial process control
equipment

Repair of electrical equipment

Elektros įrangos remontas

33.14

33.20

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

Repair and maintenance of ships and
boats

Įvairių tipų laivų remontas ir techninė
priežiūra

33.15

35.11

Laivų statyba ir remontas

Building and repairing of ships

Repair and maintenance of ships and
boats

Įvairių tipų laivų remontas ir techninė
priežiūra

33.15

35.12

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų )
statyba bei remontas

Building and repairing of pleasure and
sporting boats

Repair and maintenance of aircraft and
spacecraft

Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir
techninė priežiūra

33.16

35.30

Orlaivių ir erdvėlaivių gamyba

Manufacture of aircraft and spacecraft

Repair and maintenance of other
transport equipment

Kitų transporto priemonių remontas ir
techninė priežiūra

33.17

35.20

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų
bei riedmenų gamyba

Manufacture of railway and tramway
locomotives and rolling stock

Repair and maintenance of other
transport equipment

Kitų transporto priemonių remontas ir
techninė priežiūra

33.17

35.43

Invalidų vežimėlių gamyba

Manufacture of invalid carriages

Repair and maintenance of other
transport equipment

Kitų transporto priemonių remontas ir
techninė priežiūra

33.17

35.50

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto Manufacture of other transport
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

17.40

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba
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Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

17.52

Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba

Manufacture of cordage, rope, twine and
netting

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

20.40

Medinės taros gamyba

Manufacture of wooden containers

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

20.51

Kitų medienos gaminių gamyba

Manufacture of other products of wood

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

25.13

Kitų guminių gaminių gamyba

Manufacture of other rubber products
Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

25.21

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

25.24

Kitų plastikinių dirbinių gamyba

Manufacture of other plastic products

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

26.15

Kito stiklo, skirto techninėms reikmėms,
gamyba ir apdorojimas

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

26.40

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių
dirbinių gamyba

Manufacture of bricks, tiles and
construction products, in baked clay

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

26.81

Abrazyvinių gaminių gamyba

Production of abrasive products

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

36.30

Muzikos instrumentų gamyba

Manufacture of musical instruments

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

25.21

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

26.15

Kito stiklo, skirto techninėms reikmėms,
gamyba ir apdorojimas

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

26.23

Keraminių izoliatorių ir keraminių
izoliacinių detalių gamyba

Manufacture of ceramic insulators and
insulating fittings

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

26.40

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių
dirbinių gamyba

Manufacture of bricks, tiles and
construction products, in baked clay

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

26.81

Abrazyvinių gaminių gamyba

Production of abrasive products

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

28.21

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų
gamyba

Manufacture of tanks, reservoirs and
containers of metal

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

28.22

Centrinio šildymo radiatorių ir katilų
gamyba

Manufacture of central heating radiators
and boilers

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

28.30

Garo generatorių, išskyrus centrinio
šildymo karšto vandens katilus, gamyba

Manufacture of steam generators, except
central heating hot water boilers

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

28.63

Spynų ir vyrių gamyba

Manufacture of locks and hinges

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

28.71

Plieninių statinių ir panašių talpyklų
gamyba

Manufacture of steel drums and similar
containers

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

28.75

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.
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Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.11

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

Manufacture of engines and turbines,
except aircraft, vehicle and cycle engines

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.12

Siurblių ir kompresorių gamyba

Manufacture of pumps and compressors

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.13

Čiaupų ir sklendžių gamyba

Manufacture of taps and valves

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.14

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų Manufacture of bearings, gears, gearing
ir varomųjų elementų gamyba
and driving elements

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.21

Krosnių ir krosnių degiklių gamyba

Manufacture of furnaces and furnace
burners

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.22

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

Manufacture of lifting and handling
equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.23

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios
paskirties mašinų gamyba

Manufacture of other general purpose
machinery n.e.c.

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.31

Žemės ūkio traktorių gamyba

Manufacture of agricultural tractors

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.32

Kitų žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

Manufacture of other agricultural and
forestry machinery

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.41

Nešiojamųjų variklinių įrankių ir aparatų
gamyba

Manufacture of portable hand held
power tools

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.42

Kitų metalo apdirbimo staklių gamyba

Manufacture of other metalworking
machine tools

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.43

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, staklių
gamyba

Manufacture of other machine tools
n.e.c.

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.51

Metalurgijos mašinų gamyba

Manufacture of machinery for metallurgy

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.52

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.53

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.54

Tekstilės, siuvinių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.55

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų
gamyba

Manufacture of machinery for paper and
paperboard production

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.56

Installation of industrial machinery and
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paskirties mašinų gamyba

machinery n.e.c.

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.60

Ginklų ir šaudmenų gamyba

Manufacture of weapons and
ammunition

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

29.71

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų
gamyba

Manufacture of electric domestic
appliances

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

30.01

Įstaigos įrangos gamyba

Manufacture of office machinery

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

30.02

Kompiuterių ir kitos informacijos
apdorojimo įrangos gamyba

Manufacture of computers and other
information processing equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

31.10

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

31.20

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos Manufacture of electricity distribution
gamyba
and control apparatus

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

31.61

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

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

31.62

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, elektrinės Manufacture of other electrical
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

32.20

Televizijos ir radijo siųstuvų, laidinės
telefonijos ir telegrafijos aparatūros
gamyba

Manufacture of television and radio
transmitters and apparatus for line
telephony and line telegraphy
Manufacture of television and radio
receivers, sound or video recording or
reproducing apparatus and associated
goods

Manufacture of electrical equipment for
engines and vehicles n.e.c.

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

32.30

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

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.10

Medicinos ir chirurgijos įrangos bei
ortopedijos aparatų gamyba

Manufacture of medical and surgical
equipment and orthopaedic appliances
Manufacture of instruments and
appliances for measuring, checking,
testing, navigating and other purposes,
except industrial process control
equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20

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

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.30

Technologinių procesų valdymo įrangos
gamyba

Manufacture of industrial process control
equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.40

Optinių įtaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.50

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

Manufacture of watches and clocks

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

34.10

Variklinių transporto priemonių gamyba

Manufacture of motor vehicles

Installation of industrial machinery and
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equipment
Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

34.30

Variklinių transporto priemonių ir jų
variklių dalių bei pagalbinių reikmenų
gamyba

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

35.50

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto Manufacture of other transport
įrangos gamyba
equipment n.e.c.

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

36.30

Muzikos instrumentų gamyba

Manufacture of musical instruments

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

36.40

Sporto reikmenų gamyba

Manufacture of sports goods

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

36.50

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Production of electricity

Elektros gamyba

35.11

40.11

Elektros gamyba

Production of electricity

Transmission of electricity

Elektros perdavimas

35.12

40.12

Elektros perdavimas

Transmission of electricity

Distribution of electricity

Elektros paskirstymas

35.13

40.13

Elektros paskirstymas ir pardavimas

Distribution and trade of electricity

Trade of electricity

Elektros pardavimas

35.14

40.13

Elektros paskirstymas ir pardavimas

Distribution and trade of electricity

Manufacture of gas

Dujų gamyba

35.21

40.21

Dujų gamyba

Manufacture of gas

Manufacture of parts and accessories for
motor vehicles and their engines

Distribution of gaseous fuels through
mains

Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

35.22

40.22

Dujinio kuro paskirstymas ir pardavimas Distribution and trade of gaseous fuels
dujotiekiais
through mains

Trade of gas through mains

Dujų pardavimas dujotiekiais

35.23

40.22

Dujinio kuro paskirstymas ir pardavimas Distribution and trade of gaseous fuels
dujotiekiais
through mains

Steam and air conditioning supply

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

35.30

40.30

Garo ir karšto vandens tiekimas

Steam and hot water supply

Steam supply

Garo tiekimas

35.30.10

40.30

Garo ir karšto vandens tiekimas

Steam and hot water supply

Hot water supply

Karšto vandens tiekimas

35.30.20

40.30

Garo ir karšto vandens tiekimas

Steam and hot water supply

36.00

41.00

Vandens rinkimas, valymas ir
paskirstymas

Collection, purification and distribution
of water

Water collection, treatment and supply

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

Collection and purification of water

Vandens surinkimas ir valymas

36.00.10

41.00

Vandens rinkimas, valymas ir
paskirstymas

Collection, purification and distribution
of water

Water supply to industrial enterprises

Vandens tiekimas pramonės įmonėms

36.00.20

41.00

Vandens rinkimas, valymas ir
paskirstymas

Collection, purification and distribution
of water

Water supply to the population

Vandens tiekimas gyventojams

36.00.30

41.00

Vandens rinkimas, valymas ir
paskirstymas

Collection, purification and distribution
of water

Sewerage

Nuotekų valymas

37.00

90.01

Nuotekų rinkimas ir apdorojimas

Collection and treatment of sewage

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

90.02

Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas

Collection and treatment of other waste
Sanitation, remediation and similar
activities
Processing of nuclear fuel

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

90.03

Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto
gerinimo ir panaši veikla

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

23.30

Branduolinio kuro perdirbimas
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Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

40.11

Elektros gamyba

Production of electricity

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

90.02

Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas

Collection and treatment of other waste

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

14.50

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir
karjerų eksploatavimas

Other mining and quarrying n.e.c.

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

24.15

Trąšų ir azoto junginių gamyba

Manufacture of fertilizers and nitrogen
compounds

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

90.02

Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas

Collection and treatment of other waste

Treatment and disposal of hazardous
waste

Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.22

23.30

Branduolinio kuro perdirbimas

Processing of nuclear fuel

Treatment and disposal of hazardous
waste

Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.22

90.02

Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas

Collection and treatment of other waste

Dismantling of wrecks

Mašinų duženų išmontavimas

38.31

37.10

Metalo atliekų ir laužo perdirbimas

Recycling of metal waste and scrap

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

37.10

Metalo atliekų ir laužo perdirbimas

Recycling of metal waste and scrap

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

37.20

Ne metalo atliekų ir laužo perdirbimas

Recycling of non-metal waste and scrap
Sanitation, remediation and similar
activities

Remediation activities and other waste
management services

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39.00

90.03

Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto
gerinimo ir panaši veikla

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

70.11

Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas Development and selling of real estate

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

20.30

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių
gamyba

Manufacture of builders' carpentry and
joinery

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

25.23

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

Manufacture of builders' ware of plastic

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

28.11

Statybinių metalo konstrukcijų ir jų dalių
gamyba

Manufacture of metal structures and
parts of structures

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

45.21

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių
statinių statyba

General construction of buildings and
civil engineering works

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

45.23

Automagistralių, kelių tiesimas,
aerodromų ir sporto įrenginių statyba

Construction of motorways, roads,
airfields and sport facilities

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

45.21

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių
statinių statyba

General construction of buildings and
civil engineering works

41.20.20

45.21

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių
statinių statyba

General construction of buildings and
civil engineering works
Construction of motorways, roads,
airfields and sport facilities

Repair, restoration and reconstruction of Pastatų remontas, restauravimas ir
buildings
rekonstravimas
Construction of roads and motorways

Kelių ir automagistralių tiesimas

42.11

45.23

Automagistralių, kelių tiesimas,
aerodromų ir sporto įrenginių statyba

Construction of roads and motorways

Kelių ir automagistralių tiesimas

42.11

70.11

Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas Development and selling of real estate

Painting of markings on road surfaces
and car parks

Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių
ženklinimas

42.11.10

45.23

Automagistralių, kelių tiesimas,
aerodromų ir sporto įrenginių statyba
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Construction of railways and
underground railways

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių
tiesimas

42.12

45.21

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių
statinių statyba

General construction of buildings and
civil engineering works

Construction of railways and
underground railways

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių
tiesimas

42.12

45.23

Automagistralių, kelių tiesimas,
aerodromų ir sporto įrenginių statyba

Construction of motorways, roads,
airfields and sport facilities

Construction of railways and
underground railways

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių
tiesimas

42.12

70.11

Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas Development and selling of real estate

Construction of bridges and tunnels

Tiltų ir tunelių statyba

42.13

45.21

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių
statinių statyba

Construction of bridges and tunnels

Tiltų ir tunelių statyba

42.13

70.11

Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas Development and selling of real estate

Construction of utility projects for fluids

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

45.21

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių
statinių statyba

General construction of buildings and
civil engineering works

Construction of utility projects for fluids

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

45.24

Vandens statinių statyba

Construction of water projects

Construction of utility projects for fluids

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

45.25

Kiti statybos darbai, įskaitant
specialiuosius profesinius darbus

Other construction work involving special
trades

Construction of utility projects for fluids

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

70.11

Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas Development and selling of real estate

Construction of utility projects for
electricity and telecommunications

Komunalinių elektros ir
telekomunikacijos statinių statyba

42.22

45.21

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių
statinių statyba

Construction of utility projects for
electricity and telecommunications

Komunalinių elektros ir
telekomunikacijos statinių statyba

42.22

70.11

Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas Development and selling of real estate

Construction of water projects

Vandens statinių statyba

42.91

45.24

Vandens statinių statyba

Construction of water projects

Vandens statinių statyba

42.91

70.11

Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas Development and selling of real estate

Construction of other civil engineering
projects n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių
statinių statyba

42.99

45.21

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių
statinių statyba

General construction of buildings and
civil engineering works

Construction of other civil engineering
projects n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių
statinių statyba

42.99

45.23

Automagistralių, kelių tiesimas,
aerodromų ir sporto įrenginių statyba

Construction of motorways, roads,
airfields and sport facilities

Construction of other civil engineering
projects n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių
statinių statyba

42.99

70.11

Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas Development and selling of real estate

Demolition

Statinių nugriovimas

43.11

45.11

Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės
darbai

Demolition and wrecking of buildings;
earth moving

Site preparation

Statybvietės paruošimas

43.12

45.11

Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės
darbai

Demolition and wrecking of buildings;
earth moving

Preliminary earth moving for road
building

Paruošiamieji žemės kasimo darbai
tiesiant kelius

43.12.10

45.11

Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės
darbai

Demolition and wrecking of buildings;
earth moving

Earth moving at the site

Žemės darbai statybos aikštelėse

43.12.20

45.11

Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės
darbai

Demolition and wrecking of buildings;
earth moving

Construction of drainage and irrigation
systems

Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas

43.12.30

45.11

Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės
darbai

Demolition and wrecking of buildings;
earth moving

Test drilling and boring

Žvalgomasis gręžimas

43.13

45.12

Žvalgomasis gręžimas

Test drilling and boring
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Electrical installation

Elektros sistemų įrengimas

43.21

45.31

Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas

Installation of electrical wiring and
fittings

Electrical installation

Elektros sistemų įrengimas

43.21

45.34

Kitokių pastatų ir statinių įrengimas

Other building installation

Installation of electrical wiring and
fittings in buildings

Pastatų ir statinių elektros tinklų
įrengimas

43.21.10

45.31

Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas

Installation of electrical wiring and
fittings

Installation of fire alarm and burglar
alarm systems

Gaisro pavojaus ir apsaugos
signalizacijos įrengimas

43.21.20

45.31

Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas

Installation of electrical wiring and
fittings

Installation of aerials, communication
systems

Antenų, ryšio sistemų įrengimas

43.21.30

45.31

Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas

Installation of electrical wiring and
fittings

Plumbing, heat and air conditioning
installation

Vandentiekio, šildymo ir oro
kondicionavimo sistemų įrengimas

43.22

45.31

Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas

Installation of electrical wiring and
fittings

Plumbing, heat and air conditioning
installation

Vandentiekio, šildymo ir oro
kondicionavimo sistemų įrengimas

43.22

45.33

Vandentiekio ir panašių sistemų
įrengimas

Plumbing

Other construction installation

Kitos įrangos įrengimas

43.29

29.22

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

Manufacture of lifting and handling
equipment

Other construction installation

Kitos įrangos įrengimas

43.29

45.31

Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas

Installation of electrical wiring and
fittings

Other construction installation

Kitos įrangos įrengimas

43.29

45.32

Izoliacijos įrengimas

Insulation work activities

Other construction installation

Kitos įrangos įrengimas

43.29

45.34

Kitokių pastatų ir statinių įrengimas

Other building installation

Plastering

Tinkavimas

43.31

45.41

Tinkavimas

Plastering
Manufacture of builders' carpentry and
joinery

Joinery installation

Staliaus dirbinių įrengimas

43.32

20.30

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių
gamyba

Joinery installation

Staliaus dirbinių įrengimas

43.32

25.23

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

Manufacture of builders' ware of plastic
Manufacture of builders' carpentry and
joinery of metal

Joinery installation

Staliaus dirbinių įrengimas

43.32

28.12

Statybinių stalių ir dailidžių metalo
dirbinių gamyba

Joinery installation

Staliaus dirbinių įrengimas

43.32

45.42

Staliaus dirbinių įrengimas

Joinery installation

Floor and wall covering

Grindų ir sienų dengimas

43.33

45.43

Grindų ir sienų dengimas

Floor and wall covering

Painting and glazing

Dažymas ir stiklinimas

43.34

45.44

Dažymas ir stiklinimas

Painting and glazing

Other building completion and finishing

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos
darbai

43.39

45.45

Kiti baigiamieji statybos darbai

Other building completion

Roofing activities

Stogų dengimas

43.91

20.30

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių
gamyba

Manufacture of builders' carpentry and
joinery

Roofing activities

Stogų dengimas

43.91

45.22

Laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo
dangų montavimas

Erection of roof covering and frames

Other specialised construction activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

28.11

Statybinių metalo konstrukcijų ir jų dalių
gamyba

Manufacture of metal structures and
parts of structures

Other specialised construction activities

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota

43.99

45.21

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių

General construction of buildings and
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statinių statyba

civil engineering works

45.22

Laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo
dangų montavimas

Erection of roof covering and frames

43.99

45.24

Vandens statinių statyba

Construction of water projects

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

45.25

Kiti statybos darbai, įskaitant
specialiuosius profesinius darbus

Other construction work involving special
trades

Other specialised construction activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

45.45

Kiti baigiamieji statybos darbai

Other building completion

Other specialised construction activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

45.50

Statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su Renting of construction or demolition
operatorių samdymu)
equipment with operator

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas

45.11

50.10

Variklinių transporto priemonių
pardavimas

Sale of motor vehicles

Sale of other motor vehicles

Kitų variklinių transporto priemonių
pardavimas

45.19

50.10

Variklinių transporto priemonių
pardavimas

Sale of motor vehicles

Maintenance and repair of motor
vehicles

Variklinių transporto priemonių techninė
priežiūra ir remontas

45.20

50.20

Variklinių transporto priemonių techninė Maintenance and repair of motor
priežiūra ir remontas
vehicles

Wholesale trade of motor vehicle parts
and accessories

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninė prekyba

45.31

50.30

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
pardavimas

Sale of motor vehicle parts and
accessories

Retail trade of motor vehicle parts and
accessories

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninė prekyba

45.32

50.30

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
pardavimas

Sale of motor vehicle parts and
accessories

Sale, maintenance and repair of
motorcycles and related parts and
accessories

Motociklų ir jų atsarginių dalių bei
pagalbinių reikmenų pardavimas,
techninė priežiūra ir remontas

45.40

50.40

Motociklų ir jų atsarginių dalių bei
pagalbinių reikmenų pardavimas,
techninė priežiūra ir remontas

Sale, maintenance and repair of
motorcycles and related parts and
accessories

Agents involved in the sale of agricultural Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių,
raw materials, live animals, textile raw
tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo
materials and semi-finished goods
agentų veikla

46.11

51.11

Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių,
Agents involved in the sale of agricultural
tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo raw materials, live animals, textile raw
agentų veikla
materials and semi-finished goods

Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių
Agents involved in the sale of fuels, ores,
cheminių preparatų pardavimo agentų
metals and industrial chemicals
veikla

46.12

51.12

Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių
cheminių preparatų pardavimo agentų
veikla

Agents involved in the sale of fuels, ores,
metals and industrial chemicals

Agents involved in the sale of timber and Statybinio miško ir statybinių medžiagų
building materials
pardavimo agentų veikla

46.13

51.13

Statybinio miško ir statybinių medžiagų
pardavimo agentų veikla

Agents involved in the sale of timber and
building materials

Agents involved in the sale of machinery, Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir
industrial equipment, ships and aircraft
lėktuvų pardavimo agentų veikla

46.14

51.14

Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir
lėktuvų pardavimo agentų veikla

Agents involved in the sale of machinery,
industrial equipment, ships and aircraft

Agents involved in the sale of furniture,
household goods, hardware and
ironmongery

46.15

51.15

Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir
geležies dirbinių pardavimo agentų
veikla

Agents involved in the sale of furniture,
household goods, hardware and
ironmongery
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Agents involved in the sale of textiles,
Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir
clothing, fur, footwear and leather goods odos dirbinių pardavimo agentų veikla

46.16

51.16

Tekstilės, drabužių, avalynės ir odos
dirbinių pardavimo agentų veikla

Agents involved in the sale of textiles,
clothing, footwear and leather goods

Agents involved in the sale of food,
beverages and tobacco

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
pardavimo agentų veikla

46.17

51.17

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
pardavimo agentų veikla

Agents involved in the sale of food,
beverages and tobacco

Agents specialised in the sale of other
particular products

Kitų specifinių produktų pardavimo
agentų specializuota veikla

46.18

51.18

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specifinių
produktų ar jų grupių pardavimo
specializuota veikla, atliekama agentų

Agents specializing in the sale of
particular products or ranges of products
n.e.c.

Agents involved in the sale of a variety of
Įvairių prekių pardavimo agentų veikla
goods

46.19

51.19

Įvairių prekių pardavimo agentų veikla

Agents involved in the sale of a variety of
goods

Wholesale of grain, unmanufactured
tobacco, seeds and animal feeds

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir
pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

46.21

51.21

Grūdų, sėklų ir pašarų gyvuliams
didmeninė prekyba

Wholesale of grain, seeds and animal
feeds

Wholesale of grain, unmanufactured
tobacco, seeds and animal feeds

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir
pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

46.21

51.25

Neperdirbto tabako didmeninė prekyba

Wholesale of unmanufactured tobacco

Wholesale of flowers and plants

Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba

46.22

51.22

Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba

Wholesale of flowers and plants

Wholesale of live animals

Gyvų gyvulių didmeninė prekyba

46.23

51.23

Gyvų gyvulių didmeninė prekyba

Wholesale of live animals
Wholesale of hides, skins and leather

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

NACE 1.1 red. Pavadinimas

NACE 1.1 red. Name

Wholesale of hides, skins and leather

Kailių ir odų didmeninė prekyba

46.24

51.24

Kailių, neišdirbtų ir išdirbtų odų
didmeninė prekyba

Wholesale of fruit and vegetables

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė
prekyba

46.31

51.31

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė
prekyba

Wholesale of fruit and vegetables

Wholesale of fruit and vegetables

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė
prekyba

46.31

51.38

Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis,
vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė
prekyba

Wholesale of other food, including fish,
crustaceans and molluscs

Wholesale of meat and meat products

Mėsos ir mėsos produktų didmeninė
prekyba

46.32

51.32

Mėsos ir mėsos produktų didmeninė
prekyba

Wholesale of meat and meat products

Wholesale of dairy products, eggs and
edible oils and fats

Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų
aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba

46.33

51.33

Pieno produktų, kiaušinių ir valgomojo
aliejaus bei riebalų didmeninė prekyba

Wholesale of dairy produce, eggs and
edible oils and fats

Wholesale of beverages

Gėrimų didmeninė prekyba

46.34

51.34

Svaigiųjų ir kitų gėrimų didmeninė
prekyba

Wholesale of alcoholic and other
beverages

Wholesale of alcoholic beverages

Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

46.34.10

51.34

Svaigiųjų ir kitų gėrimų didmeninė
prekyba

Wholesale of alcoholic and other
beverages

Wholesale of soft drinks

Nealkoholinių gėrimų didmeninė
prekyba

46.34.20

51.34

Svaigiųjų ir kitų gėrimų didmeninė
prekyba

Wholesale of alcoholic and other
beverages

Wholesale of tobacco products

Tabako gaminių didmeninė prekyba

46.35

51.35

Tabako gaminių didmeninė prekyba

Wholesale of tobacco products

Wholesale of sugar and chocolate and
sugar confectionery

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų
didmeninė prekyba

46.36

51.36

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų
didmeninė prekyba

Wholesale of sugar and chocolate and
sugar confectionery

Wholesale of coffee, tea, cocoa and
spices

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
didmeninė prekyba

46.37

51.37

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
didmeninė prekyba

Wholesale of coffee, tea, cocoa and
spices

Wholesale of other food, including fish,

Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis,

46.38

51.38

Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis,

Wholesale of other food, including fish,
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crustaceans and molluscs

vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė
prekyba

Non-specialised wholesale of food,
beverages and tobacco

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
nespecializuota didmeninė prekyba

46.39

51.39

Maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota Non-specialized wholesale of food,
didmeninė prekyba
beverages and tobacco

Wholesale of textiles

Tekstilės gaminių didmeninė prekyba

46.41

51.41

Tekstilės dirbinių didmeninė prekyba

Wholesale of textiles

Wholesale of clothing and footwear

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

46.42

51.42

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

Wholesale of clothing and footwear

Wholesale of rubber footwear

Guminės avalynės didmeninė prekyba

46.42.10

51.42

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

Wholesale of clothing and footwear

Wholesale of leather footwear

Odinės avalynės didmeninė prekyba

46.42.20

51.42

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

Wholesale of clothing and footwear

Wholesale of fur articles

Kailinių gaminių didmeninė prekyba

46.42.30

51.42

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

Wholesale of clothing and footwear

Wholesale of clothing and clothing
accessories

Drabužių ir drabužių priedų didmeninė
prekyba

46.42.40

51.42

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

Wholesale of clothing and footwear

Wholesale of electrical household
appliances

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
didmeninė prekyba

46.43

51.43

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

Wholesale of electrical household
appliances and radio and television
goods

Wholesale of electrical household
appliances

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
didmeninė prekyba

46.43

51.47

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

Wholesale of other household goods

Wholesale of china and glassware and
cleaning materials

Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo
priemonių didmeninė prekyba

46.44

51.44

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

Wholesale of china and glassware,
wallpaper and cleaning materials

Wholesale of porcelain and glass articles

Porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė
prekyba

46.44.10

51.44

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

Wholesale of china and glassware,
wallpaper and cleaning materials

Wholesale of detergents

Valymo priemonių didmeninė prekyba

46.44.20

51.44

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

Wholesale of china and glassware,
wallpaper and cleaning materials

Wholesale of perfume and cosmetics

Kvepalų ir kosmetikos priemonių
didmeninė prekyba

46.45

51.45

Kvepalų ir kosmetikos priemonių
didmeninė prekyba

Wholesale of perfume and cosmetics

Wholesale of pharmaceutical goods

Farmacijos prekių didmeninė prekyba

46.46

51.46

Farmacijos prekių didmeninė prekyba

Wholesale of pharmaceutical goods

Wholesale of surgical and orthopaedic
aids and prostheses

Chirurginių ir ortopedinių instrumentų
bei protezų didmeninė prekyba

46.46.10

51.46

Farmacijos prekių didmeninė prekyba

Wholesale of pharmaceutical goods

Wholesale of medicines and drugs

Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninė
prekyba

46.46.20

51.46

Farmacijos prekių didmeninė prekyba

Wholesale of pharmaceutical goods

Wholesale of furniture, carpets and
lighting equipment

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos
didmeninė prekyba

46.47

51.43

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

Wholesale of electrical household
appliances and radio and television
goods

Wholesale of furniture, carpets and
lighting equipment

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos
didmeninė prekyba

46.47

51.47

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

Wholesale of other household goods

Wholesale of watches and jewellery

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
dirbinių didmeninė prekyba

46.48

51.47

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

Wholesale of other household goods
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Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

51.44

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

Wholesale of china and glassware,
wallpaper and cleaning materials

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

51.47

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

Wholesale of other household goods

Wholesale of computers, computer
peripheral equipment and software

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
įrangos didmeninė prekyba

46.51

51.84

Kompiuterių, jų periferinės ir
Wholesale of computers, computer
programinės įrangos didmeninė prekyba peripheral equipment and software

Wholesale of electronic and
telecommunications equipment and
parts

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos
ir jos dalių didmeninė prekyba

46.52

51.43

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

Wholesale of electrical household
appliances and radio and television
goods

Wholesale of electronic and
telecommunications equipment and
parts

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos
ir jos dalių didmeninė prekyba

46.52

51.86

Kitų elektroninių dalių ir įrangos
didmeninė prekyba

Wholesale of other electronic parts and
equipment

Wholesale of agricultural machinery,
equipment and supplies

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų
didmeninė prekyba

46.61

51.88

Wholesale of agricultural machinery and
Žemės ūkio mašinų, jų priedų ir padargų,
accessories and implements, including
įskaitant traktorius, didmeninė prekyba
tractors

Wholesale of machine tools

Staklių didmeninė prekyba

46.62

51.81

Staklių didmeninė prekyba

Wholesale of machine tools

Wholesale of mining, construction and
civil engineering machinery

Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos
mašinų didmeninė prekyba

46.63

51.82

Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos
mašinų didmeninė prekyba

Wholesale of mining, construction and
civil engineering machinery

Wholesale of machinery for the textile
industry and of sewing and knitting
machines

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų
ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba

46.64

51.83

Wholesale of machinery for the textile
Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų
industry and of sewing and knitting
ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba
machines

Wholesale of office furniture

Įstaigos baldų didmeninė prekyba

46.65

51.85

Kitos įstaigos įrangos didmeninė prekyba

Wholesale of other office machinery and
equipment

Wholesale of other office machinery and Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė
equipment
prekyba

46.66

51.85

Kitos įstaigos įrangos didmeninė prekyba

Wholesale of other office machinery and
equipment

Wholesale of other machinery and
equipment

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

46.69

51.87

Kitų mašinų ir įrangos, naudojamos
pramonėje, prekyboje ir navigacijoje,
didmeninė prekyba

Wholesale of other machinery for use in
industry, trade and navigation

Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei
priedų didmeninė prekyba

46.71

51.51

Kieto, skystojo ir dujinio kuro bei priedų
didmeninė prekyba

Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products

Wholesale of solid fuel

Kietojo kuro didmeninė prekyba

46.71.10

51.51

Kieto, skystojo ir dujinio kuro bei priedų
didmeninė prekyba

Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products

Wholesale of petrol

Benzino didmeninė prekyba

46.71.20

51.51

Kieto, skystojo ir dujinio kuro bei priedų
didmeninė prekyba

Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products

Wholesale of gaseous fuel

Dujinio kuro didmeninė prekyba

46.71.30

51.51

Kieto, skystojo ir dujinio kuro bei priedų
didmeninė prekyba

Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products

Wholesale of diesel fuel

Dyzelinio kuro didmeninė prekyba

46.71.40

51.51

Kieto, skystojo ir dujinio kuro bei priedų
didmeninė prekyba

Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products
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Wholesale of lubricants

Tepalų didmeninė prekyba

Wholesale of metals and metal ores

Metalų rūdų ir metalų didmeninė
prekyba

46.72

51.52

Metalų rūdų ir metalų didmeninė
prekyba

Wholesale of metals and metal ores

Wholesale of wood, construction
materials and sanitary equipment

Medienos, statybinių medžiagų ir
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

46.73

51.44

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

Wholesale of china and glassware,
wallpaper and cleaning materials

Wholesale of wood, construction
materials and sanitary equipment

Medienos, statybinių medžiagų ir
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

46.73

51.47

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

Wholesale of other household goods

Wholesale of wood, construction
materials and sanitary equipment

Medienos, statybinių medžiagų ir
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

46.73

51.53

Medienos, statybinių medžiagų ir
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

Wholesale of wood, construction
materials and sanitary equipment

Wholesale of wallpaper

Popierinių sienų apmušalų didmeninė
prekyba

46.73.10

51.44

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

Wholesale of china and glassware,
wallpaper and cleaning materials

Wholesale of hardware, plumbing and
heating equipment and supplies

Metalinių dirbinių, vandentiekio ir
šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė
prekyba

46.74

51.54

Metalinių dirbinių, vandentiekio ir
Wholesale of hardware, plumbing and
šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė
heating equipment and supplies
prekyba

Wholesale of hardware

Geležies dirbinių didmeninė prekyba

46.74.10

51.54

Metalinių dirbinių, vandentiekio ir
Wholesale of hardware, plumbing and
šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė
heating equipment and supplies
prekyba

Wholesale of plumbing equipment

Vandentiekio įrangos didmeninė prekyba

46.74.20

51.54

Metalinių dirbinių, vandentiekio ir
Wholesale of hardware, plumbing and
šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė
heating equipment and supplies
prekyba

Wholesale of heating equipment

Šildymo įrangos didmeninė prekyba

46.74.30

51.54

Metalinių dirbinių, vandentiekio ir
Wholesale of hardware, plumbing and
šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė
heating equipment and supplies
prekyba

Wholesale of chemical products

Chemijos produktų didmeninė prekyba

46.75

51.55

Chemijos produktų didmeninė prekyba

Wholesale of chemical products

46.75.10

51.55

Chemijos produktų didmeninė prekyba

Wholesale of chemical products

46.75.20

51.55

Chemijos produktų didmeninė prekyba

Wholesale of chemical products

Wholesale of agrochemical products and Agrocheminių produktų ir trąšų
fertilisers
didmeninė prekyba
Wholesale of non-medicinal potent and
poisonous substances

Ne vaistinės paskirties stipriai
veikiančiųjų ir nuodingųjų medžiagų
didmeninė prekyba

Wholesale of other intermediate
products

Kitų tarpinių produktų didmeninė
prekyba

46.76

51.55

Chemijos produktų didmeninė prekyba

Wholesale of chemical products

Wholesale of other intermediate
products

Kitų tarpinių produktų didmeninė
prekyba

46.76

51.56

Kitų tarpinių produktų didmeninė
prekyba

Wholesale of other intermediate
products

Wholesale of paper rolls and paperboard

Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė
prekyba

46.76.10

51.56

Kitų tarpinių produktų didmeninė
prekyba

Wholesale of other intermediate
products

Wholesale of flax fibre

Linų pluošto didmeninė prekyba

46.76.20

51.56

Kitų tarpinių produktų didmeninė
prekyba

Wholesale of other intermediate
products
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Wholesale of waste and scrap

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

46.77

51.57

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

Wholesale of waste and scrap

Non-specialised wholesale trade

Nespecializuota didmeninė prekyba

46.90

51.90

Kita didmeninė prekyba

Other wholesale

Retail sale in non-specialised stores with
food, beverages or tobacco
predominating

Mažmeninė prekyba nespecializuotose
parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas,
gėrimai ir tabakas

47.11

52.11

Mažmeninė prekyba nespecializuotose
parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas,
gėrimai ir tabakas

Retail sale in non-specialized stores with
food, beverages or tobacco
predominating

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

52.12

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

Other retail sale in non-specialized stores

Retail sale of fruit and vegetables in
specialised stores

Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.21

52.21

Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė
prekyba

Retail sale of fruit and vegetables

Retail sale of fruit and vegetables in
specialised stores

Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.21

52.27

Kita maisto produktų, gėrimų ir tabako
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

Other retail sale of food, beverages and
tobacco in specialized stores

Retail sale of meat and meat products in Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė
specialised stores
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.22

52.22

Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė
prekyba

Retail sale of meat and meat products

Retail sale of fish, crustaceans and
molluscs in specialised stores

47.23

52.23

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė
prekyba

Retail sale of fish, crustaceans and
molluscs

Retail sale of bread, cakes, flour
Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir
confectionery and sugar confectionery in cukraus saldumynų mažmeninė prekyba
specialised stores
specializuotose parduotuvėse

47.24

52.24

Duonos, bandelių, konditerijos gaminių
ir cukraus saldumynų mažmeninė
prekyba

Retail sale of bread, cakes, flour
confectionery and sugar confectionery

Retail sale of bread, cakes and other flour Duonos, pyrago ir kitų miltinių produktų
products
mažmeninė prekyba

47.24.10

52.24

Duonos, bandelių, konditerijos gaminių
ir cukraus saldumynų mažmeninė
prekyba

Retail sale of bread, cakes, flour
confectionery and sugar confectionery

Retail sale of flour and sugar
confectionery

Konditerijos gaminių ir saldumynų
mažmeninė prekyba

47.24.20

52.24

Duonos, bandelių, konditerijos gaminių
ir cukraus saldumynų mažmeninė
prekyba

Retail sale of bread, cakes, flour
confectionery and sugar confectionery

Retail sale of beverages in specialised
stores

Gėrimų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.25

52.25

Svaigiųjų ir kitų gėrimų mažmeninė
prekyba

Retail sale of alcoholic and other
beverages

Retail sale of alcoholic beverages

Alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba

47.25.10

52.25

Svaigiųjų ir kitų gėrimų mažmeninė
prekyba

Retail sale of alcoholic and other
beverages

Retail sale of soft drinks

Gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba

47.25.20

52.25

Svaigiųjų ir kitų gėrimų mažmeninė
prekyba

Retail sale of alcoholic and other
beverages

Retail sale of tobacco products in
specialised stores

Tabako gaminių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.26

52.26

Tabako gaminių mažmeninė prekyba

Retail sale of tobacco products

Other retail sale of food in specialised
stores

Kita maisto produktų mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.29

52.27

Kita maisto produktų, gėrimų ir tabako
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

Other retail sale of food, beverages and
tobacco in specialized stores

Retail sale of automotive fuel in
specialised stores

Automobilių degalų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.30

50.50

Automobilių degalų mažmeninė prekyba Retail sale of automotive fuel

47.41

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose Other retail sale in specialized stores

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

Retail sale of computers, peripheral units Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
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and software in specialised stores

įrangos mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of telecommunications
equipment in specialised stores

Telekomunikacijų įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.42

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

Retail sale of audio and video equipment Garso ir vaizdo įrangos mažmeninė
in specialised stores
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.43

52.45

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, Retail sale of electrical household
radijo ir televizijos prekių mažmeninė
appliances and radio and television
prekyba
goods

Retail sale of textiles in specialised stores

Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.51

52.41

Tekstilės mažmeninė prekyba

Retail sale of hardware, paints and glass
in specialised stores

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.52

52.46

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
Retail sale of hardware, paints and glass
prekyba

Retail sale of dyes, varnishes and polishes Dažų, lakų ir politūrų mažmeninė
prekyba

47.52.10

52.46

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
Retail sale of hardware, paints and glass
prekyba

Retail sale of flat glass

Plokščiojo stiklo mažmeninė prekyba

47.52.20

52.46

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
Retail sale of hardware, paints and glass
prekyba

Retail sale of building materials

Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba

47.52.30

52.46

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
Retail sale of hardware, paints and glass
prekyba

Retail sale of materials and equipment
for minor repairs

Medžiagų ir smulkiojo remonto darbams
įrangos mažmeninė prekyba

47.52.40

52.46

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
Retail sale of hardware, paints and glass
prekyba

Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų
Retail sale of carpets, rugs, wall and floor
mažmeninė prekyba specializuotose
coverings in specialised stores
parduotuvėse

47.53

52.44

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

Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų
Retail sale of carpets, rugs, wall and floor
mažmeninė prekyba specializuotose
coverings in specialised stores
parduotuvėse

47.53

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

parduotuvėse

Retail sale of textiles

Retail sale of furniture, lighting
equipment and household articles n.e.c.

Retail sale of electrical household
appliances in specialised stores

Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.54

52.45

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, Retail sale of electrical household
radijo ir televizijos prekių mažmeninė
appliances and radio and television
prekyba
goods

Retail sale of furniture, lighting
equipment and other household articles
in specialised stores

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

47.59

52.44

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

Retail sale of furniture, lighting
equipment and other household articles
in specialised stores

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

47.59

52.45

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, Retail sale of electrical household
radijo ir televizijos prekių mažmeninė
appliances and radio and television
prekyba
goods

Retail sale of furniture, lighting
equipment and other household articles
in specialised stores

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

47.59

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

Retail sale of books in specialised stores

Knygų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.61

52.47

Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų
mažmeninė prekyba

Retail sale of books, newspapers and
stationery

Retail sale of newspapers and stationery

Laikraščių ir raštinės reikmenų

47.62

52.47

Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų

Retail sale of books, newspapers and
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Retail sale of music and video recordings Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė
in specialised stores
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.63

52.45

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, Retail sale of electrical household
radijo ir televizijos prekių mažmeninė
appliances and radio and television
prekyba
goods

Retail sale of sporting equipment in
specialised stores

Sporto įrangos mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.64

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

Retail sale of games and toys in
specialised stores

Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.65

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

Retail sale of clothing in specialised
stores

Drabužių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.71

52.42

Drabužių mažmeninė prekyba

Retail sale of clothing

47.72

52.43

Avalynės ir odos gaminių mažmeninė
prekyba

Retail sale of footwear and leather goods

Retail sale of footwear and leather goods Avalynės ir odos gaminių mažmeninė
in specialised stores
prekyba specializuotose parduotuvėse
Dispensing chemist in specialised stores

Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių
vaistus, veikla

47.73

52.31

Paruošiantys ir parduodantys vaistus
vaistininkai

Dispensing chemists

Retail sale of medical and orthopaedic
goods in specialised stores

Medicinos ir ortopedinių prekių
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.74

52.32

Medicinos ir ortopedinių prekių
mažmeninė prekyba

Retail sale of medical and orthopaedic
goods

Retail sale of cosmetic and toilet articles
in specialised stores

Kosmetikos ir tualeto reikmenų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.75

52.33

Kosmetikos ir tualeto reikmenų
mažmeninė prekyba

Retail sale of cosmetic and toilet articles

Retail sale of flowers, plants, seeds,
fertilisers, pet animals and pet food in
specialised stores

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

47.76

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

Retail sale of watches and jewellery in
specialised stores

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
dirbinių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.77

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

Other retail sale of new goods in
specialised stores

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.78

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

Specialised retail sale of souvenirs,
craftwork and religious articles

Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių
reikmenų specializuota mažmeninė
prekyba

47.78.10

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

Specialised retail sale of household fuel
oil, bottled gas, coal and wood

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų,
anglies ir malkų specializuota mažmeninė
prekyba

47.78.20

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

Specialised retail sale of weapons and
ammunition

Ginklų ir šaudmenų specializuota
mažmeninė prekyba

47.78.30

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

Retail sale of optical goods

Optikos prekių mažmeninė prekyba

47.78.40

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose
Other retail sale in specialized stores
parduotuvėse

Other retail sale in specialised stores

Kita specializuota mažmeninė prekyba

47.78.90

52.48

Kita mažmeninė prekyba specializuotose Other retail sale in specialized stores
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parduotuvėse
Retail sale of second-hand goods in
stores

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba
parduotuvėse

47.79

52.50

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba
parduotuvėse

Retail sale of second-hand goods in
stores

Retail sale of second-hand goods in
stores

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba
parduotuvėse

47.79

52.63

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse

Other non-store retail sale

Retail sale of antiques

Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba

47.79.10

52.50

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba
parduotuvėse

Retail sale of second-hand goods in
stores

Maisto, gėrimų ir tabako gaminių
Retail sale via stalls and markets of food,
mažmeninė prekyba kioskuose ir
beverages and tobacco products
prekyvietėse

47.81

52.62

Mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

Retail sale via stalls and markets

Tekstilės, drabužių ir avalynės
mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

47.82

52.62

Mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

Retail sale via stalls and markets

Retail sale via stalls and markets of other Kitų prekių mažmeninė prekyba
goods
kioskuose ir prekyvietėse

47.89

52.62

Mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

Retail sale via stalls and markets

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

52.61

Užsakomasis pardavimas paštu

Retail sale via mail order houses

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

52.63

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse

Other non-store retail sale

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

52.63

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse

Other non-store retail sale

Retail sale by door-to-door sales persons

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

52.63

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse

Other non-store retail sale

Retail sale by vending machines

Mažmeninė prekyba iš automatų
smulkioms prekėms pardavinėti

47.99.20

52.63

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse

Other non-store retail sale

Passenger rail transport, interurban

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio
transportas

49.10

60.10

Geležinkelių transportas

Transport via railways

Freight rail transport

Krovininis geležinkelio transportas

49.20

60.10

Geležinkelių transportas

Transport via railways

Urban and suburban passenger land
transport

Keleivių vežimas miesto arba
priemiestiniu sausumos transportu

49.31

60.21

Kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje
nurodytas sausumos transportas

Other scheduled passenger land
transport

Urban and suburban passenger transport Keleivių vežimas autobusais mieste ar
by bus
priemiestyje

49.31.10

60.21

Kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje
nurodytas sausumos transportas

Other scheduled passenger land
transport

Urban and suburban passenger transport Keleivių vežimas troleibusais mieste ar
by trolleybus
priemiestyje

49.31.20

60.21

Kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje
nurodytas sausumos transportas

Other scheduled passenger land
transport

Retail sale via stalls and markets of
textiles, clothing and footwear

Taxi operation

Taksi veikla

49.32

60.22

Taksi veikla

Taxi operation

Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

60.21

Kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje
nurodytas sausumos transportas

Other scheduled passenger land
transport

49.39

60.23

Other passenger land transport n.e.c.
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transportas

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

60.24

Krovinių vežimas keliais

Freight transport by road

Removal services

Perkraustymo veikla

49.42

60.24

Krovinių vežimas keliais

Freight transport by road

Transport via pipeline

Transportavimas vamzdynais

49.50

60.30

Transportavimas vamzdynais

Transport via pipelines

Sea and coastal passenger water
transport

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens
transportas

50.10

61.10

Jūrų ir pakrančių vandens transportas

Sea and coastal water transport

Sea and coastal freight water transport

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens
transportas

50.20

61.10

Jūrų ir pakrančių vandens transportas

Sea and coastal water transport

Inland passenger water transport

Vidaus vandenų keleivinis transportas

50.30

61.20

Vidaus vandenų transportas

Inland water transport

Inland freight water transport

Vidaus vandenų krovininis transportas

50.40

61.20

Vidaus vandenų transportas

Inland water transport

Passenger air transport

Keleivinis oro transportas

51.10

62.10

Tvarkaraštyje nurodytas oro transportas

Scheduled air transport
Non-scheduled air transport

Passenger air transport

Keleivinis oro transportas

51.10

62.20

Tvarkaraštyje nenurodytas oro
transportas

Freight air transport

Krovininis oro transportas

51.21

62.10

Tvarkaraštyje nurodytas oro transportas

Scheduled air transport
Non-scheduled air transport

Freight air transport

Krovininis oro transportas

51.21

62.20

Tvarkaraštyje nenurodytas oro
transportas

Space transport

Kosminis transportas

51.22

62.30

Kosminis transportas

Space transport

Warehousing and storage

Sandėliavimas ir saugojimas

52.10

63.12

Laikymas ir sandėliavimas

Storage and warehousing

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

11.10

Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba

Extraction of crude petroleum and
natural gas

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

50.20

Variklinių transporto priemonių techninė Maintenance and repair of motor
priežiūra ir remontas
vehicles

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

60.10

Geležinkelių transportas

Transport via railways

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

63.21

Kita papildomoj sausumos transporto
veikla

Other supporting land transport activities

Organisation and regulation of railway
transport

Traukinių eismo organizavimas ir
reguliavimas

52.21.10

60.10

Geležinkelių transportas

Transport via railways

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

11.10

Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba

Extraction of crude petroleum and
natural gas

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

61.10

Jūrų ir pakrančių vandens transportas

Sea and coastal water transport

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

61.20

Vidaus vandenų transportas

Inland water transport

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

63.22

Kita papildomoji vandens transporto
veikla

Other supporting water transport
activities

Service activities incidental to air

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

52.23

62.30

Kosminis transportas

Space transport
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Service activities incidental to air
transportation

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

52.23

63.23

Kita papildomoji oro transporto veikla

Other supporting air transport activities

Cargo handling

Krovinių tvarkymas

52.24

63.11

Krovinių tvarkymas

Cargo handling

Other transportation support activities

Kita transportui būdingų paslaugų veikla

52.29

63.40

Kitų transporto agentūrų veikla

Activities of other transport agencies

Activities of customs agents

Muitinės tarpininkų veikla

52.29.10

63.40

Kitų transporto agentūrų veikla

Activities of other transport agencies

Activities of freight and forwarding
agents

Krovinių gabenimo agentų ir
ekspeditorių veikla

52.29.20

63.40

Kitų transporto agentūrų veikla

Activities of other transport agencies

Preparation and issuing of transport
documentation and driver’s trip tickets

Vežimo dokumentų ir kelionės lapų
parengimas ir išdavimas

52.29.30

63.40

Kitų transporto agentūrų veikla

Activities of other transport agencies

Postal activities under universal service
obligation

Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas atliekama veikla

53.10

64.11

Valstybinio pašto veikla

National post activities

Other postal and courier activities

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

53.20

64.12

Pasiuntinių, išskyrus valstybinį paštą,
veikla

Courier activities other than national post
activities

Hotels and similar accommodation

Viešbučių ir panašių laikinų buveinių
veikla

55.10

55.10

Viešbučiai

Hotels

Holiday and other short-stay
accommodation

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio
apgyvendinimo veikla

55.20

55.21

Jaunimo nakvynės namai ir kalnų
turistinės stovyklos

Youth hostels and mountain refuges

Holiday and other short-stay
accommodation

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio
apgyvendinimo veikla

55.20

55.23

Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta,
Other provision of lodgings n.e.c.
laikinąja buveine

Activities of vacation homes

Poilsio namų veikla

55.20.10

55.23

Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta,
Other provision of lodgings n.e.c.
laikinąja buveine

Activities of children’s camps

Vaikų poilsio stovyklų veikla

55.20.20

55.23

Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta,
Other provision of lodgings n.e.c.
laikinąja buveine

Camping grounds, recreational vehicle
parks and trailer parks

Poilsinių transporto priemonių, priekabų
aikštelių ir stovyklaviečių veikla

55.30

55.21

Jaunimo nakvynės namai ir kalnų
turistinės stovyklos

Youth hostels and mountain refuges

Camping grounds, recreational vehicle
parks and trailer parks

Poilsinių transporto priemonių, priekabų
aikštelių ir stovyklaviečių veikla

55.30

55.22

Stovyklavietės, įskaitant aikšteles
automobiliniams nameliams

Camping sites, including caravan sites

Other accommodation

Kita apgyvendinimo veikla

55.90

55.23

Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta,
Other provision of lodgings n.e.c.
laikinąja buveine

Restaurants and mobile food service
activities

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo
veikla

56.10

55.30

Restoranai

Restaurants

Event catering activities

Pagaminto valgio tiekimas renginiams

56.21

55.52

Pagaminto valgio tiekimas

Catering

Other food service activities

Kitų maitinimo paslaugų teikimas

56.29

55.51

Valgyklos

Canteens

Other food service activities

Kitų maitinimo paslaugų teikimas

56.29

55.52

Pagaminto valgio tiekimas

Catering

Beverage serving activities

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

56.30

55.40

Barai

Bars

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

22.11

Knygų leidyba

Publishing of books
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58.11

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

Publishing of directories and mailing lists Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

58.12

22.11

Knygų leidyba

Publishing of books

Publishing of directories and mailing lists Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

58.12

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

Publishing of newspapers

Laikraščių leidyba

58.13

22.12

Laikraščių leidyba

Publishing of newspapers

Publishing of newspapers

Laikraščių leidyba

58.13

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

Publishing of journals and periodicals

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

22.13

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

Publishing of journals and periodicals

Publishing of journals and periodicals

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

22.15

Kita leidyba

Other publishing
Printing n.e.c.

EVRK 2 red. Name
Book publishing

EVRK 2 red. Pavadinimas
Knygų leidyba

NACE 1.1 red. Pavadinimas

NACE 1.1 red. Name

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

22.22

Kitas, niekur kitur nepriskirtas,
spausdinimas

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

Publishing of computer games

Kompiuterinių žaidimų leidyba

58.21

72.21

Programinės įrangos leidyba

Publishing of software

Publishing of computer games

Kompiuterinių žaidimų leidyba

58.21

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

72.21

Programinės įrangos leidyba

Publishing of software

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

Motion picture, video and television
programme production activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

59.11

92.11

Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba

Motion picture and video production

Motion picture, video and television
programme production activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

59.11

92.20

Radijo ir televizijos veikla

Radio and television activities

Motion picture, video and television
programme post-production activities

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų meninis
apipavidalinimas

59.12

92.11

Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba

Motion picture and video production

Motion picture, video and television
programme distribution activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų platinimas

59.13

92.12

Kino filmų ir vaizdajuosčių platinimas

Motion picture and video distribution

Motion picture projection activities

Kino filmų rodymas

59.14

92.13

Kino filmų rodymas

Motion picture projection

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

22.14

Garso įrašų leidyba

Publishing of sound recordings

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

74.87

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla Other business activities n.e.c.

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

92.11

Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba

Motion picture and video production

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

92.20

Radijo ir televizijos veikla

Radio and television activities

Radio broadcasting

Radijo programų transliavimas

60.10

64.20

Telekomunikacijos

Telecommunications

Radio broadcasting

Radijo programų transliavimas

60.10

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities
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Radio broadcasting

Radijo programų transliavimas

60.10

92.20

Radijo ir televizijos veikla

Radio and television activities

Television programming and
broadcasting activities

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

60.20

64.20

Telekomunikacijos

Telecommunications

Television programming and
broadcasting activities

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

60.20

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

Television programming and
broadcasting activities

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

60.20

92.20

Radijo ir televizijos veikla

Radio and television activities

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

64.20

Telekomunikacijos

Telecommunications

Wireless telecommunications activities

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

64.20

Telekomunikacijos

Telecommunications

Satellite telecommunications activities

Palydovinio ryšio paslaugų veikla

61.30

64.20

Telekomunikacijos

Telecommunications

Other telecommunications activities

Kitų ryšių paslaugų veikla

61.90

64.20

Telekomunikacijos

Telecommunications

Computer programming activities

Kompiuterių programavimo veikla

62.01

72.21

Programinės įrangos leidyba

Publishing of software
Other software consultancy and supply

Computer programming activities

Kompiuterių programavimo veikla

62.01

72.22

Kitos programinės įrangos naudojimo
konsultacijos ir tiekimas

Computer programming activities

Kompiuterių programavimo veikla

62.01

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

Computer consultancy activities

Kompiuterių konsultacinė veikla

62.02

72.10

Techninės įrangos naudojimo
konsultacijos

Hardware consultancy

Computer consultancy activities

Kompiuterių konsultacinė veikla

62.02

72.22

Kitos programinės įrangos naudojimo
konsultacijos ir tiekimas

Other software consultancy and supply

Computer facilities management
activities

Kompiuterinės įrangos tvarkyba

62.03

72.30

Duomenų apdorojimas

Data processing

Other information technology and
computer service activities

Kita informacinių technologijų ir
kompiuterių paslaugų veikla

62.09

30.02

Kompiuterių ir kitos informacijos
apdorojimo įrangos gamyba

Manufacture of computers and other
information processing equipment

Other information technology and
computer service activities

Kita informacinių technologijų ir
kompiuterių paslaugų veikla

62.09

72.22

Kitos programinės įrangos naudojimo
konsultacijos ir tiekimas

Other software consultancy and supply

Other information technology and
computer service activities

Kita informacinių technologijų ir
kompiuterių paslaugų veikla

62.09

72.60

Kita, su kompiuteriais susijusi, veikla

Other computer related activities

Data processing, hosting and related
activities

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

63.11

72.30

Duomenų apdorojimas

Data processing

Data processing, hosting and related
activities

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

63.11

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

Web portals

Interneto vartų paslaugų veikla

63.12

72.40

Veikla, susijusi su duomenų bazėmis

Database activities

News agency activities

Naujienų agentūrų veikla

63.91

92.40

Naujienų agentūrų veikla

News agency activities

Other information service activities n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių
paslaugų veikla

63.99

74.87

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla Other business activities n.e.c.

Central banking

Centrinė bankininkystė

64.11

65.11

Centrinė bankininkystė

Central banking

Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

65.12

Kitas piniginis tarpininkavimas

Other monetary intermediation
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Activities of holding companies

Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

64.20

65.23

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis
tarpininkavimas

Other financial intermediation n.e.c.

Activities of holding companies

Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

64.20

74.15

Kontroliuojančių bendrovių vadybinė
veikla

Management activities of holding
companies

Trusts, funds and similar financial entities

Trestų, fondų ir panašių finansinių
institucijų veikla

64.30

65.23

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis
tarpininkavimas

Other financial intermediation n.e.c.

Financial leasing

Finansinė išperkamoji nuoma

64.91

65.21

Finansinė išperkamoji nuoma (lizingas)

Financial leasing

Other credit granting

Kitas kredito teikimas

64.92

65.22

Kitas kredito teikimas

Other credit granting

Other financial service activities, except
insurance and pension funding n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių
paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir
pensijų lėšų kaupimą

64.99

65.22

Kitas kredito teikimas

Other credit granting

Other financial service activities, except
insurance and pension funding n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių
paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir
pensijų lėšų kaupimą

64.99

65.23

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis
tarpininkavimas

Other financial intermediation n.e.c.

Life insurance

Gyvybės draudimas

65.11

66.01

Gyvybės draudimas

Life insurance

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

66.03

Ne gyvybės draudimas

Non-life insurance

Travel insurance

Kelionių draudimas

65.12.10

66.01

Gyvybės draudimas

Life insurance

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

66.01

Gyvybės draudimas

Life insurance

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

66.02

Pensijų lėšų kaupimas

Pension funding

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

66.03

Ne gyvybės draudimas

Non-life insurance

Pension funding

Pensijų lėšų kaupimas

65.30

66.02

Pensijų lėšų kaupimas

Pension funding

Administration of financial markets

Finansų rinkos valdymas

66.11

67.11

Finansų rinkos valdymas

Administration of financial markets

Security and commodity contracts
brokerage

Vertybinių popierių ir prekių sutarčių
sudarymo tarpininkavimas

66.12

67.12

Vertybinių popierių operacijos ir fondų
valdymas

Security broking and fund management

Security and commodity contracts
brokerage

Vertybinių popierių ir prekių sutarčių
sudarymo tarpininkavimas

66.12

67.13

Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio
tarpininkavimo pagalbinė veikla

Activities auxiliary to financial
intermediation n.e.c.

Other activities auxiliary to financial
services, except insurance and pension
funding

Kita pagalbinė finansinių paslaugų,
išskyrus draudimą ir pensijų lėšų
kaupimą, veikla

66.19

67.13

Kito, niekur kitur nepriskirto, finansinio
tarpininkavimo pagalbinė veikla

Activities auxiliary to financial
intermediation n.e.c.

Risk and damage evaluation

Rizikos ir žalos vertinimas

66.21

67.20

Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų
kaupimo veikla

Activities auxiliary to insurance and
pension funding

Activities of insurance agents and
brokers

Draudimo agentų ir brokerių veikla

66.22

67.20

Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų
kaupimo veikla

Activities auxiliary to insurance and
pension funding

Other activities auxiliary to insurance and Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų
pension funding
kaupimo veikla

66.29

67.20

Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų
kaupimo veikla

Activities auxiliary to insurance and
pension funding

Fund management activities

Fondų valdymo veikla

66.30

67.12

Vertybinių popierių operacijos ir fondų
valdymas

Security broking and fund management

Buying and selling of own real estate

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir

68.10

70.12

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir

Buying and selling of own real estate
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pardavimas
Renting and operating of own or leased
real estate

Nuosavo arba nuomojamo
nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas

Real estate agencies

Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

Assessment of real estate

Nekilnojamojo turto vertinimas

Management of real estate on a fee or
contract basis
Legal activities

NACE 1.1 red. Pavadinimas

NACE 1.1 red. Name

pardavimas
68.20

70.20

Nekilnojamojo turto, priklausančio
nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas

Letting of own property

68.31

70.31

Nekilnojamojo turto agentūros

Real estate agencies

68.31.10

70.31

Nekilnojamojo turto agentūros

Real estate agencies

Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį
arba pagal sutartį

68.32

70.32

Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį
arba pagal sutartį

Management of real estate on a fee or
contract basis

Teisinė veikla

69.10

74.11

Teisinė veikla

Legal activities

Consultancies and legal representation in Konsultacijos ir juridinis atstovavimas
civil and criminal cases
civilinėse ir baudžiamosiose bylose

69.10.10

74.11

Teisinė veikla

Legal activities

Consultancies and representation in
employment disputes

Konsultacijos ir atstovavimas darbo
ginčuose

69.10.20

74.11

Teisinė veikla

Legal activities

General advice and consultancies,
preparation of legal documents

Bendrieji patarimai ir konsultacijos,
teisinių dokumentų rengimas

69.10.30

74.11

Teisinė veikla

Legal activities

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

74.12

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

Accounting, book-keeping and auditing
activities; tax consultancy

Accounting and audit

Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas

69.20.10

74.12

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

Accounting, book-keeping and auditing
activities; tax consultancy

Preparation of financial accounts

Finansinių ataskaitų rengimas

69.20.20

74.12

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

Accounting, book-keeping and auditing
activities; tax consultancy

Managing of accounting of commercial Firmų ir kitų bendrovių komercinių
operations of firms and other companies operacijų apskaitos tvarkymas

69.20.30

74.12

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

Accounting, book-keeping and auditing
activities; tax consultancy

Tax consulting

Mokesčių konsultacijos

69.20.40

74.12

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

Accounting, book-keeping and auditing
activities; tax consultancy

Activities of head offices

Pagrindinių buveinių veikla

70.10

74.15

Kontroliuojančių bendrovių vadybinė
veikla

Management activities of holding
companies

Public relations and communication
activities

Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

70.21

74.14

Konsultacinė verslo ir valdymo veikla

Business and management consultancy
activities

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

05.01

Žvejyba

Fishing

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

74.14

Konsultacinė verslo ir valdymo veikla

Business and management consultancy
activities

Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

74.20

Architektūros ir inžinerijos veikla ir su ja
susijusios techninės konsultacijos

Architectural and engineering activities
and related technical consultancy

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

74.20

Architektūros ir inžinerijos veikla ir su ja
susijusios techninės konsultacijos

Architectural and engineering activities
and related technical consultancy

Engineering and technological activities

Inžinerinė - technologinė veikla

71.12.10

74.20

Architektūros ir inžinerijos veikla ir su ja

Architectural and engineering activities

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 02:07

53/65

EVRK 2 red. - NACE 1.1 red.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

NACE 1.1 red. Kodas /
NACE 1.1 red. Code

NACE 1.1 red. Pavadinimas

NACE 1.1 red. Name

susijusios techninės konsultacijos

and related technical consultancy

Design and construction activities

Projektiniai - konstruktoriniai darbai

71.12.20

74.20

Architektūros ir inžinerijos veikla ir su ja
susijusios techninės konsultacijos

Architectural and engineering activities
and related technical consultancy

Street traffic design

Gatvių eismo projektavimas

71.12.30

74.20

Architektūros ir inžinerijos veikla ir su ja
susijusios techninės konsultacijos

Architectural and engineering activities
and related technical consultancy

Geodesic activities

Geodezinė veikla

71.12.40

74.20

Architektūros ir inžinerijos veikla ir su ja
susijusios techninės konsultacijos

Architectural and engineering activities
and related technical consultancy

Geological exploration and prospecting

Geologinės paieškos ir žvalgyba

71.12.50

74.20

Architektūros ir inžinerijos veikla ir su ja
susijusios techninės konsultacijos

Architectural and engineering activities
and related technical consultancy

Forest and land management

Miškotvarka ir žemėtvarka

71.12.60

74.20

Architektūros ir inžinerijos veikla ir su ja
susijusios techninės konsultacijos

Architectural and engineering activities
and related technical consultancy

Technical testing and analysis

Techninis tikrinimas ir analizė

71.20

74.30

Techninis tikrinimas ir analizė

Technical testing and analysis

Environmental control, ecological
monitoring

Aplinkos kontrolė, ekologinis
monitoringas

71.20.10

74.30

Techninis tikrinimas ir analizė

Technical testing and analysis

Testing and analysis of materials

Medžiagų bandymai ir analizė

71.20.20

74.30

Techninis tikrinimas ir analizė

Technical testing and analysis

Production quality testing and analysis

Produkcijos kokybės bandymai ir analizė

71.20.30

74.30

Techninis tikrinimas ir analizė

Technical testing and analysis

Maisto produktų tyrimas pagal higienos
Testing activities in the field of food
reikalavimus, įskaitant veterinarinį,
hygiene, including veterinary testing and
susijusį su maisto produktų gamyba,
control in relation to food production
tyrimą ir tikrinimą

71.20.40

74.30

Techninis tikrinimas ir analizė

Technical testing and analysis

Periodical inspection of traffic safety of
motor vehicles

Variklinių transporto priemonių saugaus
eismo periodinis patikrinimas

71.20.50

74.30

Techninis tikrinimas ir analizė

Technical testing and analysis

Testing and calibration of measuring
instruments

Matavimo priemonių patikra bei
kalibravimas

71.20.60

74.30

Techninis tikrinimas ir analizė

Technical testing and analysis

Certification of products, control of
requirements in their normative
documents

Gaminių sertifikavimas, jų normatyvinių
dokumentų reikalavimų kontrolė

71.20.70

74.30

Techninis tikrinimas ir analizė

Technical testing and analysis

Research and experimental development Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir
on biotechnology
taikomoji veikla

72.11

73.10

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on natural sciences and engineering

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

73.10

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on natural sciences and engineering

Research and development in agriculture

Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.10

73.10

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on natural sciences and engineering

Research and development in natural
sciences

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.20

73.10

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on natural sciences and engineering

Research and development in
mathematics

Matematikos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.19.30

73.10

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on natural sciences and engineering
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Research and development in medical
sciences

Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.40

73.10

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on natural sciences and engineering

Research and development in technical
sciences

Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.50

73.10

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on natural sciences and engineering

Research and experimental development Socialinių ir humanitarinių mokslų
on social sciences and humanities
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.20

73.10

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on natural sciences and engineering

Research and experimental development Socialinių ir humanitarinių mokslų
on social sciences and humanities
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.20

73.20

Socialinių ir humanitarinių mokslų
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on social sciences and humanities

Research and development in
humanitarian sciences

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.20.10

73.20

Socialinių ir humanitarinių mokslų
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on social sciences and humanities

Research and development in social
sciences

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.20.20

73.20

Socialinių ir humanitarinių mokslų
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on social sciences and humanities

72.20.30

73.20

Socialinių ir humanitarinių mokslų
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Research and experimental development
on social sciences and humanities

Research and development in theological Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji
sciences
darbai
Advertising agencies

Reklamos agentūrų veikla

73.11

74.40

Reklama

Advertising

Media representation

Atstovavimas žiniasklaidai

73.12

74.40

Reklama

Advertising

Market research and public opinion
polling

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

73.20

74.13

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

Market research and public opinion
polling

Specialised design activities

Specializuota projektavimo veikla

74.10

74.87

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla Other business activities n.e.c.

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20

Architektūros ir inžinerijos veikla ir su ja
susijusios techninės konsultacijos

Architectural and engineering activities
and related technical consultancy

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.81

Fotografavimo veikla

Photographic activities

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

92.40

Naujienų agentūrų veikla

News agency activities

Translation and interpretation activities

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

74.30

74.85

Sekretoriavimo ir vertimo veikla

Secretarial and translation activities

Other professional, scientific and
technical activities n.e.c.

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

74.90

63.40

Kitų transporto agentūrų veikla

Activities of other transport agencies

Other professional, scientific and
technical activities n.e.c.

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

74.90

74.14

Konsultacinė verslo ir valdymo veikla

Business and management consultancy
activities

Other professional, scientific and
technical activities n.e.c.

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

74.90

74.20

Architektūros ir inžinerijos veikla ir su ja
susijusios techninės konsultacijos

Architectural and engineering activities
and related technical consultancy

Other professional, scientific and
technical activities n.e.c.

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

74.90

74.60

Tyrimo ir apsaugos veikla

Investigation and security activities

Other professional, scientific and
technical activities n.e.c.

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

74.90

74.87

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla Other business activities n.e.c.

Veterinary activities

Veterinarinė veikla

75.00

85.20

Veterinarinė veikla

Veterinary activities

Inpatient veterinary care

Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas

75.00.10

85.20

Veterinarinė veikla

Veterinary activities

Outpatient veterinary care

Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas

75.00.20

85.20

Veterinarinė veikla

Veterinary activities
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Veterinary diagnostic activities

Veterinarinė diagnostinė veikla

75.00.30

85.20

Veterinarinė veikla

Veterinary activities

Veterinary laboratory activities

Veterinarijos laboratorijų veikla

75.00.40

85.20

Veterinarinė veikla

Veterinary activities

Renting and leasing of cars and light
motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.11

71.10

Automobilių nuoma

Renting of automobiles

Renting and leasing of trucks

Sunkiasvorių variklinių transporto
priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.12

71.21

Kitos sausumos transporto įrangos
nuoma

Renting of other land transport
equipment

Renting and leasing of recreational and
sports goods

Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.21

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Renting of personal and household
namų ūkio reikmenų nuoma
goods n.e.c.

Renting of boats for recreational
purposes

Pramoginių valčių nuoma

77.21.10

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Renting of personal and household
namų ūkio reikmenų nuoma
goods n.e.c.

Renting of riding horses

Jojamųjų žirgų nuoma

77.21.20

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Renting of personal and household
namų ūkio reikmenų nuoma
goods n.e.c.

Renting of bicycles

Dviračių nuoma

77.21.30

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Renting of personal and household
namų ūkio reikmenų nuoma
goods n.e.c.

Renting of sports equipment

Sporto įrangos nuoma

77.21.40

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Renting of personal and household
namų ūkio reikmenų nuoma
goods n.e.c.

Other renting of tourism equipment

Kitų turizmo priemonių nuoma

77.21.50

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Renting of personal and household
namų ūkio reikmenų nuoma
goods n.e.c.

Renting of video tapes and disks

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų
nuoma

77.22

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Renting of personal and household
namų ūkio reikmenų nuoma
goods n.e.c.

Renting and leasing of other personal
and household goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.29

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Renting of personal and household
namų ūkio reikmenų nuoma
goods n.e.c.

Renting of textiles, wearing apparel and
footwear

Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės
nuoma

77.29.10

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Renting of personal and household
namų ūkio reikmenų nuoma
goods n.e.c.

Renting of furniture and other personal
goods

Baldų ir kitų asmeniniam naudojimui
skirtų daiktų nuoma

77.29.20

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Renting of personal and household
namų ūkio reikmenų nuoma
goods n.e.c.

Renting of musical instruments, scenery
and costumes

Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir
kostiumų nuoma

77.29.30

71.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Renting of personal and household
namų ūkio reikmenų nuoma
goods n.e.c.

Renting and leasing of agricultural
machinery and equipment

Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.31

71.31

Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma

Renting of agricultural machinery and
equipment

Renting and leasing of construction and
civil engineering machinery and
equipment

Statybos ir inžinerinių statybos darbų
mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji
nuoma

77.32

71.32

Statybos ir inžinerinių statybos darbų
mašinų ir įrenginių nuoma

Renting of construction and civil
engineering machinery and equipment

Renting and leasing of office machinery
and equipment (including computers)

Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant
kompiuterius, nuoma ir išperkamoji
nuoma

77.33

71.33

Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant
kompiuterius, nuoma

Renting of office machinery and
equipment, including computers

Renting of computers

Kompiuterių nuoma

77.33.10

71.33

Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant
kompiuterius, nuoma

Renting of office machinery and
equipment, including computers
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Renting of photocopiers, printers, and
word-processing machines

Kopijavimo, spausdinimo ir teksto
apdorojimo mašinų nuoma

77.33.20

71.33

Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant
kompiuterius, nuoma

Renting of office machinery and
equipment, including computers

Renting of cash registers

Kasos aparatų nuoma

77.33.30

71.33

Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant
kompiuterius, nuoma

Renting of office machinery and
equipment, including computers

Renting and leasing of water transport
equipment

Vandens transporto priemonių ir įrangos
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.34

71.22

Vandens transporto įrangos nuoma

Renting of water transport equipment

Renting and leasing of air transport
equipment

Oro transporto priemonių ir įrangos
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.35

71.23

Oro transporto įrangos nuoma

Renting of air transport equipment

Renting and leasing of other machinery,
equipment and tangible goods n.e.c.

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

77.39

71.21

Kitos sausumos transporto įrangos
nuoma

Renting of other land transport
equipment

Renting and leasing of other machinery,
equipment and tangible goods n.e.c.

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

77.39

71.32

Statybos ir inžinerinių statybos darbų
mašinų ir įrenginių nuoma

Renting of construction and civil
engineering machinery and equipment

Renting and leasing of other machinery,
equipment and tangible goods n.e.c.

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

77.39

71.34

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir
įrenginių nuoma

Renting of other machinery and
equipment n.e.c.

Renting of industrial electrical and nonelectrical machinery

Pramoninių elektrinių ir neelektrinių
mašinų nuoma

77.39.50

71.34

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir
įrenginių nuoma

Renting of other machinery and
equipment n.e.c.

Renting of radio and television
equipment

Radijo ir televizijos įrenginių nuoma

77.39.60

71.34

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir
įrenginių nuoma

Renting of other machinery and
equipment n.e.c.

Renting of communication equipment

Ryšių įrenginių nuoma

77.39.70

71.34

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir
įrenginių nuoma

Renting of other machinery and
equipment n.e.c.

Renting of measurement and control
equipment

Matavimo ir kontrolės įrenginių nuoma

77.39.80

71.34

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir
įrenginių nuoma

Renting of other machinery and
equipment n.e.c.

Leasing of intellectual property and
similar products, except copyrighted
works

Intelektinės nuosavybės ir panašių
produktų, išskyrus autorių teisių
saugomus objektus, išperkamoji nuoma

77.40

74.87

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla Other business activities n.e.c.

Activities of employment placement
agencies

Įdarbinimo agentūrų veikla

78.10

74.50

Naujo personalo atranka ir tarnybos
parūpinimas

Labour recruitment and provision of
personnel

Activities of employment placement
agencies

Įdarbinimo agentūrų veikla

78.10

92.72

Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio
organizavimo veikla

Other recreational activities n.e.c.

Temporary employment agency activities Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.20

74.50

Naujo personalo atranka ir tarnybos
parūpinimas

Labour recruitment and provision of
personnel

Other human resources provision

78.30

74.50

Naujo personalo atranka ir tarnybos
parūpinimas

Labour recruitment and provision of
personnel

Travel agency activities
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paslaugos

79.12

63.30

Kelionių agentūrų ir ekskursijų
organizatorių veikla; kitos, niekur kitur
nepriskirtos, turistams teikiamos
paslaugos

Activities of travel agencies and tour
operators; tourist assistance activities
n.e.c.
Activities of travel agencies and tour
operators; tourist assistance activities
n.e.c.

Tour operator activities

Ekskursijų organizatorių veikla

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

63.30

Kelionių agentūrų ir ekskursijų
organizatorių veikla; kitos, niekur kitur
nepriskirtos, turistams teikiamos
paslaugos

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

92.32

Meno įrenginių eksploatavimo veikla

Operation of arts facilities

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

92.34

Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė
veikla

Other entertainment activities n.e.c.

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

92.62

Kita sportinė veikla

Other sporting activities

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

92.72

Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio
organizavimo veikla

Other recreational activities n.e.c.

Private security activities

Privati apsauga

80.10

74.60

Tyrimo ir apsaugos veikla

Investigation and security activities

Security systems service activities

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

80.20

45.31

Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas

Installation of electrical wiring and
fittings

Security systems service activities

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

80.20

74.60

Tyrimo ir apsaugos veikla

Investigation and security activities

Investigation activities

Tyrimo veikla

80.30

74.60

Tyrimo ir apsaugos veikla

Investigation and security activities

Combined facilities support activities

Kombinuota patalpų funkcionavimo
užtikrinimo veikla

81.10

70.32

Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį
arba pagal sutartį

Management of real estate on a fee or
contract basis

Combined facilities support activities

Kombinuota patalpų funkcionavimo
užtikrinimo veikla

81.10

75.14

Aptarnavimo veikla bendrajam valdymui
palaikyti

Supporting service activities for the
government as a whole

General cleaning of buildings

Paprastasis pastatų valymas

81.21

74.70

Pramoninis valymas

Industrial cleaning

Other building and industrial cleaning
activities

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

81.22

74.70

Pramoninis valymas

Industrial cleaning

Other cleaning activities

Kita valymo veikla

81.29

74.70

Pramoninis valymas

Industrial cleaning
Sanitation, remediation and similar
activities

Other cleaning activities

Kita valymo veikla

81.29

90.03

Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto
gerinimo ir panaši veikla

Landscape service activities

Kraštovaizdžio tvarkymas

81.30

01.41

Žemės ūkio paslaugų veikla; dekoratyvinė Agricultural service activities; landscape
sodininkystė
gardening

Combined office administrative service
activities

Kombinuotųjų įstaigos administracinių
paslaugų veikla

82.11

74.85

Sekretoriavimo ir vertimo veikla

Secretarial and translation activities

Photocopying, document preparation
and other specialised office support

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir
kita specializuota įstaigai būdingų

82.19

64.11

Valstybinio pašto veikla

National post activities
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activities

paslaugų veikla

Photocopying, document preparation
and other specialised office support
activities

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir
kita specializuota įstaigai būdingų
paslaugų veikla

82.19

74.85

Sekretoriavimo ir vertimo veikla

Secretarial and translation activities

Activities of call centres

Užsakomųjų informacinių paslaugų
centrų veikla

82.20

74.86

Užsakomųjų informacinių paslaugų
centro veikla

Call centre activities

Organisation of conventions and trade
shows

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

82.30

74.87

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla Other business activities n.e.c.

Activities of collection agencies and
credit bureaus

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų
veikla

82.91

74.87

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla Other business activities n.e.c.

Packaging activities

Fasavimo ir pakavimo veikla

82.92

74.82

Fasavimo ir pakavimo veikla

Packaging activities

Other business support service activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui
būdingų paslaugų veikla

82.99

74.85

Sekretoriavimo ir vertimo veikla

Secretarial and translation activities

Other business support service activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui
būdingų paslaugų veikla

82.99

74.87

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla Other business activities n.e.c.

Other business support service activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui
būdingų paslaugų veikla

82.99

75.13

Verslo veiklos reguliavimas ir parama jai
efektyviau organizuoti

Regulation of and contribution to more
efficient operation of business

General public administration activities

Bendroji viešojo valdymo veikla

84.11

75.11

Bendrosios viešosios paslaugos

General (overall) public service activities

84.11

75.14

Aptarnavimo veikla bendrajam valdymui
palaikyti

Supporting service activities for the
government as a whole

General public administration activities

Bendroji viešojo valdymo veikla

Activities of counties of the Republic of
Lithuania

Lietuvos Respublikos apskričių veikla

84.11.10

75.11

Bendrosios viešosios paslaugos

General (overall) public service activities

Activities of municipalities of the
Republic of Lithuania

Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla

84.11.20

75.11

Bendrosios viešosios paslaugos

General (overall) public service activities

Activities of wards of the Republic of
Lithuania

Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla

84.11.30

75.11

Bendrosios viešosios paslaugos

General (overall) public service activities

Treasury management and control

Iždo valdymas ir priežiūra

84.11.40

75.11

Bendrosios viešosios paslaugos

General (overall) public service activities

Budget implementation and
management of public funds

Biudžeto vykdymas ir valstybinių fondų
tvarkymas

84.11.50

75.11

Bendrosios viešosios paslaugos

General (overall) public service activities

Legislative and executive activities of
central administrative bodies

Centrinių administracinių institucijų
įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla

84.11.60

75.11

Bendrosios viešosios paslaugos

General (overall) public service activities

Management of customs services and
activities thereof

Vadovavimas muitinės tarnyboms ir jų
veikla

84.11.70

75.11

Bendrosios viešosios paslaugos

General (overall) public service activities

Management of statistical and
sociological services at various public
administration levels and activities
thereof

Vadovavimas statistikos ir sociologijos
tarnyboms įvairiuose valstybės valdymo
lygiuose bei jų veikla

84.11.80

75.11

Bendrosios viešosios paslaugos

General (overall) public service activities

Regulation of the activities of providing

Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir

84.12

75.12
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Regulation of and contribution to more
efficient operation of businesses

Verslo veiklos reguliavimas ir parama
efektyviau ją organizuoti

84.13

75.13

Verslo veiklos reguliavimas ir parama jai
efektyviau organizuoti

Regulation of and contribution to more
efficient operation of business

Foreign affairs

Užsienio reikalai

84.21

75.21

Užsienio reikalai

Foreign affairs

Defence activities

Gynybos veikla

84.22

75.22

Gynybos veikla

Defence activities

Justice and judicial activities

Teisingumo ir teisminė veikla

84.23

75.23

Teisingumo ir teisminė veikla

Justice and judicial activities

Public order and safety activities

Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla

84.24

75.24

Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos
veikla

Public security, law and order activities

Fire service activities

Priešgaisrinių tarnybų veikla

84.25

75.25

Priešgaisrinių tarnybų veikla

Fire service activities

Compulsory social security activities

Privalomojo (valstybinio) socialinio
draudimo veikla

84.30

75.30

Privalomojo (valstybinio) socialinio
draudimo veikla

Compulsory social security activities

Pre-primary education

Ikimokyklinis ugdymas

85.10

80.10

Pradinis mokymas

Primary education

Preschool education

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

85.10.10

80.10

Pradinis mokymas

Primary education

Pre-primary education

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

85.10.20

80.10

Pradinis mokymas

Primary education

Primary education

Pradinis ugdymas

85.20

80.10

Pradinis mokymas

Primary education

General secondary education

Bendrasis vidurinis ugdymas

85.31

80.21

Bendrasis vidurinis mokymas

General secondary education

General lower secondary education

Pagrindinis ugdymas

85.31.10

80.21

Bendrasis vidurinis mokymas

General secondary education

General upper secondary education

Vidurinis ugdymas

85.31.20

80.21

Bendrasis vidurinis mokymas

General secondary education
Other supporting water transport
activities

Technical and vocational secondary
education

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

85.32

63.22

Kita papildomoji vandens transporto
veikla

Technical and vocational secondary
education

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

85.32

63.23

Kita papildomoji oro transporto veikla

Other supporting air transport activities

Technical and vocational secondary
education

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

85.32

80.22

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

Technical and vocational secondary
education

Technical and vocational secondary
education

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

85.32

80.42

Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur
nepriskirtas, švietimas

Adult and other education n.e.c.

Post-secondary non-tertiary education

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis
mokymas baigus vidurinę mokyklą

85.41

80.30

Aukštasis mokslas

Higher education

Tertiary education

Aukštasis (tretinis) mokslas

85.42

80.30

Aukštasis mokslas

Higher education

Higher non-university education

Aukštasis neuniversitetinis mokslas

85.42.10

80.30

Aukštasis mokslas

Higher education

Higher university education

Aukštasis universitetinis mokslas

85.42.20

80.30

Aukštasis mokslas

Higher education

Doctoral studies

Doktorantūra

85.42.30

80.30

Aukštasis mokslas

Higher education

Sports and recreation education

Sportinis ir rekreacinis švietimas

85.51

80.42

Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur
nepriskirtas, švietimas

Adult and other education n.e.c.

Sports and recreation education

Sportinis ir rekreacinis švietimas

85.51

92.62

Kita sportinė veikla

Other sporting activities
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Sports and recreation education

Sportinis ir rekreacinis švietimas

85.51

93.05

Kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo
Other service activities n.e.c.
veikla

Cultural education

Kultūrinis švietimas

85.52

80.42

Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur
nepriskirtas, švietimas

Adult and other education n.e.c.

Cultural education

Kultūrinis švietimas

85.52

92.34

Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė
veikla

Other entertainment activities n.e.c.

Driving school activities

Vairavimo mokyklų veikla

85.53

80.41

Vairavimo mokyklų veikla

Driving school activities

Other education n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

85.59

80.42

Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur
nepriskirtas, švietimas

Adult and other education n.e.c.

Educational support activities

Švietimui būdingų paslaugų veikla

85.60

74.14

Konsultacinė verslo ir valdymo veikla

Business and management consultancy
activities

Hospital activities

Ligoninių veikla

86.10

85.11

Ligoninių veikla

Hospital activities

Activities of general hospitals

Bendrosios paskirties ligoninių veikla

86.10.10

85.11

Ligoninių veikla

Hospital activities

Activities of specialised hospitals

Specializuotųjų ligoninių veikla

86.10.20

85.11

Ligoninių veikla

Hospital activities

Activities of rehabilitation hospitals

Reabilitacijos ligoninių veikla

86.10.30

85.11

Ligoninių veikla

Hospital activities

Activities of hospitals for nursing

Slaugos ligoninių veikla

86.10.40

85.11

Ligoninių veikla

Hospital activities

General medical practice activities

Bendrosios praktikos gydytojų veikla

86.21

85.12

Medicininės praktikos veikla

Medical practice activities

Specialist medical practice activities

Gydytojų specialistų veikla

86.22

85.12

Medicininės praktikos veikla

Medical practice activities

Dental practice activities

Odontologinės praktikos veikla

86.23

85.13

Odontologinės praktikos veikla

Dental practice activities

Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.90

85.14

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Other human health activities

Services of paramedical staff to patients
outside hospitals

Viduriniojo medicinos personalo
paslaugų teikimas ligoniams ne
ligoninėse

86.90.10

85.14

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Other human health activities

Activities of blood transfusion blood
transfusion establishments and blood
banks

Kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų
veikla

86.90.20

85.14

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Other human health activities

Activities of medical laboratories

Medicinos laboratorijų veikla

86.90.30

85.14

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Other human health activities

Ambulance services

Greitosios pagalbos veikla

86.90.40

85.14

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Other human health activities

Residential nursing care activities

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

87.10

85.14

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Other human health activities

Residential care activities for mental
Stacionarinė protiškai atsilikusių,
retardation, mental health and substance psichikos ligonių, sergančiųjų
abuse
priklausomybės ligomis globos veikla

87.20

85.11

Ligoninių veikla

Hospital activities

Residential care activities for mental
Stacionarinė protiškai atsilikusių,
retardation, mental health and substance psichikos ligonių, sergančiųjų
abuse
priklausomybės ligomis globos veikla

87.20

85.14

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Other human health activities

Residential care activities for mental
Stacionarinė protiškai atsilikusių,
retardation, mental health and substance psichikos ligonių, sergančiųjų
abuse
priklausomybės ligomis globos veikla

87.20

85.31

Socialinio darbo veikla, susijusi su
apgyvendinimu

Social work activities with
accommodation
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Residential care activities for the elderly
and disabled

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų
asmenų globos veikla

87.30

85.14

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Other human health activities

Residential care activities for the elderly
and disabled

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų
asmenų globos veikla

87.30

85.31

Socialinio darbo veikla, susijusi su
apgyvendinimu

Social work activities with
accommodation

Other residential care activities

Kita stacionarinė globos veikla

87.90

85.31

Socialinio darbo veikla, susijusi su
apgyvendinimu

Social work activities with
accommodation

Social work activities without
accommodation for the elderly and
disabled

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais
asmenimis veikla

88.10

85.32

Socialinio darbo veikla, nesusijusi su
apgyvendinimu

Social work activities without
accommodation

Child day-care activities

Vaikų dienos priežiūros veikla

88.91

85.32

Socialinio darbo veikla, nesusijusi su
apgyvendinimu

Social work activities without
accommodation

Other social work activities without
accommodation n.e.c.

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

88.99

75.21

Užsienio reikalai

Foreign affairs

Other social work activities without
accommodation n.e.c.

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

88.99

85.32

Socialinio darbo veikla, nesusijusi su
apgyvendinimu

Social work activities without
accommodation

Performing arts

Scenos pastatymų veikla

90.01

92.31

Meninė ir literatūrinė kūryba ir
interpretavimas

Artistic and literary creation and
interpretation

Performing arts

Scenos pastatymų veikla

90.01

92.34

Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė
veikla

Other entertainment activities n.e.c.

Support activities to performing arts

Scenos pastatymams būdingų paslaugų
veikla

90.02

92.31

Meninė ir literatūrinė kūryba ir
interpretavimas

Artistic and literary creation and
interpretation

Support activities to performing arts

Scenos pastatymams būdingų paslaugų
veikla

90.02

92.32

Meno įrenginių eksploatavimo veikla

Operation of arts facilities

Support activities to performing arts

Scenos pastatymams būdingų paslaugų
veikla

90.02

92.34

Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė
veikla

Other entertainment activities n.e.c.

Artistic creation

Meninė kūryba

90.03

92.31

Meninė ir literatūrinė kūryba ir
interpretavimas

Artistic and literary creation and
interpretation

Artistic creation

Meninė kūryba

90.03

92.40

Naujienų agentūrų veikla

News agency activities

Operation of arts facilities

Meno įrenginių eksploatavimo veikla

90.04

92.32

Meno įrenginių eksploatavimo veikla

Operation of arts facilities
Supporting service activities for the
government as a whole

Library and archives activities

Bibliotekų ir archyvų veikla

91.01

75.14

Aptarnavimo veikla bendrajam valdymui
palaikyti

Library and archives activities

Bibliotekų ir archyvų veikla

91.01

92.51

Bibliotekų ir archyvų veikla

Library and archives activities

Museums activities

Muziejų veikla

91.02

92.52

Muziejų veikla ir istorinių vietovių bei
pastatų saugojimas

Museums activities and preservation of
historical sites and buildings

Operation of historical sites and
buildings and similar visitor attractions

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių
turistų lankomų vietų eksploatavimas

91.03

92.52

Muziejų veikla ir istorinių vietovių bei
pastatų saugojimas

Museums activities and preservation of
historical sites and buildings

Botanical and zoological gardens and
nature reserves activities

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos
rezervatų veikla

91.04

92.53

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos
rezervatų veikla

Botanical and zoological gardens and
nature reserves activities
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Activities of zoological gardens

Zoologijos sodų veikla

91.04.10

92.53

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos
rezervatų veikla

Botanical and zoological gardens and
nature reserves activities

Activities of botanical gardens

Botanikos sodų veikla

91.04.20

92.53

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos
rezervatų veikla

Botanical and zoological gardens and
nature reserves activities

Activities of nature reserves and
conservation areas

Gamtos rezervatų ir draustinių veikla

91.04.30

92.53

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos
rezervatų veikla

Botanical and zoological gardens and
nature reserves activities

Gambling and betting activities

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00

92.71

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
Gambling and betting activities
veikla

Operation of sports facilities

Sporto įrenginių eksploatavimas

93.11

92.61

Sporto arenų ir stadionų eksploatavimo
veikla

Operation of sports arenas and stadiums

Operation of sports facilities

Sporto įrenginių eksploatavimas

93.11

92.62

Kita sportinė veikla

Other sporting activities

Activities of sport clubs

Sporto klubų veikla

93.12

92.62

Kita sportinė veikla

Other sporting activities

Fitness facilities

Kūno rengybos centrų veikla

93.13

93.04

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

Physical well-being activities

Other sports activities

Kita sportinė veikla

93.19

92.62

Kita sportinė veikla

Other sporting activities

Sports or amateur hunting and related
activities

Sportinė ar mėgėjų medžioklė bei su ja
susijusi veikla

93.19.10

92.62

Kita sportinė veikla

Other sporting activities

Sports or amateur fishing and related
activities

Sportinė ar mėgėjų žvejyba bei su ja
susijusi veikla

93.19.20

92.62

Kita sportinė veikla

Other sporting activities

Activities of amusement parks and theme
Atrakcionų ir teminių parkų veikla
parks

93.21

92.33

Mugių ir atrakcionų parkų veikla

Fair and amusement park activities

Other amusement and recreation
activities

Kita pramogų ir poilsio organizavimo
veikla

93.29

92.34

Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė
veikla

Other entertainment activities n.e.c.

Other amusement and recreation
activities

Kita pramogų ir poilsio organizavimo
veikla

93.29

92.62

Kita sportinė veikla

Other sporting activities

Other amusement and recreation
activities

Kita pramogų ir poilsio organizavimo
veikla

93.29

92.72

Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio
organizavimo veikla

Other recreational activities n.e.c.

Activities of business and employers
membership organisations

Verslininkų ir darbdavių narystės
organizacijų veikla

94.11

91.11

Verslininkų ir darbdavių organizacijų
veikla

Activities of business and employers'
organizations

Activities of professional membership
organisations

Profesinių narystės organizacijų veikla

94.12

91.12

Profesinių organizacijų veikla

Activities of professional organizations

Activities of trade unions

Profesinių sąjungų veikla

94.20

91.20

Profesinių sąjungų veikla

Activities of trade unions

Activities of religious organisations

Religinių organizacijų veikla

94.91

91.31

Religinių organizacijų veikla

Activities of religious organizations

Activities of religious communities

Religinių bendrijų veikla

94.91.10

91.31

Religinių organizacijų veikla

Activities of religious organizations

Activities of monasteries and convents

Vienuolynų veikla

94.91.20

91.31

Religinių organizacijų veikla

Activities of religious organizations

Activities of political organisations

Politinių organizacijų veikla

94.92

91.32

Politinių organizacijų veikla

Activities of political organizations

01.50

Medžioklė, gaudymas spąstais ir
medžiojamųjų gyvūnų veisimas bei

Hunting, trapping and game
propagation, including related service

Activities of other membership
organisations n.e.c.
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susijusių paslaugų veikla

activities

Activities of other membership
organisations n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

94.99

91.33

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

Activities of other membership
organizations n.e.c.

Repair of computers and peripheral
equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas

95.11

72.50

Įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės
įrangos techninė priežiūra ir remontas

Maintenance and repair of office,
accounting and computing machinery

Repair of communication equipment

Ryšių įrangos remontas

95.12

32.20

Televizijos ir radijo siųstuvų, laidinės
telefonijos ir telegrafijos aparatūros
gamyba

Manufacture of television and radio
transmitters and apparatus for line
telephony and line telegraphy

Repair of communication equipment

Ryšių įrangos remontas

95.12

52.74

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas

Repair n.e.c.

Repair of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
remontas

95.21

52.72

Elektrinių buitinių reikmenų taisymas

Repair of electrical household goods

Repair of household appliances and
home and garden equipment

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei
sodo įrangos remontas

95.22

29.32

Kitų žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

Manufacture of other agricultural and
forestry machinery

Repair of household appliances and
home and garden equipment

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei
sodo įrangos remontas

95.22

52.72

Elektrinių buitinių reikmenų taisymas

Repair of electrical household goods

Repair of footwear and leather goods

Avalynės ir odos gaminių taisymas

95.23

52.71

Batų, batelių ir kitų odos gaminių bei
dirbinių taisymas

Repair of boots, shoes and other articles
of leather

Repair of footwear and leather goods

Avalynės ir odos gaminių taisymas

95.23

52.74

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas

Repair n.e.c.

Repair of furniture and home furnishings Baldų ir interjero reikmenų taisymas

95.24

36.11

Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba

Manufacture of chairs and seats

Repair of furniture and home furnishings Baldų ir interjero reikmenų taisymas

95.24

36.12

Kitų įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba

Manufacture of other office and shop
furniture

Repair of furniture and home furnishings Baldų ir interjero reikmenų taisymas

95.24

36.13

Kitų virtuvės baldų gamyba

Manufacture of other kitchen furniture

Repair of furniture and home furnishings Baldų ir interjero reikmenų taisymas

95.24

36.14

Kitų baldų gamyba

Manufacture of other furniture

Repair of watches, clocks and jewellery

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių
dirbinių taisymas

95.25

52.73

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių
dirbinių taisymas

Repair of watches, clocks and jewellery

Repair of other personal and household
goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

95.29

17.40

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Repair of other personal and household
goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

95.29

36.30

Muzikos instrumentų gamyba

Manufacture of musical instruments

Repair of other personal and household
goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

95.29

52.74

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas

Repair n.e.c.

Washing and (dry-)cleaning of textile and Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir
fur products
(sausasis) valymas

96.01

93.01

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir
sausasis valymas

Washing and dry-cleaning of textile and
fur products

Hairdressing and other beauty treatment Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

96.02

93.02

Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

Hairdressing and other beauty treatment

Funeral and related activities

Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla

96.03

93.03

Laidotuvės ir su jomis susijusi veikla

Funeral and related activities

Physical well-being activities

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

96.04

93.04

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

Physical well-being activities

96.09

52.74

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, taisymas

Repair n.e.c.

Other personal service activities n.e.c.
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aptarnavimo veikla
Other personal service activities n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų
aptarnavimo veikla

96.09

93.05

Kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo
Other service activities n.e.c.
veikla

Activities of households as employers of
domestic personnel

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
personalą, veikla

97.00

95.00

Privačių namų ūkių, samdančių namų
ūkio darbininkus, veikla

Activities of households as employers of
domestic staff

Undifferentiated goods-producing
activities of private households for own
use

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

98.10

96.00

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

Undifferentiated goods producing
activities of private households for own
use

Undifferentiated service-producing
activities of private households for own
use

Privačių namų ūkių veikla, susijusi su
savoms reikmėms tenkinti skirtų
nediferencijuojamų paslaugų teikimu

98.20

97.00

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

Undifferentiated services producing
activities of private households for own
use

99.00

99.00

Eksteritorialinių organizacijų ir įstaiga
veikla

Extra-territorial organizations and bodies

Activities of extraterritorial organisations Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų
and bodies
veikla
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