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AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR
ŽUVININKYSTĖ

A

A

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR
ŽUVININKYSTĖ

Agriculture, forestry and fishing

Crop and animal production, hunting
and related service activities

Augalininkystė ir gyvulininkystė,
medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

01

01

Augalininkystė ir gyvulininkystė,
medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

Crop and animal production, hunting
and related service activities

Growing of non-perennial crops

Vienmečių augalų auginimas

01.1

011

Vienmečių augalų auginimas

Growing of non-perennial crops

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

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

01.11

0111

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

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

Growing of rice

Ryžių auginimas

01.12

0112

Ryžių auginimas

Growing of rice

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

01.13

0113

Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir
gumbavaisių auginimas

Growing of vegetables and melons, roots
and tubers

Growing of sugar cane

Cukranendrių auginimas

01.14

0114

Cukranendrių auginimas

Growing of sugar cane

Growing of tobacco

Tabako auginimas

01.15

0115

Tabako auginimas

Growing of tobacco

Growing of fibre crops

Pluoštinių augalų auginimas

01.16

0116

Pluoštinių augalų auginimas

Growing of fibre crops

Growing of other non-perennial crops

Kitų vienmečių augalų auginimas

01.19

0119

Kitų vienmečių augalų auginimas

Growing of other non-perennial crops

Growing of perennial crops

Daugiamečių augalų auginimas

01.2

012

Daugiamečių augalų auginimas

Growing of perennial crops

Growing of grapes

Vynuogių auginimas

01.21

0121

Vynuogių auginimas

Growing of grapes

Growing of tropical and subtropical fruits

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų
auginimas

01.22

0122

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų
auginimas

Growing of tropical and subtropical fruits

Growing of citrus fruits

Citrusų vaisių auginimas

01.23

0123

Citrusų vaisių auginimas

Growing of citrus fruits

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

0124

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

Growing of pome fruits and stone fruits

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

0125

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Growing of oleaginous fruits

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

01.26

0126

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

Growing of oleaginous fruits

01.27

0127

Growing of beverage crops
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auginimas

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

0128

Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių
Growing of spices, aromatic, drug and
farmacijos pramonėje naudojamų augalų
pharmaceutical crops
auginimas

Growing of other perennial crops

Kitų daugiamečių augalų auginimas

01.29

0129

Kitų daugiamečių augalų auginimas

Growing of other perennial crops

Plant propagation

Augalų dauginimas

01.3

013

Augalų dauginimas

Plant propagation

Plant propagation

Augalų dauginimas

01.30

0130

Augalų dauginimas

Plant propagation

Animal production

Gyvulininkystė

01.4

014

Gyvulininkystė

Animal production

Raising of dairy cattle

Pieninių galvijų auginimas

01.41

0141

Galvijų ir buivolų auginimas

Raising of cattle and buffaloes

Raising of other cattle and buffaloes

Kitų galvijų ir buivolų auginimas

01.42

0141

Galvijų ir buivolų auginimas

Raising of cattle and buffaloes

01.43

0142

Raising of horses and other equines

Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas

Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas

Raising of horses and other equines

Raising of camels and camelids

Kupranugarių ir Camelidae šeimos
gyvūnų auginimas

01.44

0143

Kupranugarių ir Camelidae šeimos
gyvūnų auginimas

Raising of camels and camelids

Raising of sheep and goats

Avių ir ožkų auginimas

01.45

0144

Avių ir ožkų auginimas

Raising of sheep and goats

Raising of swine/pigs

Kiaulių auginimas

01.46

0145

Kiaulių auginimas

Raising of swine/pigs

Raising of poultry

Naminių paukščių auginimas

01.47

0146

Naminių paukščių auginimas

Raising of poultry

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

0149

Kitų gyvūnų auginimas

Raising of other animals

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.5

015

Mišrusis žemės ūkis

Mixed farming

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

0150

Mišrusis žemės ūkis

Mixed farming

Support activities to agriculture and
post-harvest crop activities

Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus
apdorojimo veikla

01.6

016

Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus Support activities to agriculture and
apdorojimo veikla
post-harvest crop activities

Support activities for crop production

Augalininkystei būdingų paslaugų veikla

01.61

0161

Augalininkystei būdingų paslaugų veikla

Support activities for crop production

Support activities for animal production

Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla

01.62

0162

Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla

Support activities for animal production

Post-harvest crop activities

Derliaus apdorojimo veikla

01.63

0163

Derliaus apdorojimo veikla

Post-harvest crop activities

Seed processing for propagation

Sėklininkystė

01.64

0164

Sėklininkystė

Seed processing for propagation

Hunting, trapping and related service
activities

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių
paslaugų veikla

01.7

017

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių Hunting, trapping and related service
paslaugų veikla
activities

Hunting, trapping and related service
activities

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių
paslaugų veikla

01.70

0170

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių Hunting, trapping and related service
paslaugų veikla
activities

Forestry and logging

Miškininkystė ir medienos ruoša

02

02

Miškininkystė ir medienos ruoša

Forestry and logging

Silviculture and other forestry activities

Miško medžių auginimas ir kita
miškininkystės veikla

02.1

021

Miško medžių auginimas ir kita
miškininkystės veikla

Silviculture and other forestry activities

Silviculture and other forestry activities

Miško medžių auginimas ir kita
miškininkystės veikla

02.10

0210

Miško medžių auginimas ir kita
miškininkystės veikla

Silviculture and other forestry activities

Logging

Medienos ruoša

02.2

022

Medienos ruoša

Logging
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Logging

Medienos ruoša

02.20

0220

Medienos ruoša

Logging

Gathering of wild growing non-wood
products

Laukinių ne medžių produktų rinkimas

02.3

023

Nemedieninių miško produktų rinkimas

Gathering of non-wood forest products

Gathering of wild growing non-wood
products

Laukinių ne medžių produktų rinkimas

02.30

0230

Nemedieninių miško produktų rinkimas

Gathering of non-wood forest products

Support services to forestry

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

02.4

024

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

Support services to forestry

Support services to forestry

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

02.40

0240

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

Support services to forestry

Fishing and aquaculture

Žvejyba ir akvakultūra

03

03

Žvejyba ir akvakultūra

Fishing and aquaculture

Fishing

Žvejyba

03.1

031

Žvejyba

Fishing

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

0311

Jūrinė žvejyba

Marine fishing

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

0312

Gėlųjų vandenų žvejyba

Freshwater fishing

Aquaculture

Akvakultūra

03.2

032

Akvakultūra

Aquaculture

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

0321

Jūrinė akvakultūra

Marine aquaculture

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

0322

Gėlųjų vandenų akvakultūra

Freshwater aquaculture

MINING AND QUARRYING

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

B

B

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

MINING AND QUARRYING

Mining of coal and lignite

Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba

05

05

Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba

Mining of coal and lignite

Mining of hard coal

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

05.1

051

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba Mining of hard coal

Mining of hard coal

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

05.10

0510

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba Mining of hard coal

Mining of lignite

Rusvųjų anglių kasyba

05.2

052

Rusvųjų anglių kasyba

Mining of lignite

Mining of lignite

Rusvųjų anglių kasyba

05.20

0520

Rusvųjų anglių kasyba

Mining of lignite

Extraction of crude petroleum and
natural gas

Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba

06

06

Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba

Extraction of crude petroleum and
natural gas

Extraction of crude petroleum

Žalios naftos gavyba

06.1

061

Žalios naftos gavyba

Extraction of crude petroleum

Extraction of crude petroleum

Žalios naftos gavyba

06.10

0610

Žalios naftos gavyba

Extraction of crude petroleum

Extraction of natural gas

Gamtinių dujų gavyba

06.2

062

Gamtinių dujų gavyba

Extraction of natural gas

Extraction of natural gas

Gamtinių dujų gavyba

06.20

0620

Gamtinių dujų gavyba

Extraction of natural gas

Mining of metal ores

Metalų rūdų kasyba

07

07

Metalų rūdų kasyba

Mining of metal ores

Mining of iron ores

Geležies rūdų kasyba

07.1

071

Geležies rūdų kasyba

Mining of iron ores

Mining of iron ores

Geležies rūdų kasyba

07.10

0710

Geležies rūdų kasyba

Mining of iron ores

Mining of non-ferrous metal ores

Spalvotųjų metalų rūdų kasyba

07.2

072

Spalvotųjų metalų rūdų kasyba

Mining of non-ferrous metal ores

Mining of uranium and thorium ores

Urano ir torio rūdų kasyba

07.21

0721

Urano ir torio rūdų kasyba

Mining of uranium and thorium ores

Mining of other non-ferrous metal ores

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

07.29

0729

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

Mining of other non-ferrous metal ores

Other mining and quarrying

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

08

08

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

Other mining and quarrying

Quarrying of stone, sand and clay

Akmens, smėlio ir molio karjerų
eksploatavimas

08.1

081

Akmens, smėlio ir molio karjerų
eksploatavimas

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

08.11

0810

Akmens, smėlio ir molio karjerų
eksploatavimas

Quarrying of stone, sand and clay

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

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas;
molio ir kaolino kasyba

08.12

0810

Akmens, smėlio ir molio karjerų
eksploatavimas

Quarrying of stone, sand and clay

Mining and quarrying n.e.c.

Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų
eksploatavimas

08.9

089

Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų
eksploatavimas

Mining and quarrying n.e.c.

Mining of chemical and fertiliser minerals

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei
ir trąšoms gaminti kasyba

08.91

0891

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei
ir trąšoms gaminti kasyba

Mining of chemical and fertilizer minerals

Extraction of peat

Durpių gavyba

08.92

0892

Durpių gavyba

Extraction of peat

Extraction of salt

Druskos gavyba

08.93

0893

Druskos gavyba

Extraction of salt

Other mining and quarrying n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir
karjerų eksploatavimas

08.99

0899

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir
karjerų eksploatavimas

Other mining and quarrying n.e.c.

Mining support service activities

Kasybai būdingų paslaugų veikla

09

09

Kasybai būdingų paslaugų veikla

Mining support service activities

Support activities for petroleum and
natural gas extraction

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų
paslaugų veikla

09.1

091

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų Support activities for petroleum and
paslaugų veikla
natural gas extraction

Support activities for petroleum and
natural gas extraction

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų
paslaugų veikla

09.10

0910

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų Support activities for petroleum and
paslaugų veikla
natural gas extraction

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.9

099

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

Support activities for other mining and
quarrying

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

0990

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

Support activities for other mining and
quarrying

MANUFACTURING

APDIRBAMOJI GAMYBA

C

C

APDIRBAMOJI GAMYBA

Manufacturing

Manufacture of food products

Maisto produktų gamyba

10

10

Maisto produktų gamyba

Manufacture of food products

Processing and preserving of meat and
production of meat products

Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir
mėsos produktų gamyba

10.1

101

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

Processing and preserving of meat

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

1010

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

Processing and preserving of meat

Processing and preserving of poultry
meat

Paukštienos perdirbimas ir
konservavimas

10.12

1010

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

Processing and preserving of meat

Production of meat and poultry meat
products

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13

1010

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

Processing and preserving of meat

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.2

102

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas Processing and preserving of fish,
ir konservavimas
crustaceans and molluscs

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

1020

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas Processing and preserving of fish,
ir konservavimas
crustaceans and molluscs

Processing and preserving of fruit and
vegetables

Vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.3

103

Vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

Processing and preserving of fruit and
vegetables

Processing and preserving of potatoes

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

10.31

1030

Vaisių, uogų ir daržovių perdirbimas ir

Processing and preserving of fruit and

NACE 2 red. Name

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 02:00

NACE 2 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

4/47

NACE 2 red. - ISIC 4 red.

NACE 2 red. Name

NACE 2 red. Pavadinimas

NACE 2 red. Kodas /
NACE 2 red. Code

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

konservavimas

vegetables

Manufacture of fruit and vegetable juice

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.32

1030

Vaisių, uogų ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

Processing and preserving of fruit and
vegetables

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

1030

Vaisių, uogų ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

Processing and preserving of fruit and
vegetables

Manufacture of vegetable and animal oils Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus
and fats
gamyba

10.4

104

Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus Manufacture of vegetable and animal oils
gamyba
and fats

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

1040

Gyvūninių ir augalinių aliejaus ir riebalų
gamyba

Manufacture of vegetable and animal oils
and fats

Manufacture of margarine and similar
edible fats

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų
gamyba

10.42

1040

Gyvūninių ir augalinių aliejaus ir riebalų
gamyba

Manufacture of vegetable and animal oils
and fats

Manufacture of dairy products

Pieno produktų gamyba

10.5

105

Pieno produktų gamyba

Manufacture of dairy products

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

1050

Pieno produktų gamyba

Manufacture of dairy products

Manufacture of ice cream

Valgomųjų ledų gamyba

10.52

1050

Pieno produktų gamyba

Manufacture of dairy products

Manufacture of grain mill products,
starches and starch products

Grūdų malimo produktų, krakmolo ir
krakmolo produktų gamyba

10.6

106

Grūdų malimo produktų, krakmolo ir
krakmolo produktų gamyba

Manufacture of grain mill products,
starches and starch products

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

1061

Grūdų malimo produktų gamyba

Manufacture of grain mill products

Manufacture of starches and starch
products

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.62

1062

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

Manufacture of starches and starch
products

Manufacture of bakery and farinaceous
products

Kepyklos ir miltinių produktų gamyba

10.7

107

Kitų produktų gamyba

Manufacture of other food products

Manufacture of bread; manufacture of
fresh pastry goods and cakes

Duonos gamyba; šviežių konditerijos
kepinių ir pyragaičių gamyba

10.71

1071

Kepyklos produktų gamyba

Manufacture of bakery products

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

1071

Kepyklos produktų gamyba

Manufacture of bakery products

Manufacture of macaroni, noodles,
couscous and similar farinaceous
products

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių
miltinių produktų gamyba

10.73

1074

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

Manufacture of other food products

Kitų maisto produktų gamyba

10.8

107

Kitų produktų gamyba

Manufacture of other food products

Manufacture of sugar

Cukraus gamyba

10.81

1072

Cukraus gamyba

Manufacture of sugar

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

1073

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

1079

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

Manufacture of other food products
n.e.c.

Manufacture of condiments and
seasonings

Užgardų ir pagardų gamyba

10.84

1079

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

Manufacture of other food products
n.e.c.

Manufacture of prepared meals and

Paruoštų rupinių ir valgių gamyba

10.85

1075

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

Manufacture of prepared meals and
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Manufacture of homogenised food
preparations and dietetic food

Homogenizuotų ir dietinių maisto
produktų gamyba

10.86

1079

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

Manufacture of other food products
n.e.c.

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

1079

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

Manufacture of other food products
n.e.c.

Manufacture of prepared animal feeds

Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

10.9

108

Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

Manufacture of prepared animal feeds

Manufacture of prepared feeds for farm
animals

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

10.91

1080

Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

Manufacture of prepared animal feeds

Manufacture of prepared pet foods

Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams
gamyba

10.92

1080

Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

Manufacture of prepared animal feeds

Manufacture of beverages

Gėrimų gamyba

11

11

Gėrimų gamyba

Manufacture of beverages

Manufacture of beverages

Gėrimų gamyba

11.0

110

Gėrimų gamyba

Manufacture of beverages

Distilling, rectifying and blending of
spirits

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir
maišymas

11.01

1101

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir
maišymas

Distilling, rectifying and blending of
spirits

Manufacture of wine from grape

Vynuogių vyno gamyba

11.02

1102

Vyno gamyba

Manufacture of wines

Manufacture of cider and other fruit
wines

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

11.03

1102

Vyno gamyba

Manufacture of wines

Manufacture of other non-distilled
fermented beverages

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų
gamyba

11.04

1102

Vyno gamyba

Manufacture of wines

Manufacture of beer

Alaus gamyba

11.05

1103

Salyklinio alaus ir salyklo gamyba

Manufacture of malt liquors and malt

Manufacture of malt

Salyklo gamyba

11.06

1103

Salyklinio alaus ir salyklo gamyba

Manufacture of malt liquors and malt

11.07

1104

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

Manufacture of soft drinks; production of
mineral waters and other bottled waters

12

12

Tabako gaminių gamyba

Manufacture of tobacco products

Gaiviųjų gėrimų gamyba; Mineralinio ir
Manufacture of soft drinks; production of
kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba
mineral waters and other bottled waters
Manufacture of tobacco products

Tabako gaminių gamyba

Manufacture of tobacco products

Tabako gaminių gamyba

12.0

120

Tabako gaminių gamyba

Manufacture of tobacco products

Manufacture of tobacco products

Tabako gaminių gamyba

12.00

1200

Tabako gaminių gamyba

Manufacture of tobacco products

Manufacture of textiles

Tekstilės gaminių gamyba

13

13

Tekstilės gaminių gamyba

Manufacture of textiles

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.1

131

Tekstilės verpimas, audimas ir apdaila

Spinning, weaving and finishing of
textiles

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

1311

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

Preparation and spinning of textile fibres

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.2

131

Tekstilės verpimas, audimas ir apdaila

Spinning, weaving and finishing of
textiles

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

1312

Tekstilės audimas

Weaving of textiles

Finishing of textiles

Tekstilės apdaila

13.3

131

Tekstilės verpimas, audimas ir apdaila

Spinning, weaving and finishing of
textiles

Finishing of textiles

Tekstilės apdaila

13.30

1313

Tekstilės apdaila

Finishing of textiles
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Manufacture of other textiles

Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

13.9

139

Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

Manufacture of other textiles

Manufacture of knitted and crocheted
fabrics

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų
gamyba

13.91

1391

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų
gamyba

Manufacture of knitted and crocheted
fabrics

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

1392

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

1393

Kilimų ir kilimėlių gamyba

Manufacture of carpets and rugs

13.94

1394

Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba

Manufacture of cordage, rope, twine and
netting

NACE 2 red. Name

Manufacture of cordage, rope, twine and
Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba
netting

ISIC 4 red. Name

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

1399

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

Manufacture of other textiles n.e.c.

Manufacture of other technical and
industrial textiles

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.96

1399

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

1399

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

Manufacture of other textiles n.e.c.

Manufacture of wearing apparel

Drabužių siuvimas (gamyba)

14

14

Drabužių siuvimas (gamyba)

Manufacture of wearing apparel

Manufacture of wearing apparel, except
fur apparel

Drabužių, išskyrus kailinius drabužius,
siuvimas (gamyba)

14.1

141

Drabužių, išskyrus kailinius drabužius,
siuvimas (gamyba)

Manufacture of wearing apparel, except
fur apparel

Manufacture of leather clothes

Odinių drabužių siuvimas

14.11

1410

Drabužių, išskyrus kailinius drabužius,
siuvimas (gamyba)

Manufacture of wearing apparel, except
fur apparel

Manufacture of workwear

Darbo drabužių siuvimas

14.12

1410

Drabužių, išskyrus kailinius drabužius,
siuvimas (gamyba)

Manufacture of wearing apparel, except
fur apparel

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

1410

Drabužių, išskyrus kailinius drabužius,
siuvimas (gamyba)

Manufacture of wearing apparel, except
fur apparel

Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

1410

Drabužių, išskyrus kailinius drabužius,
siuvimas (gamyba)

Manufacture of wearing apparel, except
fur apparel

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

1410

Drabužių, išskyrus kailinius drabužius,
siuvimas (gamyba)

Manufacture of wearing apparel, except
fur apparel

Manufacture of articles of fur

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

14.2

142

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

Manufacture of articles of fur

Manufacture of articles of fur

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

14.20

1420

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

Manufacture of articles of fur

Manufacture of knitted and crocheted
apparel

Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių
gamyba

14.3

143

Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių
gamyba

Manufacture of knitted and crocheted
apparel

Manufacture of knitted and crocheted
hosiery

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

14.31

1430

Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių
gamyba

Manufacture of knitted and crocheted
apparel

Manufacture of other knitted and
crocheted apparel

Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų
drabužių gamyba

14.39

1430

Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių
gamyba

Manufacture of knitted and crocheted
apparel

Manufacture of leather and related

Odos ir odos dirbinių gamyba

15

15

Odos ir odos dirbinių gamyba

Manufacture of leather and related
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products
Tanning and dressing of leather;
manufacture of luggage, handbags,
saddlery and harness; dressing and
dyeing of fur

ISIC 4 red. Name
products

Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų,
rankinių, balno reikmenų ir pakinktų
gamyba; kailių išdirbimas ir dažymas

Tanning and dressing of leather;
manufacture of luggage, handbags,
saddlery and harness; dressing and
dyeing of fur

15.1

151

Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų,
rankinių, balno reikmenų ir pakinktų
gamyba; kailių išdirbimas ir dažymas

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

15.11

1511

Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių
išdirbimas ir dažymas

Tanning and dressing of leather; dressing
and dyeing of fur

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

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

15.12

1512

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

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

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.2

152

Avalynės gamyba

Manufacture of footwear

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.20

1520

Avalynės gamyba

Manufacture of footwear

Manufacture of wood and of products of
wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and
plaiting materials

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

Manufacture of wood and of products of
wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and
plaiting materials

Sawmilling and planing of wood

16

16

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

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.1

161

Medienos pjaustymas ir obliavimas

Sawmilling and planing of wood

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

1610

Medienos pjaustymas ir obliavimas

Sawmilling and planing of wood

Manufacture of products of wood, cork,
straw and plaiting materials

Gaminių ir dirbinių iš medienos,
kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų
gamyba

16.2

162

Gaminių ir dirbinių iš medienos,
kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų
gamyba

Manufacture of products of wood, cork,
straw and plaiting materials

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

16.21

1621

Faneravimo dangos ir medienos plokščių Manufacture of veneer sheets and woodgamyba
based panels

Manufacture of assembled parquet floors Sumontuotų parketo grindų gamyba

16.22

1622

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

1622

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių
gamyba

Manufacture of builders' carpentry and
joinery

Manufacture of wooden containers

16.24

1623

Medinės taros gamyba

Manufacture of wooden containers

16.29

1629

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

Medinės taros gamyba

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
Manufacture of paper and paper
products

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

17

17

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

Manufacture of paper and paper
products

Manufacture of pulp, paper and
paperboard

Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba

17.1

170

Popieriaus ir ir popieriaus gaminių
gamyba

Manufacture of paper and paper
products

Manufacture of pulp

Plaušienos gamyba

17.11

1701

Plaušienos, popieriaus ir kartono
gamyba

Manufacture of pulp, paper and
paperboard

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

1701

Plaušienos, popieriaus ir kartono
gamyba

Manufacture of pulp, paper and
paperboard
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Manufacture of articles of paper and
paperboard

Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba

17.2

170

Popieriaus ir ir popieriaus gaminių
gamyba

Manufacture of paper and paper
products

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

1702

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

1709

Kitų popieriaus ir kartono gaminių ir
dirbinių gamyba

Manufacture of other articles of paper
and paperboard

Manufacture of paper stationery

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

17.23

1709

Kitų popieriaus ir kartono gaminių ir
dirbinių gamyba

Manufacture of other articles of paper
and paperboard

Manufacture of wallpaper

Sienų apmušalų (tapetų) gamyba

17.24

1709

Kitų popieriaus ir kartono gaminių ir
dirbinių gamyba

Manufacture of other articles of paper
and paperboard

Manufacture of other articles of paper
and paperboard

Kitų popierinių ir kartoninių gaminių
gamyba

17.29

1709

Kitų popieriaus ir kartono gaminių ir
dirbinių gamyba

Manufacture of other articles of paper
and paperboard

Printing and reproduction of recorded
media

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų
tiražavimas

18

18

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų
tiražavimas

Printing and reproduction of recorded
media

Printing and service activities related to
printing

Spausdinimas ir su spausdinimu
susijusios paslaugos

18.1

181

Spausdinimas ir su spausdinimu
susijusios paslaugos

Printing and service activities related to
printing

Printing of newspapers

Laikraščių spausdinimas

18.11

1811

Spausdinimas

Printing

Other printing

Kitas spausdinimas

18.12

1811

Spausdinimas

Printing

Pre-press and pre-media services

Parengiamoji spausdinimo ir
žiniasklaidos veikla

18.13

1812

Su spausdinimu susijusių paslaugų veikla Service activities related to printing

Binding and related services

Įrišimas ir susijusios paslaugos

18.14

1812

Su spausdinimu susijusių paslaugų veikla Service activities related to printing

Reproduction of recorded media

Įrašytų laikmenų tiražavimas

18.2

182

Įrašytų laikmenų tiražavimas

Reproduction of recorded media

Reproduction of recorded media

Įrašytų laikmenų tiražavimas

18.20

1820

Įrašytų laikmenų tiražavimas

Reproduction of recorded media

Manufacture of coke and refined
petroleum products

Kokso ir rafinuotų naftos produktų
gamyba

19

19

Kokso ir rafinuotų naftos produktų
gamyba

Manufacture of coke and refined
petroleum products

Manufacture of coke oven products

Koksavimo krosnių produktų gamyba

19.1

191

Koksavimo krosnių produktų gamyba

Manufacture of coke oven products

Manufacture of coke oven products

Koksavimo krosnių produktų gamyba

19.10

1910

Koksavimo krosnių produktų gamyba

Manufacture of coke oven products

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.2

192

Rafinuotų naftos produktų gamyba

Manufacture of refined petroleum
products

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

1920

Rafinuotų naftos produktų gamyba

Manufacture of refined petroleum
products

Manufacture of chemicals and chemical
products

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

20

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

Manufacture of chemicals and chemical
products

Manufacture of basic chemicals,
fertilisers and nitrogen compounds,
plastics and synthetic rubber in primary
forms

Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto
junginių, pirminių plastikų ir pirminio
sintetinio kaučiuko gamyba

201

Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto
junginių, pirminių plastikų ir pirminio
sintetinio kaučiuko gamyba

Manufacture of basic chemicals,
fertilizers and nitrogen compounds,
plastics and synthetic rubber in primary
forms

NACE 2 red. Name
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Manufacture of industrial gases

Pramoninių dujų gamyba

20.11

2011

Pagrindinių chemikalų gamyba

Manufacture of basic chemicals

Manufacture of dyes and pigments

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.12

2011

Pagrindinių chemikalų gamyba

Manufacture of basic chemicals

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

2011

Pagrindinių chemikalų gamyba

Manufacture of basic chemicals

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

2011

Pagrindinių chemikalų gamyba

Manufacture of basic chemicals

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

2012

Trąšų ir azoto junginių gamyba

Manufacture of fertilizers and nitrogen
compounds

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

2013

Pirminių plastikų ir sintetinio kaučiuko
gamyba

Manufacture of plastics and synthetic
rubber in primary forms

Manufacture of synthetic rubber in
primary forms

Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

20.17

2013

Pirminių plastikų ir sintetinio kaučiuko
gamyba

Manufacture of plastics and synthetic
rubber in primary forms

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

20.2

202

Kitų chemijos produktų gamyba

Manufacture of other chemical products

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

20.20

2021

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

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

20.3

202

Kitų chemijos produktų gamyba

Manufacture of other chemical products

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

20.30

2022

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,
perfumes and toilet preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių,
kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.4

202

Kitų chemijos produktų gamyba

Manufacture of other chemical products

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

20.41

2023

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių,
kvepalų ir tualetinių priemonių gamyba

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations,
perfumes and toilet preparations

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

2023

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių,
kvepalų ir tualetinių priemonių gamyba

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations,
perfumes and toilet preparations

Manufacture of other chemical products

Kitų cheminių medžiagų gamyba

20.5

202

Kitų chemijos produktų gamyba

Manufacture of other chemical products
Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Manufacture of explosives

Sprogiųjų medžiagų gamyba

20.51

2029

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, chemijos
produktų gamyba

Manufacture of glues

Klijų gamyba

20.52

2029

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, chemijos
produktų gamyba

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Manufacture of essential oils

Eterinio aliejaus gamyba

20.53

2029

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, chemijos
produktų gamyba

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

2029

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, chemijos
produktų gamyba

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 02:00

10/47

NACE 2 red. - ISIC 4 red.

NACE 2 red. Name

NACE 2 red. Pavadinimas

NACE 2 red. Kodas /
NACE 2 red. Code

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.6

203

Cheminių pluoštų gamyba

Manufacture of man-made fibres

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

2030

Cheminių pluoštų gamyba

Manufacture of man-made fibres

Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir
farmacinių preparatų gamyba

21

21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir
farmacinių preparatų gamyba

Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.1

210

Manufacture of pharmaceuticals,
Vaistų pramonės gaminių, gydomųjų
medicinal chemical and botanical
cheminių ir botanikos produktų gamyba
products

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

2100

Manufacture of pharmaceuticals,
Vaistų pramonės gaminių, gydomųjų
medicinal chemical and botanical
cheminių ir botanikos produktų gamyba
products

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.2

210

Manufacture of pharmaceuticals,
Vaistų pramonės gaminių, gydomųjų
medicinal chemical and botanical
cheminių ir botanikos produktų gamyba
products

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

2100

Manufacture of pharmaceuticals,
Vaistų pramonės gaminių, gydomųjų
medicinal chemical and botanical
cheminių ir botanikos produktų gamyba
products

Manufacture of rubber and plastic
products

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

22

22

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

Manufacture of rubber and plastics
products

Manufacture of rubber products

Guminių gaminių gamyba

22.1

221

Guminių gaminių gamyba

Manufacture of rubber products

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

22.11

2211

Guminių padangų ir kamerų gamyba;
guminių padangų restauravimas ir
atnaujinimas

Manufacture of rubber tyres and tubes;
retreading and rebuilding of rubber tyres

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

2219

Kitų guminių gaminių gamyba

Manufacture of other rubber products

Manufacture of plastics products

Plastikinių gaminių gamyba

22.2

222

Plastikinių gaminių gamyba

Manufacture of plastics products

Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

22.21

2220

Plastikinių gaminių gamyba

Manufacture of plastics products

Manufacture of plastic packing goods

Plastikinių pakuočių gamyba

22.22

2220

Plastikinių gaminių gamyba

Manufacture of plastics products

Manufacture of builders’ ware of plastic

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.23

2220

Plastikinių gaminių gamyba

Manufacture of plastics products

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

2220

Plastikinių gaminių gamyba

Manufacture of plastics products

Manufacture of other non-metallic
mineral products

Kitų nemetalo mineralinių produktų
gamyba

Manufacture of other non-metallic
mineral products

Manufacture of glass and glass products

23

23

Kitų nemetalo mineralinių produktų
gamyba

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių
gamyba

23.1

231

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių
gamyba

Manufacture of glass and glass products

Manufacture of flat glass

Plokščiojo stiklo gamyba

23.11

2310

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių
gamyba

Manufacture of glass and glass products

Shaping and processing of flat glass

Plokščiojo stiklo pjaustymas ir
apdorojimas

23.12

2310

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių
gamyba

Manufacture of glass and glass products
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Manufacture of hollow glass

Tuščiavidurio stiklo gamyba

23.13

2310

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių
gamyba

Manufacture of glass and glass products

Manufacture of glass fibres

Stiklo pluoštų gamyba

23.14

2310

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių
gamyba

Manufacture of glass and glass products

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir apdorojimas

23.19

2310

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių
gamyba

Manufacture of glass and glass products

Manufacture of refractory products

Ugniai atsparių gaminių gamyba

23.2

239

Niekur kitur nepriskirtų nemetalinių
mineralinių produktų gamyba

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

Manufacture of refractory products

Ugniai atsparių gaminių gamyba

23.20

2391

Ugniai atsparių gaminių gamyba

Manufacture of refractory products

Manufacture of clay building materials

Statybinių medžiagų iš molio gamyba

23.3

239

Niekur kitur nepriskirtų nemetalinių
mineralinių produktų gamyba

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

Manufacture of ceramic tiles and flags

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių
gamyba

23.31

2392

Statybinių molio dirbinių gamyba

Manufacture of clay building materials

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

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių
dirbinių gamyba

23.32

2392

Statybinių molio dirbinių gamyba

Manufacture of clay building materials

Manufacture of other porcelain and
ceramic products

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių
bei dirbinių gamyba

23.4

239

Niekur kitur nepriskirtų nemetalinių
mineralinių produktų gamyba

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

Manufacture of ceramic household and
ornamental articles

Keraminių buities ir puošybos gaminių
bei dirbinių gamyba

23.41

2393

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių
bei dirbinių gamyba

Manufacture of other porcelain and
ceramic products

Manufacture of ceramic sanitary fixtures

Keraminių santechnikos gaminių ir
dirbinių gamyba

23.42

2393

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių
bei dirbinių gamyba

Manufacture of other porcelain and
ceramic products

Manufacture of ceramic insulators and
insulating fittings

Keraminių izoliatorių ir keraminių
izoliacinių detalių gamyba

23.43

2393

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių
bei dirbinių gamyba

Manufacture of other porcelain and
ceramic products

Manufacture of other technical ceramic
products

Kitų techninės paskirties keraminių
gaminių ir dirbinių gamyba

23.44

2393

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių
bei dirbinių gamyba

Manufacture of other porcelain and
ceramic products

Manufacture of other ceramic products

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių
gamyba

23.49

2393

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių
bei dirbinių gamyba

Manufacture of other porcelain and
ceramic products

Manufacture of cement, lime and plaster Cemento, kalkių ir gipso gamyba

23.5

239

Niekur kitur nepriskirtų nemetalinių
mineralinių produktų gamyba

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

Manufacture of cement

Cemento gamyba

23.51

2394

Cemento, kalkių ir gipso gamyba

Manufacture of cement, lime and plaster

Manufacture of lime and plaster

Kalkių ir gipso gamyba

23.52

2394

Cemento, kalkių ir gipso gamyba

Manufacture of cement, lime and plaster

Manufacture of articles of concrete,
cement and plaster

Betono, cemento ir gipso gaminių bei
dirbinių gamyba

23.6

239

Niekur kitur nepriskirtų nemetalinių
mineralinių produktų gamyba

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

Manufacture of concrete products for
construction purposes

Betono gaminių, skirtų statybinėms
reikmėms, gamyba

23.61

2395

Betono, cemento ir gipso gaminių ir
dirbinių gamyba

Manufacture of articles of concrete,
cement and plaster

Manufacture of plaster products for
construction purposes

Gipso gaminių, naudojamų statybinėms
reikmėms, gamyba

23.62

2395

Betono, cemento ir gipso gaminių ir
dirbinių gamyba

Manufacture of articles of concrete,
cement and plaster

Manufacture of ready-mixed concrete

Prekinio betono mišinio gamyba

23.63

2395

Betono, cemento ir gipso gaminių ir

Manufacture of articles of concrete,
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dirbinių gamyba

cement and plaster

Manufacture of mortars

Statybinių skiedinių gamyba

23.64

2395

Betono, cemento ir gipso gaminių ir
dirbinių gamyba

Manufacture of articles of concrete,
cement and plaster

Manufacture of fibre cement

Fibrolito gamyba

23.65

2395

Betono, cemento ir gipso gaminių ir
dirbinių gamyba

Manufacture of articles of concrete,
cement and plaster

23.69

2395

Betono, cemento ir gipso gaminių ir
dirbinių gamyba

Manufacture of articles of concrete,
cement and plaster

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

23.7

239

Niekur kitur nepriskirtų nemetalinių
mineralinių produktų gamyba

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

Cutting, shaping and finishing of stone

Akmens pjaustymas, tašymas ir
apdailinimas

23.70

2396

Akmens pjaustymas, tašymas ir
apdailinimas

Cutting, shaping and finishing of stone

Manufacture of abrasive products and
non-metallic mineral products n.e.c.

Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur
nepriskirtų nemetalo mineralinių
produktų gamyba

23.9

239

Niekur kitur nepriskirtų nemetalinių
mineralinių produktų gamyba

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

Production of abrasive products

Abrazyvinių gaminių gamyba

23.91

2399

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalinių Manufacture of other non-metallic
mineralinių produktų gamyba
mineral products n.e.c.

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

23.99

2399

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalinių Manufacture of other non-metallic
mineralinių produktų gamyba
mineral products n.e.c.

Manufacture of basic metals

Pagrindinių metalų gamyba

24

24

Pagrindinių metalų gamyba

Manufacture of basic metals

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.1

241

Tomo ketaus ir plieno gamyba

Manufacture of basic iron and steel

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

2410

Tomo ketaus ir plieno gamyba

Manufacture of basic iron and steel

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

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

24.2

241

Tomo ketaus ir plieno gamyba

Manufacture of basic iron and steel

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

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

24.20

2410

Tomo ketaus ir plieno gamyba

Manufacture of basic iron and steel

Manufacture of other products of first
processing of steel

Kitų plieno pirminio apdirbimo gaminių
gamyba

24.3

241

Tomo ketaus ir plieno gamyba

Manufacture of basic iron and steel

Cold drawing of bars

Šaltasis strypų tempimas

24.31

2410

Tomo ketaus ir plieno gamyba

Manufacture of basic iron and steel

Cold rolling of narrow strip

Šaltasis siaurų juostų valcavimas

24.32

2410

Tomo ketaus ir plieno gamyba

Manufacture of basic iron and steel

Cold forming or folding

Šaltasis formavimas ar lankstymas

24.33

2410

Tomo ketaus ir plieno gamyba

Manufacture of basic iron and steel

Cold drawing of wire

Šaltasis vielos tempimas

24.34

2410

Tomo ketaus ir plieno gamyba

Manufacture of basic iron and steel
Manufacture of basic precious and other
non-ferrous metals
Manufacture of basic precious and other

Manufacture of basic precious and other Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų
non-ferrous metals
metalų gamyba

24.4

242

Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų
metalų gamyba

Precious metals production

24.41

2420

Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų
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metalų gamyba

non-ferrous metals

Aluminium production

Aliuminio gamyba

24.42

2420

Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų
metalų gamyba

Manufacture of basic precious and other
non-ferrous metals

Lead, zinc and tin production

Švino, cinko ir alavo gamyba

24.43

2420

Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų
metalų gamyba

Manufacture of basic precious and other
non-ferrous metals

Copper production

Vario gamyba

24.44

2420

Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų
metalų gamyba

Manufacture of basic precious and other
non-ferrous metals

Other non-ferrous metal production

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

24.45

2420

Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų
metalų gamyba

Manufacture of basic precious and other
non-ferrous metals

Processing of nuclear fuel

Branduolinio kuro perdirbimas

24.46

2420

Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų
metalų gamyba

Manufacture of basic precious and other
non-ferrous metals

Casting of metals

Metalų liejinių gamyba

24.5

243

Metalų liejinių gamyba

Casting of metals

Casting of iron

Geležies liejinių gamyba

24.51

2431

Geležies ir plieno liejinių gamyba

Casting of iron and steel

Casting of steel

Plieno liejinių gamyba

24.52

2431

Geležies ir plieno liejinių gamyba

Casting of iron and steel

Casting of light metals

Lengvųjų metalų liejinių gamyba

24.53

2432

Spalvotųjų metalų liejinių gamyba

Casting of non-ferrous metals

Casting of other non-ferrous metals

Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba

24.54

2432

Spalvotųjų metalų liejinių gamyba

Casting of non-ferrous metals

Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir
įrenginius, gamyba

25

25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir
įrenginius, gamyba

Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment

Manufacture of structural metal products Konstrukcinių metalo gaminių gamyba

25.1

251

Konstrukcinių metalo gaminių, cisternų,
rezervuarų ir garo generatorių gamyba

Manufacture of structural metal
products, tanks, reservoirs and steam
generators

Manufacture of metal structures and
parts of structures

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

25.11

2511

Metalo konstrukcijų gamyba

Manufacture of structural metal products

Manufacture of doors and windows of
metal

Metalinių durų ir langų gamyba

25.12

2511

Metalo konstrukcijų gamyba

Manufacture of structural metal products

Manufacture of tanks, reservoirs and
containers of metal

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų
gamyba

25.2

251

Konstrukcinių metalo gaminių, cisternų,
rezervuarų ir garo generatorių gamyba

Manufacture of structural metal
products, tanks, reservoirs and steam
generators

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

25.21

2512

Metalinių cisternų, rezervuarų ir panašių
talpyklų gamyba

Manufacture of tanks, reservoirs and
containers of metal

Manufacture of other tanks, reservoirs
and containers of metal

25.29

2512

Metalinių cisternų, rezervuarų ir panašių
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

25.3

251

Konstrukcinių metalo gaminių, cisternų,
rezervuarų ir garo generatorių gamyba

Manufacture of structural metal
products, tanks, reservoirs and steam
generators

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

25.30

2513

Garo generatorių, išskyrus centrinio
šildymo karšto vandens katilus, gamyba

Manufacture of steam generators, except
central heating hot water boilers
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Manufacture of weapons and
ammunition

Ginklų ir šaudmenų gamyba

25.4

252

Ginklų ir šaudmenų gamyba

Manufacture of weapons and
ammunition

Manufacture of weapons and
ammunition

Ginklų ir šaudmenų gamyba

25.40

2520

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

25.5

259

Kitų metalo gaminių gamyba; metalo
apdirbimo paslaugų veikla

Manufacture of other fabricated metal
products; metalworking service activities

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

Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas; miltelių
metalurgija

25.50

2591

Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas; miltelių
metalurgija

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

Treatment and coating of metals;
machining

Metalų apdorojimas ir dengimas;
mechaninis apdirbimas

25.6

259

Kitų metalo gaminių gamyba; metalo
apdirbimo paslaugų veikla

Manufacture of other fabricated metal
products; metalworking service activities

Treatment and coating of metals

Metalų apdorojimas ir dengimas

25.61

2592

Metalų apdorojimas ir dengimas;
mechaninis apdirbimas

Treatment and coating of metals;
machining

Machining

Mechaninis apdirbimas

25.62

2592

Metalų apdorojimas ir dengimas;
mechaninis apdirbimas

Treatment and coating of metals;
machining

Manufacture of cutlery, tools and general Valgomųjų įrankių, kitų įrankių ir
hardware
bendrųjų metalo dirbinių gamyba

25.7

259

Kitų metalo gaminių gamyba; metalo
apdirbimo paslaugų veikla

Manufacture of other fabricated metal
products; metalworking service activities

Manufacture of cutlery

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių
gamyba

25.71

2593

Valgomųjų ir kitų pjovimo reikmenų,
rankinių įrankių ir bendros paskirties
metalo gaminių gamyba

Manufacture of cutlery, hand tools and
general hardware

Manufacture of locks and hinges

Spynų ir vyrių gamyba

25.72

2593

Valgomųjų ir kitų pjovimo reikmenų,
rankinių įrankių ir bendros paskirties
metalo gaminių gamyba

Manufacture of cutlery, hand tools and
general hardware

Manufacture of tools

Kitų įrankių gamyba

25.73

2593

Valgomųjų ir kitų pjovimo reikmenų,
rankinių įrankių ir bendros paskirties
metalo gaminių gamyba

Manufacture of cutlery, hand tools and
general hardware

Manufacture of other fabricated metal
products

Kitų metalo gaminių gamyba

25.9

259

Kitų metalo gaminių gamyba; metalo
apdirbimo paslaugų veikla

Manufacture of other fabricated metal
products; metalworking service activities

Manufacture of steel drums and similar
containers

Plieninių statinių ir panašių talpyklų
gamyba

25.91

2599

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

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

Manufacture of light metal packaging

Lengvųjų metalų taros gamyba

25.92

2599

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

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

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

25.93

2599

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

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

Manufacture of fasteners and screw
machine products

Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų
gaminių gamyba

25.94

2599

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

2599

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.
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NACE 2 red. Name

NACE 2 red. Pavadinimas

Manufacture of computer, electronic and Kompiuterinių, elektroninių ir optinių
optical products
gaminių gamyba

NACE 2 red. Kodas /
NACE 2 red. Code

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

26

26

Kompiuterių, elektroninių ir optinių
gaminių gamyba

Manufacture of computer, electronic and
optical products

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

Manufacture of electronic components
and boards

Elektroninių komponentų ir plokščių
gamyba

26.1

261

Elektroninių komponentų ir plokščių
gamyba

Manufacture of electronic components
and boards

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

2610

Elektroninių komponentų ir plokščių
gamyba

Manufacture of electronic components
and boards

Manufacture of loaded electronic boards

Sumontuotų elektroninių plokščių
gamyba

26.12

2610

Elektroninių komponentų ir plokščių
gamyba

Manufacture of electronic components
and boards

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.2

262

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

2620

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.3

263

Ryšių įrangos gamyba

Manufacture of communication
equipment

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

2630

Ryšių įrangos gamyba

Manufacture of communication
equipment

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.4

264

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

Manufacture of consumer electronics

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

2640

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

Manufacture of consumer electronics

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation; watches and clocks

Matavimo, bandymo, navigacinės ir
kontrolės įrangos gamyba; įvairių tipų
laikrodžių gamyba

26.5

265

Matavimo, bandymo, navigacinės ir
kontrolės įrangos gamyba; įvairių tipų
laikrodžių gamyba

Manufacture of measuring, testing,
navigating and control equipment;
watches and clocks

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

2651

Matavimo, bandymo, navigacijos ir
kontrolės įrangos gamyba

Manufacture of measuring, testing,
navigating and control equipment

Manufacture of watches and clocks

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

26.52

2652

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

Manufacture of watches and clocks

Manufacture of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic
equipment

Švitinimo, elektromedicininės ir
elektroterapinės įrangos gamyba

26.6

266

Švitinimo, elektromedicininės ir
elektroterapinės įrangos gamyba

Manufacture of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic
equipment

Manufacture of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic
equipment

Švitinimo, elektromedicininės ir
elektroterapinės įrangos gamyba

26.60

2660

Švitinimo, elektromedicininės ir
elektroterapinės įrangos gamyba

Manufacture of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic
equipment

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.7

267

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

2670

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Manufacture of magnetic and optical
media

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

26.8

268

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

Manufacture of magnetic and optical
media

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 02:00

16/47

NACE 2 red. - ISIC 4 red.

NACE 2 red. Name

NACE 2 red. Pavadinimas

Manufacture of magnetic and optical
media

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

Manufacture of electrical equipment

Elektros įrangos gamyba

Manufacture of electric motors,
generators, transformers and electricity
distribution and control apparatus

Elektros variklių, generatorių,
transformatorių bei elektros
skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

NACE 2 red. Kodas /
NACE 2 red. Code

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

26.80

2680

27

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

Manufacture of magnetic and optical
media

27

Elektros įrangos gamyba

Manufacture of electrical equipment

27.1

271

Elektros variklių, generatorių,
Manufacture of electric motors,
transformatorių bei elektros
generators, transformers and electricity
skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba distribution and control apparatus

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

2710

Elektros variklių, generatorių,
Manufacture of electric motors,
transformatorių bei elektros
generators, transformers and electricity
skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba distribution and control apparatus

Manufacture of electricity distribution
and control apparatus

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba

27.12

2710

Elektros variklių, generatorių,
Manufacture of electric motors,
transformatorių bei elektros
generators, transformers and electricity
skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba distribution and control apparatus

Manufacture of batteries and
accumulators

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

27.2

272

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

Manufacture of batteries and
accumulators

Manufacture of batteries and
accumulators

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

27.20

2720

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

Manufacture of batteries and
accumulators

Manufacture of wiring and wiring devices Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba

27.3

273

Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba

Manufacture of wiring and wiring devices

Manufacture of fibre optic cables

Skaidulinės optikos kabelių gamyba

27.31

2731

Skaidulinės optikos kabelių gamyba

Manufacture of fibre optic cables

Manufacture of other electronic and
electric wires and cables

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir
kabelių gamyba

27.32

2732

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir
kabelių gamyba

Manufacture of other electronic and
electric wires and cables

Manufacture of wiring devices

Instaliacijos įtaisų gamyba

27.33

2733

Instaliacijos įtaisų gamyba

Manufacture of wiring devices

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.4

274

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

Manufacture of electric lighting
equipment

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

2740

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

Manufacture of electric lighting
equipment

Manufacture of domestic appliances

Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba

27.5

275

Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba

Manufacture of domestic appliances

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

2750

Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba

Manufacture of domestic appliances

Manufacture of non-electric domestic
appliances

Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.52

2750

Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba

Manufacture of domestic appliances

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.9

279

Kitos elektros įrangos gamyba

Manufacture of other electrical
equipment

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

2790

Kitos elektros įrangos gamyba

Manufacture of other electrical
equipment

Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos
gamyba

28

28

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos Manufacture of machinery and
gamyba
equipment n.e.c.

Manufacture of general-purpose
machinery

Bendrosios paskirties mašinų gamyba

28.1

281

Bendrosios paskirties mašinų gamyba
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NACE 2 red. - ISIC 4 red.

NACE 2 red. Kodas /
NACE 2 red. Code

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

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

28.11

2811

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

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

Manufacture of fluid power equipment

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.12

2812

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

Manufacture of fluid power equipment

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

2813

Kitų siurblių, kompresorių, čiaupų ir
sklendžių gamyba

Manufacture of other pumps,
compressors, taps and valves

Manufacture of other taps and valves

Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba

28.14

2813

Kitų siurblių, kompresorių, čiaupų ir
sklendžių gamyba

Manufacture of other pumps,
compressors, taps and valves

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

2814

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

Manufacture of other general-purpose
machinery

Kitų bendrosios paskirties mašinų ir
įrangos gamyba

28.2

281

Bendrosios paskirties mašinų gamyba

Manufacture of general-purpose
machinery

Manufacture of ovens, furnaces and
furnace burners

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

28.21

2815

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

Manufacture of ovens, furnaces and
furnace burners

Manufacture of lifting and handling
equipment

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

2816

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

Manufacture of lifting and handling
equipment

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

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

28.23

2817

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

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

28.24

2818

Variklinių rankinių įrankių gamyba

Manufacture of power-driven hand tools
Manufacture of other general-purpose
machinery

NACE 2 red. Name

NACE 2 red. Pavadinimas

Manufacture of power-driven hand tools Variklinių rankinių įrankių gamyba

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

28.25

2819

Kitų bendrosios paskirties mašinų
gamyba

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

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

28.29

2819

Kitų bendrosios paskirties mašinų
gamyba

Manufacture of other general-purpose
machinery

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.3

282

Specialios paskirties mašinų gamyba

Manufacture of special-purpose
machinery

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

2821

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos ir staklių
and machine tools
gamyba

28.4

282

Specialios paskirties mašinų gamyba

Manufacture of special-purpose
machinery

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

2822

Metalo formavimo įrangos ir apdirbimo
staklių gamyba

Manufacture of metal-forming machinery
and machine tools

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

2822

Metalo formavimo įrangos ir apdirbimo
staklių gamyba

Manufacture of metal-forming machinery
and machine tools

Manufacture of other special-purpose
machinery

Kitų specialiosios paskirties mašinų
gamyba

28.9

282

Specialios paskirties mašinų gamyba

Manufacture of special-purpose
machinery

28.91

2823

Metalurgijos mašinų gamyba

Manufacture of machinery for metallurgy

28.92

2824

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir

Manufacture of machinery for mining,

Manufacture of machinery for metallurgy Metalurgijos mašinų gamyba
Manufacture of machinery for mining,
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NACE 2 red. - ISIC 4 red.

NACE 2 red. Name

NACE 2 red. Pavadinimas

NACE 2 red. Kodas /
NACE 2 red. Code

quarrying and construction

statybos mašinų gamyba

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

statybos mašinų gamyba

quarrying and construction

2825

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

28.94

2826

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

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

28.95

2829

Kitų specialios paskirties mašinų gamyba

Manufacture of other special-purpose
machinery

Manufacture of plastics and rubber
machinery

Plastikų ir gumos gamybos mašinų
gamyba

28.96

2829

Kitų specialios paskirties mašinų gamyba

Manufacture of other special-purpose
machinery

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

2829

Kitų specialios paskirties mašinų gamyba

Manufacture of other special-purpose
machinery

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

Variklinių transporto priemonių, priekabų
ir puspriekabių gamyba

29

29

Variklinių transporto priemonių, priekabų Manufacture of motor vehicles, trailers
ir puspriekabių gamyba
and semi-trailers

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.1

291

Variklinių transporto priemonių gamyba

Manufacture of motor vehicles

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

2910

Variklinių transporto priemonių gamyba

Manufacture of motor vehicles

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

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

29.2

292

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

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

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

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

29.20

2920

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

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

Manufacture of parts and accessories for Variklinių transporto priemonių ir jų dalių
motor vehicles
bei pagalbinių reikmenų gamyba

29.3

293

Variklinių transporto priemonių dalių ir
pagalbinių reikmenų gamyba

Manufacture of parts and accessories for
motor vehicles

Manufacture of electrical and electronic
equipment for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių ir jų
elektros ir elektroninės įrangos gamyba

29.31

2930

Variklinių transporto priemonių dalių ir
pagalbinių reikmenųgamyba

Manufacture of parts and accessories for
motor vehicles

Manufacture of other parts and
accessories for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių ir jų kitų
dalių bei reikmenų gamyba

29.32

2930

Variklinių transporto priemonių dalių ir
pagalbinių reikmenųgamyba

Manufacture of parts and accessories for
motor vehicles

Manufacture of other transport
equipment

Kitų transporto priemonių ir įrangos
gamyba

30

30

Kitų transporto priemonių ir įrangos
gamyba

Manufacture of other transport
equipment

Building of ships and boats

Įvairių tipų laivų statyba

30.1

301

Įvairių tipų laivų statyba

Building of ships and boats

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

3011

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

Building of ships and floating structures

Building of pleasure and sporting boats

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų)
statyba

30.12

3012

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų)
statyba

Building of pleasure and sporting boats

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.2

302

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

3020

Geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų
gamyba

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Manufacture of air and spacecraft and

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios

30.3

303

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios

Manufacture of air and spacecraft and
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NACE 2 red. Name
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NACE 2 red. Kodas /
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related machinery

įrangos gamyba

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

Manufacture of military fighting vehicles

Karinių kovinių transporto priemonių
gamyba

Manufacture of military fighting vehicles

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

įrangos gamyba

related machinery

3030

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

30.4

304

Karinių kovinių transporto priemonių
gamyba

Manufacture of military fighting vehicles

Karinių kovinių transporto priemonių
gamyba

30.40

3040

Karinių kovinių transporto priemonių
gamyba

Manufacture of military fighting vehicles

Manufacture of transport equipment
n.e.c.

Niekur kitur nepriskirtų transporto
priemonių gamyba

30.9

309

Niekur kitur nepriskirtų transporto
priemonių gamyba

Manufacture of transport equipment
n.e.c.

Manufacture of motorcycles

Motociklų gamyba

30.91

3091

Motociklų gamyba

Manufacture of motorcycles

Manufacture of bicycles and invalid
carriages

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

30.92

3092

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

Manufacture of bicycles and invalid
carriages

Manufacture of other transport
equipment n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto
įrangos gamyba

30.99

3099

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

Manufacture of furniture

Baldų gamyba

31

31

Baldų gamyba

Manufacture of furniture

Manufacture of furniture

Baldų gamyba

31.0

310

Baldų gamyba

Manufacture of furniture

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

3100

Baldų gamyba

Manufacture of furniture

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

3100

Baldų gamyba

Manufacture of furniture

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

3100

Baldų gamyba

Manufacture of furniture

Manufacture of other furniture

Kitų baldų gamyba

31.09

3100

Baldų gamyba

Manufacture of furniture

Other manufacturing

Kita gamyba

32

32

Kita gamyba

Other manufacturing

Manufacture of jewellery, bijouterie and
related articles

Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir
panašių dirbinių gamyba

32.1

321

Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir
panašių dirbinių gamyba

Manufacture of jewellery, bijouterie and
related articles

Striking of coins

Monetų kalimas

32.11

3211

Juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba

Manufacture of jewellery and related
articles

Manufacture of jewellery and related
articles

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių
gamyba

32.12

3211

Juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba

Manufacture of jewellery and related
articles

Manufacture of imitation jewellery and
related articles

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių
gamyba

32.13

3212

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių
gamyba

Manufacture of imitation jewellery and
related articles

Manufacture of musical instruments

Muzikos instrumentų gamyba

32.2

322

Muzikos instrumentų gamyba

Manufacture of musical instruments

Manufacture of musical instruments

Muzikos instrumentų gamyba

32.20

3220

Muzikos instrumentų gamyba

Manufacture of musical instruments

Manufacture of sports goods

Sporto reikmenų gamyba

32.3

323

Sporto reikmenų gamyba

Manufacture of sports goods

Manufacture of sports goods

Sporto reikmenų gamyba

32.30

3230

Sporto reikmenų gamyba

Manufacture of sports goods

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.4

324

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

3240

Žaidimų ir žaislų gamyba

Manufacture of games and toys
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Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.5

325

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

3250

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Manufacturing n.e.c.

Niekur kitur nepriskirta gamyba

32.9

329

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of brooms and brushes

Šluotų ir šepečių gamyba

32.91

3290

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

3290

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Other manufacturing n.e.c.

Repair and installation of machinery and
equipment

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

33

33

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

Repair and installation of machinery and
equipment

Repair of fabricated metal products,
machinery and equipment

Metalo gaminių, mašinų ir įrangos
remontas

33.1

331

Metalo gaminių, mašinų ir įrangos
remontas

Repair of fabricated metal products,
machinery and equipment

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

3311

Metalo gaminių remontas

Repair of fabricated metal products

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

3312

Mašinų remontas

Repair of machinery

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

3313

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

Repair of electronic and optical
equipment

Repair of electrical equipment

Elektros įrangos remontas

33.14

3314

Elektros įrangos remontas

Repair of electrical equipment

Repair and maintenance of ships and
boats

Įvairių tipų laivų remontas ir techninė
priežiūra

33.15

3315

Transporto įrangos, išskyrus variklines
transporto priemones, remontas

Repair of transport equipment, except
motor vehicles

Repair and maintenance of aircraft and
spacecraft

Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir
techninė priežiūra

33.16

3315

Transporto įrangos, išskyrus variklines
transporto priemones, remontas

Repair of transport equipment, except
motor vehicles

Repair and maintenance of other
transport equipment

Kitų transporto priemonių remontas ir
techninė priežiūra

33.17

3315

Transporto įrangos, išskyrus variklines
transporto priemones, remontas

Repair of transport equipment, except
motor vehicles

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

3319

Kitos įrangos remontas

Repair of other equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.2

332

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

Installation of industrial machinery and
equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

3320

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

Installation of industrial machinery and
equipment

ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR
CONDITIONING SUPPLY

ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR
ORO KONDICIONAVIMAS

D

D

ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR
ORO KONDICIONAVIMAS

Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro
kondicionavimas

35

35

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro
kondicionavimas

Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

Electric power generation, transmission
and distribution

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir
paskirstymas

35.1

351

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir Electric power generation, transmission
paskirstymas
and distribution

Production of electricity

Elektros gamyba

35.11

3510

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir Electric power generation, transmission
paskirstymas
and distribution

Transmission of electricity

Elektros perdavimas

35.12

3510

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir Electric power generation, transmission
paskirstymas
and distribution
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Distribution of electricity

Elektros paskirstymas

35.13

3510

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir Electric power generation, transmission
paskirstymas
and distribution

Trade of electricity

Elektros pardavimas

35.14

3510

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir Electric power generation, transmission
paskirstymas
and distribution

Manufacture of gas; distribution of
gaseous fuels through mains

Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas
dujotiekiais

35.2

352

Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas
dujotiekiais

Manufacture of gas; distribution of
gaseous fuels through mains

Manufacture of gas

Dujų gamyba

35.21

3520

Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas
dujotiekiais

Manufacture of gas; distribution of
gaseous fuels through mains

Distribution of gaseous fuels through
mains

Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

35.22

3520

Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas
dujotiekiais

Manufacture of gas; distribution of
gaseous fuels through mains

Trade of gas through mains

Dujų pardavimas dujotiekiais

35.23

3520

Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas
dujotiekiais

Manufacture of gas; distribution of
gaseous fuels through mains

Steam and air conditioning supply

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

35.3

353

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

Steam and air conditioning supply

Steam and air conditioning supply

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

35.30

3530

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

Steam and air conditioning supply

WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE
MANAGEMENT AND REMEDIATION
ACTIVITIES

VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ
VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR
REGENERAVIMAS

E

E

VANDENS TIEKIMAS; NUOTEKŲ
VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR
REGENERAVIMAS

Water supply; sewerage, waste
management and remediation activities

Water collection, treatment and supply

Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

36

36

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

Water collection, treatment and supply

Water collection, treatment and supply

Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

36.0

360

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

Water collection, treatment and supply

Water collection, treatment and supply

Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

36.00

3600

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

Water collection, treatment and supply

Sewerage

Nuotekų valymas

37

37

Nuotekų valymas

Sewerage

Sewerage

Nuotekų valymas

37.0

370

Nuotekų valymas

Sewerage

Sewerage

Nuotekų valymas

37.00

3700

Nuotekų valymas

Sewerage

38

38

Atliekų surinkimas, tvarkymas ir
šalinimas; medžiagų atgavimas

Waste collection, treatment and disposal
activities; materials recovery

Waste collection, treatment and disposal Atliekų rinkimas, tvarkymas ir šalinimas;
activities; materials recovery
medžiagų panaudojimas
Waste collection

Atliekų rinkimas

38.1

381

Atliekų surinkimas

Waste collection

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingųjų atliekų rinkimas

38.11

3811

Nepavojingų atliekų surinkimas

Collection of non-hazardous waste

Collection of hazardous waste

Pavojingųjų atliekų rinkimas

38.12

3812

Pavojingų atliekų surinkimas

Collection of hazardous waste

Waste treatment and disposal

Atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.2

382

Atliekų tvarkymas ir šalinimas

Waste treatment and disposal

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

3821

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Treatment and disposal of hazardous
waste

Pavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.22

3822

Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

Treatment and disposal of hazardous
waste

Materials recovery

Medžiagų atgavimas

38.3

383

Medžiagų atgavimas

Materials recovery

Dismantling of wrecks

Mašinų duženų išmontavimas

38.31

3830

Medžiagų atgavimas

Materials recovery

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

3830

Medžiagų atgavimas

Materials recovery

Remediation activities and other waste

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39

39

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

Remediation activities and other waste
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management services

Remediation activities and other waste
management services

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39.0

390

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

Remediation activities and other waste
management services

Remediation activities and other waste
management services

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39.00

3900

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

Remediation activities and other waste
management services

CONSTRUCTION

STATYBA

F

F

STATYBA

Construction

Construction of buildings

Pastatų statyba

41

41

Pastatų statyba

Construction of buildings

Development of building projects

Statybų plėtra

41.1

410

Pastatų statyba

Construction of buildings

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

4100

Pastatų statyba

Construction of buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.2

410

Pastatų statyba

Construction of buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

4100

Pastatų statyba

Construction of buildings

Civil engineering

Inžinerinių statinių statyba

42

42

Inžinerinių statinių statyba

Civil engineering

Construction of roads and railways

Kelių ir geležinkelių tiesimas

42.1

421

Kelių ir geležinkelių tiesimas

Construction of roads and railways

Construction of roads and motorways

Kelių ir automagistralių tiesimas

42.11

4210

Kelių ir geležinkelių tiesimas

Construction of roads and railways

Construction of railways and
underground railways

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių
tiesimas

42.12

4210

Kelių ir geležinkelių tiesimas

Construction of roads and railways

Construction of bridges and tunnels

Tiltų ir tunelių statyba

42.13

4210

Kelių ir geležinkelių tiesimas

Construction of roads and railways

Construction of utility projects

Komunalinių statinių statyba

42.2

422

Komunalinių statinių statyba

Construction of utility projects

Construction of utility projects for fluids

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

4220

Komunalinių statinių statyba

Construction of utility projects

Construction of utility projects for
electricity and telecommunications

Komunalinių elektros ir
telekomunikacijos statinių statyba

42.22

4220

Komunalinių statinių statyba

Construction of utility projects

Construction of other civil engineering
projects

Kitų inžinerinių statinių statyba

42.9

429

Kitų inžinerinių statinių statyba

Construction of other civil engineering
projects

Construction of water projects

Vandens statinių statyba

42.91

4290

Kitų inžinerinių statinių statyba

Construction of other civil engineering
projects

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių
statinių statyba

42.99

4290

Kitų inžinerinių statinių statyba

Construction of other civil engineering
projects

Specialised construction activities

Specializuota statybos veikla

43

43

Specializuota statybos veikla

Specialized construction activities

Demolition and site preparation

Statinių nugriovimas ir statybvietės
paruošimas

43.1

431

Statinių nugriovimas ir statybvietės
paruošimas

Demolition and site preparation

Demolition

Statinių nugriovimas

43.11

4311

Statinių nugriovimas

Demolition

Site preparation

Statybvietės paruošimas

43.12

4312

Statybvietės paruošimas

Site preparation

Test drilling and boring

Žvalgomasis gręžimas

43.13

4312

Statybvietės paruošimas

Site preparation

Electrical, plumbing and other

Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos

Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos

Electrical, plumbing and other
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įrengimas

construction installation activities

4321

Elektros sistemų įrengimas

Electrical installation

43.22

4322

Vandentiekio, šildymo ir oro
kondicionavimo sistemų įrengimas

Plumbing, heat and air-conditioning
installation

Kitos įrangos įrengimas

43.29

4329

Kitos įrangos įrengimas

Other construction installation

Statybos baigimas ir apdaila

43.3

433

Statybos baigimas ir apdaila

Building completion and finishing

Plastering

Tinkavimas

43.31

4330

Statybos baigimas ir apdaila

Building completion and finishing

Joinery installation

Staliaus dirbinių įrengimas

43.32

4330

Statybos baigimas ir apdaila

Building completion and finishing

Floor and wall covering

Grindų ir sienų dengimas

43.33

4330

Statybos baigimas ir apdaila

Building completion and finishing

Painting and glazing

Dažymas ir stiklinimas

43.34

4330

Statybos baigimas ir apdaila

Building completion and finishing

Other building completion and finishing

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos
darbai

43.39

4330

Statybos baigimas ir apdaila

Building completion and finishing

Other specialised construction activities

Kita specializuota statybos veikla

43.9

439

Kita specializuota statybos veikla

Other specialized construction activities

Roofing activities

Stogų dengimas

43.91

4390

Kita specializuota statybos veikla

Other specialized construction activities

Other specialised construction activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

4390

Kita specializuota statybos veikla

Other specialized construction activities

G

G

DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA;
VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
IR MOTOCIKLŲ REMONTAS

Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles

45

45

Variklinių transporto priemonių ir
motociklų didmeninė ir mažmeninė
prekyba bei remontas

Wholesale and retail trade and repair of
motor vehicles and motorcycles

WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA;
OF MOTOR VEHICLES AND
VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
MOTORCYCLES
IR MOTOCIKLŲ REMONTAS

43.21

Wholesale and retail trade and repair of
motor vehicles and motorcycles

Variklinių transporto priemonių ir
motociklų didmeninė ir mažmeninė
prekyba bei remontas

Sale of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių
pardavimas

45.1

451

Variklinių transporto priemonių
pardavimas

Sale of motor vehicles

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas

45.11

4510

Variklinių transporto priemonių
pardavimas

Sale of motor vehicles

Sale of other motor vehicles

Kitų variklinių transporto priemonių
pardavimas

45.19

4510

Variklinių transporto priemonių
pardavimas

Sale of motor vehicles

Maintenance and repair of motor
vehicles

Variklinių transporto priemonių techninė
priežiūra ir remontas

45.2

452

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

Maintenance and repair of motor
vehicles

Variklinių transporto priemonių techninė
priežiūra ir remontas

45.20

4520

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

Sale of motor vehicle parts and
accessories

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
pardavimas

45.3

453

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
pardavimas

Sale of motor vehicle parts and
accessories

Wholesale trade of motor vehicle parts
and accessories

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninė prekyba

45.31

4530

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
pardavimas

Sale of motor vehicle parts and
accessories
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Retail trade of motor vehicle parts and
accessories

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninė prekyba

45.32

4530

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

45.4

454

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

Sale, maintenance and repair of
motorcycles and related 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

4540

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

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

Wholesale trade, except of motor
vehicles and motorcycles

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą
variklinėmis transporto priemonėmis ir
motociklais

46

46

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą
variklinėmis transporto priemonėmis ir
motociklais

Wholesale trade, except of motor
vehicles and motorcycles

Wholesale on a fee or contract basis

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį

46.1

461

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale on a fee or contract basis

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

4610

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale on a fee or contract basis

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

46.12

4610

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale on a fee or contract basis

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

46.13

4610

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale on a fee or contract basis

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

46.14

4610

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale on a fee or contract basis

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

46.15

4610

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale on a fee or contract basis

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

4610

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale on a fee or contract basis

Agents involved in the sale of food,
beverages and tobacco

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
pardavimo agentų veikla

46.17

4610

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale on a fee or contract basis

Agents specialised in the sale of other
particular products

Kitų specifinių produktų pardavimo
agentų specializuota veikla

46.18

4610

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale on a fee or contract basis

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

46.19

4610

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale on a fee or contract basis

Wholesale of agricultural raw materials
and live animals

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių
didmeninė prekyba

46.2

462

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių
didmeninė prekyba

Wholesale of agricultural raw materials
and live animals

Wholesale of grain, unmanufactured
tobacco, seeds and animal feeds

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir
pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

46.21

4620

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių
didmeninė prekyba

Wholesale of agricultural raw materials
and live animals

Wholesale of flowers and plants

Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba

46.22

4620

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių

Wholesale of agricultural raw materials
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didmeninė prekyba

and live animals

Wholesale of live animals

Gyvų gyvulių didmeninė prekyba

46.23

4620

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių
didmeninė prekyba

Wholesale of agricultural raw materials
and live animals

Wholesale of hides, skins and leather

Kailių ir odų didmeninė prekyba

46.24

4620

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių
didmeninė prekyba

Wholesale of agricultural raw materials
and live animals

Wholesale of food, beverages and
tobacco

Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo
gaminių didmeninė prekyba

46.3

463

Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo
gaminių didmeninė prekyba

Wholesale of food, beverages and
tobacco

Wholesale of fruit and vegetables

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė
prekyba

46.31

4630

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
didmeninė prekyba

Wholesale of food, beverages and
tobacco

Wholesale of meat and meat products

Mėsos ir mėsos produktų didmeninė
prekyba

46.32

4630

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
didmeninė prekyba

Wholesale of food, beverages and
tobacco

Wholesale of dairy products, eggs and
edible oils and fats

Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų
aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba

46.33

4630

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
didmeninė prekyba

Wholesale of food, beverages and
tobacco

Wholesale of beverages

Gėrimų didmeninė prekyba

46.34

4630

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
didmeninė prekyba

Wholesale of food, beverages and
tobacco

Wholesale of tobacco products

Tabako gaminių didmeninė prekyba

46.35

4630

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
didmeninė prekyba

Wholesale of food, beverages and
tobacco

Wholesale of sugar and chocolate and
sugar confectionery

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų
didmeninė prekyba

46.36

4630

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
didmeninė prekyba

Wholesale of food, beverages and
tobacco

Wholesale of coffee, tea, cocoa and
spices

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
didmeninė prekyba

46.37

4630

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
didmeninė prekyba

Wholesale of food, beverages and
tobacco

Wholesale of other food, including fish,
crustaceans and molluscs

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

46.38

4630

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
didmeninė prekyba

Wholesale of food, beverages and
tobacco

Non-specialised wholesale of food,
beverages and tobacco

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
nespecializuota didmeninė prekyba

46.39

4630

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
didmeninė prekyba

Wholesale of food, beverages and
tobacco

Wholesale of household goods

Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

46.4

464

Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba Wholesale of household goods

Wholesale of textiles

Tekstilės gaminių didmeninė prekyba

46.41

4641

Tekstilės gaminių, drabužių ir avalynės
didmeninė prekyba

Wholesale of textiles, clothing and
footwear

Wholesale of clothing and footwear

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

46.42

4641

Tekstilės gaminių, drabužių ir avalynės
didmeninė prekyba

Wholesale of textiles, clothing and
footwear

Wholesale of electrical household
appliances

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
didmeninė prekyba

46.43

4649

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

4649

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

Wholesale of other household goods

Wholesale of perfume and cosmetics

Kvepalų ir kosmetikos priemonių
didmeninė prekyba

46.45

4649

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

Wholesale of other household goods

Wholesale of pharmaceutical goods

Farmacijos prekių didmeninė prekyba

46.46

4649

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė

Wholesale of other household goods
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prekyba
Wholesale of furniture, carpets and
lighting equipment

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos
didmeninė prekyba

46.47

4649

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

4649

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

Wholesale of other household goods

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

4649

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

Wholesale of other household goods

Wholesale of information and
communication equipment

Informacijos ir ryšių technologijų (IRT)
įrangos didmeninė prekyba

46.5

465

Mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė
prekyba

Wholesale of machinery, equipment and
supplies

Wholesale of computers, computer
peripheral equipment and software

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
įrangos didmeninė prekyba

46.51

4651

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
įrangos didmeninė prekyba

Wholesale of computers, computer
peripheral equipment and software

Wholesale of electronic and
telecommunications equipment and
parts

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos
ir jos dalių didmeninė prekyba

46.52

4652

Wholesale of electronic and
Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos
telecommunications equipment and
ir jos dalių didmeninė prekyba
parts

Wholesale of other machinery,
equipment and supplies

Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų
didmeninė prekyba

46.6

466

Kita specializuota didmeninė prekyba

Other specialized wholesale

Wholesale of agricultural machinery,
equipment and supplies

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų
didmeninė prekyba

46.61

4653

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų
didmeninė prekyba

Wholesale of agricultural machinery,
equipment and supplies

Wholesale of machine tools

Staklių didmeninė prekyba

46.62

4659

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

Wholesale of other machinery and
equipment

Wholesale of mining, construction and
civil engineering machinery

Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos
mašinų didmeninė prekyba

46.63

4659

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

Wholesale of other machinery and
equipment

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

4659

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

Wholesale of other machinery and
equipment

Wholesale of office furniture

Įstaigos baldų didmeninė prekyba

46.65

4659

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

Wholesale of other machinery and
equipment

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

46.66

4659

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

Wholesale of other machinery and
equipment

Wholesale of other machinery and
equipment

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

46.69

4659

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

Wholesale of other machinery and
equipment

Other specialised wholesale

Kita specializuota didmeninė prekyba

46.7

466

Kita specializuota didmeninė prekyba

Other specialized wholesale

Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei
priedų didmeninė prekyba

46.71

4661

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei
panašių produktų didmeninė prekyba

Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products

Wholesale of metals and metal ores

Metalų rūdų ir metalų didmeninė
prekyba

46.72

4662

Metalų ir metalų rūdų 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

4663

Statybinių medžiagų, metalo gaminių,
sanitarinių ir šildymo įrenginių bei
reikmenų didmeninė prekyba

Wholesale of construction materials,
hardware, plumbing and heating
equipment and supplies
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Wholesale of hardware, plumbing and
heating equipment and supplies

Metalinių dirbinių, vandentiekio ir
šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė
prekyba

46.74

4663

Statybinių medžiagų, metalo gaminių,
sanitarinių ir šildymo įrenginių bei
reikmenų didmeninė prekyba

Wholesale of chemical products

Chemijos produktų didmeninė prekyba

46.75

4669

Atliekų ir laužo bei kitų, niekur kitur
Wholesale of waste and scrap and other
nepriskirtų, produktų didmeninė prekyba products n.e.c.

Wholesale of other intermediate
products

Kitų tarpinių produktų didmeninė
prekyba

46.76

4669

Atliekų ir laužo bei kitų, niekur kitur
Wholesale of waste and scrap and other
nepriskirtų, produktų didmeninė prekyba products n.e.c.

Wholesale of waste and scrap

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

46.77

4669

Atliekų ir laužo bei kitų, niekur kitur
Wholesale of waste and scrap and other
nepriskirtų, produktų didmeninė prekyba products n.e.c.

Non-specialised wholesale trade

Nespecializuota didmeninė prekyba

46.9

469

Nespecializuota didmeninė prekyba

Non-specialized wholesale trade

Non-specialised wholesale trade

Nespecializuota didmeninė prekyba

46.90

4690

Nespecializuota didmeninė prekyba

Non-specialized wholesale trade

47

47

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių
transporto priemonių ir motociklų
prekybą

Retail trade, except of motor vehicles and
motorcycles

NACE 2 red. Name

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių
Retail trade, except of motor vehicles and
transporto priemonių ir motociklų
motorcycles
prekybą

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name
Wholesale of construction materials,
hardware, plumbing and heating
equipment and supplies

Retail sale in non-specialised stores

Mažmeninė prekyba nespecializuotose
parduotuvėse

47.1

471

Mažmeninė prekyba nespecializuotose
parduotuvėse

Retail sale in non-specialized stores

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

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

47.11

4711

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

4719

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

Other retail sale in non-specialized stores

Retail sale of food, beverages and
tobacco in specialised stores

Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.2

472

Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

Retail sale of food, beverages and
tobacco in specialized stores

Retail sale of fruit and vegetables in
specialised stores

Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.21

4721

Maisto produktų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of food in specialized stores

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

47.22

4721

Maisto produktų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of food in specialized stores

Retail sale of fish, crustaceans and
molluscs in specialised stores

47.23

4721

Maisto produktų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of food in specialized stores

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

4721

Maisto produktų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of food in specialized stores

Retail sale of beverages in specialised
stores

Gėrimų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.25

4722

Gėrimų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of beverages in specialized
stores

Retail sale of tobacco products in
specialised stores

Tabako gaminių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.26

4723

Tabako gaminių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of tobacco products in
specialized stores

Other retail sale of food in specialised
stores

Kita maisto produktų mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.29

4721

Maisto produktų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of food in specialized stores

Retail sale of automotive fuel in

Automobilių degalų mažmeninė prekyba

47.3

473

Automobilių degalų mažmeninė prekyba Retail sale of automotive fuel in
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47.30

4730

Automobilių degalų mažmeninė prekyba Retail sale of automotive fuel in
specializuotose parduotuvėse
specialized stores

Retail sale of information and
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT)
communication equipment in specialised įrangos mažmeninė prekyba
stores
specializuotose parduotuvėse

47.4

474

Informacijos ir ryšių technologijų (IRT)
įrangos mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of information and
communications equipment in
specialized stores

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
Retail sale of computers, peripheral units
įrangos mažmeninė prekyba
and software in specialised stores
specializuotose parduotuvėse

47.41

4741

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
įrangos bei ryšių įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

Retail sale of computers, peripheral units,
software and telecommunications
equipment in specialized stores

Retail sale of telecommunications
equipment in specialised stores

Telekomunikacijų įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.42

4741

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
įrangos bei ryšių įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

Retail sale of computers, peripheral units,
software and telecommunications
equipment in specialized stores

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

47.43

4742

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

Retail sale of audio and video equipment
in specialized stores

Retail sale of other household equipment Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė
in specialised stores
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.5

475

Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

Retail sale of other household equipment
in specialized stores

Retail sale of textiles in specialised stores

Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.51

4751

Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of textiles in specialized stores

Retail sale of hardware, paints and glass
in specialised stores

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.52

4752

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė Retail sale of hardware, paints and glass
prekyba specializuotose parduotuvėse
in specialized stores

47.53

4753

Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

Retail sale of carpets, rugs, wall and floor
coverings in specialized stores

4759

Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų,
baldų, apšvietimo prietaisų ir kitų namų
ūkio reikmenų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of electrical household
appliances, furniture, lighting equipment
and other household articles in
specialized stores
Retail sale of electrical household
appliances, furniture, lighting equipment
and other household articles in
specialized stores

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

Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

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

4759

Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų,
baldų, apšvietimo prietaisų ir kitų namų
ūkio reikmenų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of cultural and recreation
goods in specialised stores

Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.6

476

Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

Retail sale of cultural and recreation
goods in specialized stores

Retail sale of books in specialised stores

Knygų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.61

4761

Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

Retail sale of books, newspapers and
stationary in specialized stores

Retail sale of newspapers and stationery
in specialised stores

Laikraščių ir raštinės reikmenų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.62

4761

Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

Retail sale of books, newspapers and
stationary in specialized stores

47.63

4762

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė

Retail sale of music and video recordings

Retail sale of music and video recordings Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė
Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 02:00

47.54

29/47

NACE 2 red. - ISIC 4 red.

NACE 2 red. Name

NACE 2 red. Pavadinimas

NACE 2 red. Kodas /
NACE 2 red. Code

in specialised stores

prekyba specializuotose parduotuvėse

Retail sale of sporting equipment in
specialised stores
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prekyba specializuotose parduotuvėse

in specialized stores

4763

Sporto įrangos mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of sporting equipment in
specialized stores

47.65

4764

Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of games and toys in
specialized stores

Kitų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.7

477

Kitų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of other goods in specialized
stores

Drabužių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.71

4771

Drabužių, avalynės ir odos dirbinių
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

Retail sale of clothing, footwear and
leather articles in specialized stores

47.72

4771

Drabužių, avalynės ir odos dirbinių
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

Retail sale of clothing, footwear and
leather articles in specialized stores

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

4772

Vaistų ir medicinos prekių, kosmetikos ir
tualeto reikmenų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of pharmaceutical and medical
goods, cosmetic and toilet articles in
specialized stores

Retail sale of medical and orthopaedic
goods in specialised stores

Medicinos ir ortopedinių prekių
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.74

4772

Vaistų ir medicinos prekių, kosmetikos ir
tualeto reikmenų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of pharmaceutical and medical
goods, cosmetic and toilet articles in
specialized stores

Retail sale of cosmetic and toilet articles
in specialised stores

Kosmetikos ir tualeto reikmenų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.75

4772

Vaistų ir medicinos prekių, kosmetikos ir
tualeto reikmenų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Retail sale of pharmaceutical and medical
goods, cosmetic and toilet articles in
specialized stores

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

4773

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Other retail sale of new goods in
specialized stores

Retail sale of watches and jewellery in
specialised stores

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
dirbinių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.77

4773

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Other retail sale of new goods in
specialized stores

Other retail sale of new goods in
specialised stores

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.78

4773

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

Other retail sale of new goods in
specialized stores

Retail sale of second-hand goods in
stores

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba
parduotuvėse

47.79

4774

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba

Retail sale of second-hand goods

Retail sale via stalls and markets

Mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

47.8

478

Mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

Retail sale via stalls and markets

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

47.81

4781

Maisto, gėrimų ir tabako gaminių
mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

Retail sale via stalls and markets of food,
beverages and tobacco products

Tekstilės, drabužių ir avalynės
mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

47.82

4782

Tekstilės, drabužių ir avalynės
mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

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

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

47.89

4789

Kitų prekių mažmeninė prekyba
kioskuose ir prekyvietėse

Retail sale via stalls and markets of other
goods

Retail trade not in stores, stalls or
markets

Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse,
kioskuose ar prekyvietėse

47.9

479

Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse,
kioskuose ar prekyvietėse

Retail trade not in stores, stalls or
markets

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

4791

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

4799

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

TRANSPORTATION AND STORAGE

TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS

H

H

TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS

Transportation and storage

Land transport and transport via
pipelines

Sausumos transportas ir transportavimas
vamzdynais

49

49

Sausumos transportas ir transportavimas Land transport and transport via
vamzdynais
pipelines

Passenger rail transport, interurban

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio
transportas

49.1

491

Geležinkelio transportas

Transport via railways

Passenger rail transport, interurban

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio
transportas

49.10

4911

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio
transportas

Passenger rail transport, interurban

Freight rail transport

Krovininis geležinkelio transportas

49.2

491

Geležinkelio transportas

Transport via railways

Freight rail transport

Krovininis geležinkelio transportas

49.20

4912

Krovininis geležinkelio transportas

Freight rail transport

Other passenger land transport

Kitas keleivinis sausumos transportas

49.3

492

Kitas sausumos transportas

Other land transport

Urban and suburban passenger land
transport

Keleivių vežimas miesto arba
priemiestiniu sausumos transportu

49.31

4921

Keleivinis miesto ir priemiestinis
sausumos transportas

Urban and suburban passenger land
transport

Taxi operation

Taksi veikla

49.32

4922

Kitas keleivinis sausuimos transportas

Other passenger land transport

Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

4922

Kitas keleivinis sausuimos transportas

Other passenger land transport

Freight transport by road and removal
services

Krovininis kelių transportas ir
perkraustymo veikla

49.4

492

Kitas sausumos transportas

Other land transport

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

4923

Krovininis kelių transportas

Freight transport by road

Removal services

Perkraustymo veikla

49.42

4923

Krovininis kelių transportas

Freight transport by road

Transport via pipeline

Transportavimas vamzdynais

49.5

493

Transportavimas vamzdynais

Transport via pipeline

Transport via pipeline

Transportavimas vamzdynais

49.50

4930

Transportavimas vamzdynais

Transport via pipeline

Water transport

Vandens transportas

50

50

Vandens transportas

Water transport

Sea and coastal passenger water
transport

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens
transportas

50.1

501

Jūrų ir pakrančių vandens transportas

Sea and coastal water transport

Sea and coastal passenger water
transport

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens
transportas

50.10

5011

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens
transportas

Sea and coastal passenger water
transport

Sea and coastal freight water transport

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens
transportas

50.2

501

Jūrų ir pakrančių vandens transportas

Sea and coastal water transport

Sea and coastal freight water transport

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens

50.20

5012

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens

Sea and coastal freight water transport
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transportas

Inland passenger water transport

Vidaus vandenų keleivinis transportas

50.3

502

Vidaus vandenų keleivinis transportas

Inland water transport

Inland passenger water transport

Vidaus vandenų keleivinis transportas

50.30

5021

Vidaus vandenų keleivinis transportas

Inland passenger water transport

Inland freight water transport

Vidaus vandenų krovininis transportas

50.4

502

Vidaus vandenų keleivinis transportas

Inland water transport

Inland freight water transport

Vidaus vandenų krovininis transportas

50.40

5022

Vidaus vandenų krovininis transportas

Inland freight water transport

Air transport

Oro transportas

51

51

Oro transportas

Air transport

Passenger air transport

Keleivinis oro transportas

51.1

511

Keleivinis oro transportas

Passenger air transport

Passenger air transport

Keleivinis oro transportas

51.10

5110

Keleivinis oro transportas

Passenger air transport

Krovininis oro transportas ir kosminis
Freight air transport and space transport
transportas

51.2

512

Krovininis oro transportas

Freight air transport

Freight air transport

Krovininis oro transportas

51.21

5120

Krovininis oro transportas

Freight air transport

Space transport

Kosminis transportas

51.22

5120

Krovininis oro transportas

Freight air transport

Warehousing and support activities for
transportation

Sandėliavimas ir transportui būdingų
paslaugų veikla

52

52

Sandėliavimas ir transportui būdingų
paslaugų veikla

Warehousing and support activities for
transportation

Warehousing and storage

Sandėliavimas ir saugojimas

52.1

521

Sandėliavimas ir saugojimas

Warehousing and storage

Warehousing and storage

Sandėliavimas ir saugojimas

52.10

5210

Sandėliavimas ir saugojimas

Warehousing and storage

Support activities for transportation

Transportui būdingų paslaugų veikla

52.2

522

Transportui būdingų paslaugų veikla

Support activities for transportation

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

5221

Sausumos transportui būdingų paslaugų Service activities incidental to land
veikla
transportation

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

5222

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

Service activities incidental to water
transportation

Service activities incidental to air
transportation

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

52.23

5223

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

Service activities incidental to air
transportation

Cargo handling

Krovinių tvarkymas

52.24

5224

Krovinių tvarkymas

Cargo handling

Other transportation support activities

Kita transportui būdingų paslaugų veikla

52.29

5229

Kita transportui būdingų paslaugų veikla Other transportation support activities

Postal and courier activities

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

53

53

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

Postal and courier activities

Postal activities under universal service
obligation

Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas atliekama veikla

53.1

531

Pašto veikla

Postal activities

Postal activities under universal service
obligation

Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas atliekama veikla

53.10

5310

Pašto veikla

Postal activities

Other postal and courier activities

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

53.2

532

Pasiuntinių (kurjerių) veikla

Courier activities

Other postal and courier activities

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

53.20

5320

Pasiuntinių (kurjerių) veikla

Courier activities

APGYVENDINIMO IR MAITINIMO
PASLAUGŲ VEIKLA

Accommodation and Food service
activities

ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE APGYVENDINIMO IR MAITINIMO
ACTIVITIES
PASLAUGŲ VEIKLA
Accommodation

Apgyvendinimo veikla

Hotels and similar accommodation

Viešbučių ir panašių laikinų buveinių
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veikla
Hotels and similar accommodation

Viešbučių ir panašių laikinų buveinių
veikla

55.10

5510

Trumpalaikio apgyvendinimo veikla

Short term accommodation activities

Holiday and other short-stay
accommodation

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio
apgyvendinimo veikla

55.2

551

Trumpalaikio apgyvendinimo veikla

Short term accommodation activities

Holiday and other short-stay
accommodation

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio
apgyvendinimo veikla

55.20

5510

Trumpalaikio apgyvendinimo veikla

Short term accommodation activities

Camping grounds, recreational vehicle
parks and trailer parks

Poilsinių transporto priemonių, priekabų
aikštelių ir stovyklaviečių veikla

55.3

552

Stovyklaviečių, poilsinių transporto
priemonių parkų ir priekabų aikštelių
veikla

Camping grounds, recreational vehicle
parks and trailer parks

Camping grounds, recreational vehicle
parks and trailer parks

Poilsinių transporto priemonių, priekabų
aikštelių ir stovyklaviečių veikla

55.30

5520

Stovyklaviečių, poilsinių transporto
priemonių parkų ir priekabų aikštelių
veikla

Camping grounds, recreational vehicle
parks and trailer parks

Other accommodation

Kita apgyvendinimo veikla

55.9

559

Kita apgyvendinimo veikla

Other accommodation

Other accommodation

Kita apgyvendinimo veikla

55.90

5590

Kita apgyvendinimo veikla

Other accommodation

Food and beverage service activities

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

56

56

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

Food and beverage service activities

Restaurants and mobile food service
activities

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo
veikla

56.1

561

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo
veikla

Restaurants and mobile food service
activities

Restaurants and mobile food service
activities

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo
veikla

56.10

5610

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo
veikla

Restaurants and mobile food service
activities

Event catering and other food service
activities

Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir
kitų maitinimo paslaugų veikla

56.2

562

Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir
kitų maitinimo paslaugų veikla

Event catering and other food service
activities

Event catering activities

Pagaminto valgio tiekimas renginiams

56.21

5621

Pagaminto valgio tiekimas renginiams

Event catering

Other food service activities

Kitų maitinimo paslaugų teikimas

56.29

5629

Kitų maitinimo paslaugų teikimas

Other food service activities

Beverage serving activities

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

56.3

563

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

Beverage serving activities

Beverage serving activities

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

56.30

5630

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

Beverage serving activities

INFORMATION AND COMMUNICATION

INFORMACIJA IR RYŠIAI

J

J

INFORMACIJA IR RYŠIAI

Information and communication

Publishing activities

Leidybinė veikla

58

58

Leidybinė veikla

Publishing activities

Publishing of books, periodicals and
other publishing activities

Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita
leidybinė veikla

58.1

581

Knygų ir periodinių leidinių leidyba bei
kita leidybinė veikla

Publishing of books, periodicals and
other publishing activities

Book publishing

Knygų leidyba

Book publishing

58.11

5811

Knygų leidyba

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

58.12

5812

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

Publishing of newspapers

Laikraščių leidyba

58.13

5813

Laikraščių leidyba

Publishing of newspapers, journals and
periodicals

Publishing of journals and periodicals

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

5813

Laikraščių leidyba

Publishing of newspapers, journals and
periodicals

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

5819

Kita leidyba

Other publishing activities
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Software publishing

Programinės įrangos leidyba

58.2

582

Programinės įrangos leidyba

Software publishing

Publishing of computer games

Kompiuterinių žaidimų leidyba

58.21

5820

Programinės įrangos leidyba

Software publishing

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

5820

Programinės įrangos leidyba

Software publishing

59

59

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba, garso įrašymo ir
muzikos įrašų leidybos veikla

Motion picture, video and television
programme production, sound recording
and music publishing activities

Motion picture, video and television
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programme production, sound recording programų gamyba, garso įrašymo ir
and music publishing activities
muzikos įrašų leidybos veikla
Motion picture, video and television
programme activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų rengėjų veikla

59.1

591

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų rengėjų veikla

Motion picture, video and television
programme activities

Motion picture, video and television
programme production activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

59.11

5911

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

Motion picture, video and television
programme production activities

Motion picture, video and television
programme post-production activities

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų meninis
apipavidalinimas

59.12

5912

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų apipavidalinimas

Motion picture, video and television
programme post-production activities

Motion picture, video and television
programme distribution activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų platinimas

59.13

5913

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų platinimas

Motion picture, video and television
programme distribution activities

Motion picture projection activities

Kino filmų rodymas

59.14

5914

Kino filmų rodymas

Motion picture projection activities

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.2

592

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

Sound recording and music publishing
activities

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

5920

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

Sound recording and music publishing
activities

60

60

Programų rengimas ir transliavimas

Programming and broadcasting activities

Programming and broadcasting activities Programų rengimas ir transliavimas
Radio broadcasting

Radijo programų transliavimas

60.1

601

Radijo programų transliavimas

Radio broadcasting

Radio broadcasting

Radijo programų transliavimas

60.10

6010

Radijo programų transliavimas

Radio broadcasting

Television programming and
broadcasting activities

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

60.2

602

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

Television programming and
broadcasting activities

Television programming and
broadcasting activities

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

60.20

6020

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

Television programming and
broadcasting activities

Telecommunications

Telekomunikacijos

61

61

Telekomunikacijos

Telecommunications

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.1

611

Laidinio ryšio paslaugų veikla

Wired telecommunications activities

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

6110

Laidinio ryšio paslaugų veikla

Wired telecommunications activities

Wireless telecommunications activities

Bevielio ryšio pasaugų veikla

61.2

612

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

Wireless telecommunications activities

Wireless telecommunications activities

Bevielio ryšio pasaugų veikla

61.20

6120

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

Wireless telecommunications activities

Satellite telecommunications activities

Palydovinio ryšio paslaugų veikla

61.3

613

Palydovinio ryšio paslaugų veikla

Satellite telecommunications activities

Satellite telecommunications activities

Palydovinio ryšio paslaugų veikla

61.30

6130

Palydovinio ryšio paslaugų veikla

Satellite telecommunications activities

Other telecommunications activities

Kitų ryšių paslaugų veikla

61.9

619

Kitų ryšių paslaugų veikla

Other telecommunications activities

Other telecommunications activities

Kitų ryšių paslaugų veikla

61.90

6190

Kitų ryšių paslaugų veikla

Other telecommunications activities

Computer programming, consultancy

Kompiuterių programavimo, konsultacinė

62

62
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and related activities

ir susijusi veikla

Computer programming, consultancy
and related activities

Kompiuterių programavimo, konsultacinė
ir susijusi veikla

62.0

620

Kompiuterių programavimo, konsultacinė Computer programming, consultancy
ir susijusi veikla
and related activities

Computer programming activities

Kompiuterių programavimo veikla

62.01

6201

Kompiuterių programavimo veikla

Computer programming activities

Computer consultancy activities

Kompiuterių konsultacinė veikla

62.02

6202

Kompiuterių konsultacinė ir įrangos
valdymo veikla

Computer consultancy and computer
facilities management activities

Computer facilities management
activities

Kompiuterinės įrangos tvarkyba

62.03

6202

Kompiuterių konsultacinė ir įrangos
valdymo veikla

Computer consultancy and computer
facilities management activities

Other information technology and
computer service activities

Kita informacinių technologijų ir
kompiuterių paslaugų veikla

62.09

6209

Kita informacinių technologijų ir
kompiuterių paslaugų veikla

Other information technology and
computer service activities

Information service activities

Informacinių paslaugų veikla

63

63

Informacinių paslaugų veikla

Information service activities

Data processing, hosting and related
activities; web portals

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

63.1

631

Duomenų apdorojimo, interneto serverių
Data processing, hosting and related
paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla;
activities; web portals
interneto vartų paslaugų veikla

Data processing, hosting and related
activities

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

63.11

6311

Duomenų apdorojimo, interneto serverių Data processing, hosting and related
paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla
activities

Web portals

Interneto vartų paslaugų veikla

63.12

6312

Interneto vartų paslaugų veikla

Web portals

Other information service activities

Kita informacinių paslaugų veikla

63.9

639

Kita informacinių paslaugų veikla

Other information service activities

News agency activities

Naujienų agentūrų veikla

63.91

6391

Naujienų agentūrų veikla

News agency activities

63.99

6399

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių
Other information service activities n.e.c.
paslaugų veikla

K

K

FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

Financial and insurance activities

64

64

Finansinių paslaugų veikla, išskyrus
draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Financial service activities, except
insurance and pension funding

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių
Other information service activities n.e.c.
paslaugų veikla
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

ir susijusi veikla

ISIC 4 red. Name
and related activities

Financial service activities, except
insurance and pension funding

Finansinių paslaugų veikla, išskyrus
draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Monetary intermediation

Piniginis tarpininkavimas

64.1

641

Piniginis tarpininkavimas

Monetary intermediation

Central banking

Centrinė bankininkystė

64.11

6411

Centrinė bankininkystė

Central banking

Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

6419

Kitas piniginis tarpininkavimas

Other monetary intermediation

Activities of holding companies

Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

64.2

642

Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

Activities of holding companies

Activities of holding companies

Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

64.20

6420

Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

Activities of holding companies

Trusts, funds and similar financial entities

Trestų, fondų ir panašių finansinių
institucijų veikla

64.3

643

Trestų, fondų ir panašių finansinių
institucijų veikla

Trusts, funds and similar financial entities

Trusts, funds and similar financial entities

Trestų, fondų ir panašių finansinių
institucijų veikla

64.30

6430

Trestų, fondų ir panašių finansinių
institucijų veikla

Trusts, funds and similar financial entities

Other financial service activities, except
insurance and pension funding

Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus
draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

64.9

649

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

Other financial service activities, except
insurance and pension funding activities

Financial leasing

Finansinė išperkamoji nuoma

64.91

6491

Finansinė išperkamoji nuoma

Financial leasing

Other credit granting

Kitas kredito teikimas

64.92

6492

Kitas kredito teikimas

Other credit granting
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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

6499

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

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

Insurance, reinsurance and pension
funding, except compulsory social
security

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų
kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį
draudimą, veikla

65

65

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų
kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį
draudimą, veikla

Insurance, reinsurance and pension
funding, except compulsory social
security

Insurance

Draudimas

65.1

651

Draudimas

Insurance

Life insurance

Gyvybės draudimas

65.11

6511

Gyvybės draudimas

Life insurance

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

6512

Ne gyvybės draudimas

Non-life insurance

Reinsurance

Perdraudimas

65.2

652

Perdraudimas

Reinsurance

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

6520

Perdraudimas

Reinsurance

Pension funding

Pensijų lėšų kaupimas

65.3

653

Pensijų lėšų kaupimas

Pension funding

Pension funding

Pensijų lėšų kaupimas

65.30

6530

Pensijų lėšų kaupimas

Pension funding

Activities auxiliary to financial services
and insurance activities

Pagalbinė finansinių paslaugų ir
draudimo veikla

Activities auxiliary to financial service and
insurance activities

Activities auxiliary to financial services,
except insurance and pension funding

66

66

Pagalbinė finansinių paslaugų ir
draudimo veikla

Pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus
draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla

66.1

661

Pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus
draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla

Activities auxiliary to financial service
activities, except insurance and pension
funding

Administration of financial markets

Finansų rinkos valdymas

66.11

6611

Finansų rinkos valdymas

Administration of financial markets

Security and commodity contracts
brokerage

Vertybinių popierių ir prekių sutarčių
sudarymo tarpininkavimas

66.12

6612

Vertybinių popierių ir prekių sutarčių
sudarymo tarpininkavimas

Security and commodity contracts
brokerage

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

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

66.19

6619

Kita pagalbinė finansinių paslaugų veikla

Other activities auxiliary to financial
service activities

Activities auxiliary to insurance and
pension funding

Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų
kaupimo veikla

66.2

662

Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų
kaupimo veikla

Activities auxiliary to insurance and
pension funding

Risk and damage evaluation

Rizikos ir žalos vertinimas

66.21

6621

Rizikos ir žalos vertinimas

Risk and damage evaluation

Activities of insurance agents and
brokers

Draudimo agentų ir brokerių veikla

66.22

6622

Draudimo agentų ir brokerių veikla

Activities of insurance agents and
brokers

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

66.29

6629

Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų
kaupimo veikla

Other activities auxiliary to insurance and
pension funding

Fund management activities

Fondų valdymo veikla

66.3

663

Fondų valdymo veikla

Fund management activities

Fund management activities

Fondų valdymo veikla

66.30

6630

Fondų valdymo veikla

Fund management activities

REAL ESTATE ACTIVITIES

NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS

L

L

NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS

Real estate activities

Real estate activities

Nekilnojamojo turto operacijos

68

68

Nekilnojamojo turto operacijos

Real estate activities

Buying and selling of own real estate

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir
pardavimas

681

Nuosavo ar nuomojamo nekilnojamo
turto operacijos

Real estate activities with own or leased
property

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 02:00

68.1

36/47

NACE 2 red. - ISIC 4 red.

NACE 2 red. Pavadinimas

NACE 2 red. Kodas /
NACE 2 red. Code

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

Buying and selling of own real estate

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir
pardavimas

68.10

6810

Nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo
turto operacijos

Real estate activities with own or leased
property

Renting and operating of own or leased
real estate

Nuosavo arba nuomojamo
nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas

68.2

681

Nuosavo ar nuomojamo nekilnojamo
turto operacijos

Real estate activities with own or leased
property

Renting and operating of own or leased
real estate

Nuosavo arba nuomojamo
nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas

68.20

6810

Nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo
turto operacijos

Real estate activities with own or leased
property

Real estate activities on a fee or contract Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį
basis
arba pagal sutartį

68.3

682

Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį
arba pagal sutartį

Real estate activities on a fee or contract
basis

Real estate agencies

Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

68.31

6820

Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį
arba pagal sutartį

Real estate activities on a fee or contract
basis

Management of real estate on a fee or
contract basis

Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį
arba pagal sutartį

68.32

6820

Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį
arba pagal sutartį

Real estate activities on a fee or contract
basis

PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACTIVITIES

PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ
VEIKLA

M

M

PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ
VEIKLA

Professional, scientific and technical
activities

Legal and accounting activities

Teisinė ir apskaitos veikla

69

69

Teisinė ir apskaitos veikla

Legal and accounting activities

Legal activities

Teisinė veikla

69.1

691

Teisinė veikla

Legal activities

Legal activities

Teisinė veikla

69.10

6910

Teisinė veikla

Legal activities

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.2

692

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

6920

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Activities of head offices; management
consultancy activities

Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė
valdymo veikla

70

70

Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė Activities of head offices; management
valdymo veikla
consultancy activities

Activities of head offices

Pagrindinių buveinių veikla

70.1

701

Pagrindinių buveinių veikla

Activities of head offices

Activities of head offices

Pagrindinių buveinių veikla

70.10

7010

Pagrindinių buveinių veikla

Activities of head offices

Management consultancy activities

Konsultacinė valdymo veikla

70.2

702

Konsultacinė valdymo veikla

Management consultancy activities

Public relations and communication
activities

Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

70.21

7020

Konsultacinė valdymo veikla

Management consultancy activities

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

7020

Konsultacinė valdymo veikla

Management consultancy activities

Architectural and engineering activities;
technical testing and analysis

Architektūrinė ir inžinerijos veikla;
techninis tikrinimas ir analizė

71

71

Architektūros ir inžinerijos veikla;
techninis tikrinimas ir analizė

Architectural and engineering activities;
technical testing and analysis

Architectural and engineering activities
and related technical consultancy

Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja
susijusios techninės konsultacijos

71.1

711

Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja Architectural and engineering activities
susijusios techninės konsultacijos
and related technical consultancy

Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

7110

Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja Architectural and engineering activities
susijusios techninės konsultacijos
and related technical consultancy
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71.12

7110

Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja Architectural and engineering activities
susijusios techninės konsultacijos
and related technical consultancy

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

Technical testing and analysis

Techninis tikrinimas ir analizė

71.2

712

Techninis tikrinimas ir analizė

Technical testing and analysis

Technical testing and analysis

Techninis tikrinimas ir analizė

71.20

7120

Techninis tikrinimas ir analizė

Technical testing and analysis

Scientific research and development

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72

72

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Scientific research and development
Research and experimental development
on natural sciences and engineering

Research and experimental development Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
on natural sciences and engineering
tyrimai ir taikomoji veikla

72.1

721

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
tyrimai ir eksperimentinė veikla

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

72.11

7210

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
tyrimai ir eksperimentinė 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

7210

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai
tyrimai ir eksperimentinė 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

72.2

722

Socialinių ir humanitarinių mokslų
moksliniai tyrimai ir eksperimentinė
veikla

Research and experimental development
on social sciences and humanities

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

72.20

7220

Socialinių ir humanitarinių mokslų
moksliniai tyrimai ir eksperimentinė
veikla

Research and experimental development
on social sciences and humanities

Advertising and market research

Reklama ir rinkos tyrimas

73

73

Reklama ir rinkos tyrimas

Advertising and market research

Advertising

Reklama

73.1

731

Reklama

Advertising

Advertising agencies

Reklamos agentūrų veikla

73.11

7310

Reklama

Advertising

Media representation

Atstovavimas žiniasklaidai

73.12

7310

Reklama

Advertising

Market research and public opinion
polling

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

73.2

732

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

Market research and public opinion
polling

Market research and public opinion
polling

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

73.20

7320

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

Market research and public opinion
polling

Other professional, scientific and
technical activities

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

74

74

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Other professional, scientific and
technical activities

Specialised design activities

Specializuota projektavimo veikla

74.1

741

Specializuota projektavimo veikla

Specialized design activities

Specialised design activities

Specializuota projektavimo veikla

74.10

7410

Specializuota projektavimo veikla

Specialized design activities

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.2

742

Fotografavimo veikla

Photographic activities

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

7420

Fotografavimo veikla

Photographic activities

Translation and interpretation activities

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

74.3

749

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

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

Translation and interpretation activities

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

74.30

7490

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

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

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

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

74.9

749

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

Other professional, scientific and
technical activities n.e.c.
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74.90

7490

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

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

Veterinary activities

Veterinarinė veikla

75

Veterinary activities

Veterinarinė veikla

75.0

Veterinary activities

Veterinarinė veikla

75.00

7500

ADMINISTRATIVE AND SUPPORT
SERVICE ACTIVITIES

ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO
VEIKLA

N

Rental and leasing activities

Nuoma ir išperkamoji nuoma

Renting and leasing of motor vehicles

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

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

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

75

Veterinarinė veikla

Veterinary activities

750

Veterinarinė veikla

Veterinary activities

Veterinarinė veikla

Veterinary activities

N

ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO
VEIKLA

Administrative and support service
activities

77

77

Nuoma ir išperkamoji nuoma

Rental and leasing activities

Variklinių transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.1

771

Variklinių transporto priemonių nuoma ir
Renting and leasing of motor vehicles
išperkamoji nuoma

Renting and leasing of cars and light
motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.11

7710

Variklinių transporto priemonių nuoma ir
Renting and leasing of motor vehicles
išperkamoji nuoma

Renting and leasing of trucks

Sunkiasvorių variklinių transporto
priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.12

7710

Variklinių transporto priemonių nuoma ir
Renting and leasing of motor vehicles
išperkamoji nuoma

Renting and leasing of personal and
household goods

Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.2

772

Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir
išperkamoji nuoma

Renting and leasing of personal and
household goods

Renting and leasing of recreational and
sports goods

Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.21

7721

Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir
išperkamoji nuoma

Renting and leasing of recreational and
sports goods

Renting of video tapes and disks

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų
nuoma

77.22

7722

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų
nuoma

Renting of video tapes and disks

Renting and leasing of other personal
and household goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.29

7729

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių
nuoma ir išperkamoji nuoma

Renting and leasing of other personal
and household goods

Renting and leasing of other machinery,
equipment and tangible goods

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų
vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.3

773

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų
vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

Renting and leasing of other machinery,
equipment and tangible goods

Renting and leasing of agricultural
machinery and equipment

Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.31

7730

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų
vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

Renting and leasing of other machinery,
equipment and tangible goods

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

7730

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų
vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

Renting and leasing of other machinery,
equipment and tangible goods

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

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

77.33

7730

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų
vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

Renting and leasing of other machinery,
equipment and tangible goods

Renting and leasing of water transport
equipment

Vandens transporto priemonių ir įrangos
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.34

7730

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų
vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

Renting and leasing of other machinery,
equipment and tangible goods

Renting and leasing of air transport
equipment

Oro transporto priemonių ir įrangos
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.35

7730

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų
vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

Renting and leasing of other machinery,
equipment and tangible goods

Renting and leasing of other machinery,

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų,

77.39

7730

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų

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

įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir
išperkamoji nuoma

Leasing of intellectual property and
similar products, except copyrighted
works

Intelektinės nuosavybės ir panašių
produktų, išskyrus autorių teisių ginamus
kūrinius, išperkamoji nuoma

77.4

Leasing of intellectual property and
similar products, except copyrighted
works

Intelektinės nuosavybės ir panašių
produktų, išskyrus autorių teisių ginamus
kūrinius, išperkamoji nuoma

Employment activities

Įdarbinimo veikla

Activities of employment placement
agencies
Activities of employment placement
agencies

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

equipment and tangible goods

774

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

Leasing of intellectual property and
similar products, except copyrighted
works

77.40

7740

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

Leasing of intellectual property and
similar products, except copyrighted
works

78

78

Įdarbinimo veikla

Employment activities

Įdarbinimo agentūrų veikla

78.1

781

Įdarbinimo agentūrų veikla

Activities of employment placement
agencies

Įdarbinimo agentūrų veikla

78.10

7810

Įdarbinimo agentūrų veikla

Activities of employment placement
agencies

Temporary employment agency activities Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.2

782

Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

Temporary employment agency activities

Temporary employment agency activities Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.20

7820

Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

Temporary employment agency activities

Other human resources provision

Kitas darbo jėgos teikimas

78.3

783

Kitas darbo jėgos teikimas

Other human resources provision

Other human resources provision

Kitas darbo jėgos teikimas

78.30

7830

Kitas darbo jėgos teikimas

Other human resources provision

Travel agency, tour operator and other
reservation service and related activities

Kelionių agentūrų, ekskursijų
organizatorių, išankstinio užsakymo
paslaugų ir susijusi veikla

Travel agency, tour operator, reservation
service and related activities

79

79

Kelionių agentūrų, ekskursijų
organizatorių, išankstinio užsakymo
paslaugų ir susijusi veikla

Travel agency and tour operator activities Kelionių agentūrų ir ekskursijų
organizatorių veikla

79.1

791

Kelionių agentūrų ir ekskursijų
organizatorių veikla

Travel agency and tour operator activities

Travel agency activities

Kelionių agentūrų veikla

79.11

7911

Kelionių agentūrų veikla

Travel agency activities

Tour operator activities

Ekskursijų organizatorių veikla

79.12

7912

Ekskursijų organizatorių veikla

Tour operator activities

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.9

799

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

Other reservation service and related
activities

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

7990

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

Other reservation service and related
activities

Security and investigation activities

Apsaugos ir tyrimo veikla

80

80

Apsaugos ir tyrimo veikla

Security and investigation activities

Private security activities

Privati apsauga

80.1

801

Privati apsauga

Private security activities

Private security activities

Privati apsauga

80.10

8010

Privati apsauga

Private security activities

Security systems service activities

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

80.2

802

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

Security systems service activities

Security systems service activities

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

80.20

8020

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

Security systems service activities

Investigation activities

Tyrimo veikla

80.3

803

Tyrimo veikla

Investigation activities

Investigation activities

Tyrimo veikla

80.30

8030

Tyrimo veikla

Investigation activities

Services to buildings and landscape
activities

Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio
tvarkymas

Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio
tvarkymas

Services to buildings and landscape
activities
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Combined facilities support activities

Kombinuota patalpų funkcionavimo
užtikrinimo veikla

81.1

811

Kombinuota patalpų funkcionavimo
užtikrinimo veikla

Combined facilities support activities

Combined facilities support activities

Kombinuota patalpų funkcionavimo
užtikrinimo veikla

81.10

8110

Kombinuota patalpų funkcionavimo
užtikrinimo veikla

Combined facilities support activities

Cleaning activities

Valymo veikla

81.2

812

Valymo veikla

Cleaning activities

General cleaning of buildings

Paprastasis pastatų valymas

81.21

8121

Paprastasis pastatų valymas

General cleaning of buildings

Other building and industrial cleaning
activities

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

81.22

8129

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

Other building and industrial cleaning
activities

Other cleaning activities

Kita valymo veikla

81.29

8129

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

Other building and industrial cleaning
activities

Landscape service activities

Kraštovaizdžio tvarkymas

81.3

813

Kraštovaizdžio priežiūros ir tvarkymo
paslaugų veikla

Landscape care and maintenance service
activities

Landscape service activities

Kraštovaizdžio tvarkymas

81.30

8130

Kraštovaizdžio priežiūros ir tvarkymo
paslaugų veikla

Landscape care and maintenance service
activities

Office administrative, office support and
other business support activities

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų
verslo įmonių aptarnavimo veikla

82

82

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų
verslo įmonių aptarnavimo veikla

Office administrative, office support and
other business support activities

Office administrative and support
activities

Įstaigų administracinė ir aptarnavimo
veikla

82.1

821

Įstaigų administracinė ir aptarnavimo
veikla

Office administrative and support
activities

Combined office administrative service
activities

Kombinuotųjų įstaigos administracinių
paslaugų veikla

82.11

8211

Kombinuotųjų įstaigos administracinių
paslaugų veikla

Combined office administrative service
activities

Photocopying, document preparation
and other specialised office support
activities

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir
kita specializuota įstaigai būdingų
paslaugų veikla

82.19

8219

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir
kita specializuota įstaigai būdingų
paslaugų veikla

Photocopying, document preparation
and other specialized office support
activities

Activities of call centres

Užsakomųjų informacinių paslaugų
centrų veikla

82.2

822

Užsakomųjų informacinių paslaugų
centrų veikla

Activities of call centres

Activities of call centres

Užsakomųjų informacinių paslaugų
centrų veikla

82.20

8220

Užsakomųjų informacinių paslaugų
centrų veikla

Activities of call centres

Organisation of conventions and trade
shows

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

82.3

823

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

Organization of conventions and trade
shows

Organisation of conventions and trade
shows

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

82.30

8230

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

Organization of conventions and trade
shows

Business support service activities n.e.c.

Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų
paslaugų veikla

82.9

829

Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų
paslaugų veikla

Business support service activities n.e.c.

Activities of collection agencies and
credit bureaus

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų
veikla

82.91

8291

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų
veikla

Activities of collection agencies and
credit bureaus

Packaging activities

Fasavimo ir pakavimo veikla

82.92

8292

Fasavimo ir pakavimo veikla

Packaging activities

Other business support service activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui
būdingų paslaugų veikla

8299

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui
būdingų paslaugų veikla

Other business support service activities
n.e.c.
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PUBLIC ADMINISTRATION AND
DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL
SECURITY

VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA;
PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

O

O

VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA;
Public administration and defence;
PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS compulsory social security

Public administration and defence;
compulsory social security

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis
socialinis draudimas

84

84

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis Public administration and defence;
socialinis draudimas
compulsory social security

Administration of the State and the
economic and social policy of the
community

Valstybės valdymas ir bendroji
ekonominė bei socialinė bendruomenės
politika

84.1

841

Valstybės valdymas ir bendroji
ekonominė bei socialinė bendruomenės
politika

Administration of the State and the
economic and social policy of the
community

General public administration activities

Bendroji viešojo valdymo veikla

84.11

8411

Bendroji viešojo valdymo veikla

General public administration activities

NACE 2 red. Name

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

Regulation of the activities of providing
Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir
health care, education, cultural services
kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį
and other social services, excluding social
draudimą, veiklos reguliavimas
security

84.12

8412

Regulation of the activities of providing
Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir
health care, education, cultural services
kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį
and other social services, excluding social
draudimą, veiklos reguliavimas
security

Regulation of and contribution to more
efficient operation of businesses

84.13

8413

Verslo veiklos reguliavimas ir parama
efektyviau ją organizuoti

Regulation of and contribution to more
efficient operation of businesses

Provision of services to the community as Bendruomenei teikiamų paslaugų
a whole
užtikrinimas

84.2

842

Bendruomenei teikiamų paslaugų
užtikrinimas

Provision of services to the community as
a whole

Foreign affairs

Užsienio reikalai

84.21

8421

Užsienio reikalai

Foreign affairs

Defence activities

Gynybos veikla

84.22

8422

Gynybos veikla

Defence activities

Justice and judicial activities

Teisingumo ir teisminė veikla

84.23

8423

Viešosios tvarkos ir saugumo veikla

Public order and safety activities

Public order and safety activities

Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla

84.24

8423

Viešosios tvarkos ir saugumo veikla

Public order and safety activities

Fire service activities

Priešgaisrinių tarnybų veikla

84.25

8423

Viešosios tvarkos ir saugumo veikla

Public order and safety activities

Compulsory social security activities

Privalomojo (valstybinio) socialinio
draudimo veikla

84.3

843

Privalomojo (valstybinio) socialinio
draudimo veikla

Compulsory social security activities

Compulsory social security activities

Privalomojo (valstybinio) socialinio
draudimo veikla

84.30

8430

Privalomojo (valstybinio) socialinio
draudimo veikla

Compulsory social security activities

EDUCATION

ŠVIETIMAS

P

P

ŠVIETIMAS

Education

Education

Švietimas

85

85

Švietimas

Education

Pre-primary education

Ikimokyklinis ugdymas

85.1

851

Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas

Pre-primary and primary education

Pre-primary education

Ikimokyklinis ugdymas

85.10

8510

Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas

Pre-primary and primary education

Primary education

Pradinis ugdymas

85.2

851

Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas

Pre-primary and primary education

Primary education

Pradinis ugdymas

85.20

8510

Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas

Pre-primary and primary education

Secondary education

Vidurinis ugdymas

85.3

852

Vidurinis ugdymas

Secondary education

General secondary education

Bendrasis vidurinis ugdymas

85.31

8521

Bendrasis vidurinis ugdymas

General secondary education

Technical and vocational secondary
education

Techninis ir profesinis vidurinis ugdymas

85.32

8522

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

Technical and vocational secondary
education

Higher education

Aukštasis mokslas

85.4

853

Aukštasis mokslas

Higher education
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Post-secondary non-tertiary education

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis
mokymas baigus vidurinę mokyklą

85.41

8530

Aukštasis mokslas

Higher education

Tertiary education

Aukštasis (tretinis) mokslas

85.42

8530

Aukštasis mokslas

Higher education

Other education

Kitas mokymas

85.5

854

Kitas mokymas

Other education

Sports and recreation education

Sportinis ir rekreacinis švietimas

85.51

8541

Sportinis ir rekreacinis švietimas

Sports and recreation education

Cultural education

Kultūrinis švietimas

85.52

8542

Kultūrinis švietimas

Cultural education

Driving school activities

Vairavimo mokyklų veikla

85.53

8549

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Other education n.e.c.

Other education n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

85.59

8549

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Other education n.e.c.

Educational support activities

Švietimui būdingų paslaugų veikla

85.6

855

Švietimui būdingų paslaugų veikla

Educational support activities

Educational support activities

Švietimui būdingų paslaugų veikla

85.60

8550

Švietimui būdingų paslaugų veikla

Educational support activities

HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK
ACTIVITIES

ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR
SOCIALINIS DARBAS

Q

Q

ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR
SOCIALINIS DARBAS

Human health and social work activities

Human health activities

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

86

86

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Human health activities

Hospital activities

Ligoninių veikla

86.1

861

Ligoninių veikla

Hospital activities

Hospital activities

Ligoninių veikla

86.10

8610

Ligoninių veikla

Hospital activities

Medical and dental practice activities

Medicininės ir odontologinės praktikos
veikla

86.2

862

Medicininės ir odontologinės praktikos
veikla

Medical and dental practice activities

General medical practice activities

Bendrosios praktikos gydytojų veikla

86.21

8620

Medicininės ir odontologinės praktikos
veikla

Medical and dental practice activities

Specialist medical practice activities

Gydytojų specialistų veikla

86.22

8620

Medicininės ir odontologinės praktikos
veikla

Medical and dental practice activities

Dental practice activities

Odontologinės praktikos veikla

86.23

8620

Medicininės ir odontologinės praktikos
veikla

Medical and dental practice activities

Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.9

869

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Other human health activities

Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.90

8690

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Other human health activities

Residential care activities

Kita stacionarinė globos veikla

87

87

Kita stacionarinė globos veikla

Residential care activities

Residential nursing care activities

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

87.1

871

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

Residential nursing care facilities

Residential nursing care activities

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

87.10

8710

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

Residential nursing care facilities

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

87.2

872

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

Residential care activities for mental
retardation, mental health and substance
abuse

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

87.20

8720

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

Residential care activities for mental
retardation, mental health and substance
abuse

Residential care activities for the elderly
and disabled

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų
asmenų globos veikla

87.3

873

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų
asmenų globos veikla

Residential care activities for the elderly
and disabled

Residential care activities for the elderly

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų

87.30

8730

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų

Residential care activities for the elderly
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and disabled

asmenų globos veikla

Other residential care activities

Kita stacionarinė globos veikla

87.9

Other residential care activities

Kita stacionarinė globos veikla

87.90

Social work activities without
accommodation

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo veikla

88

Social work activities without
accommodation for the elderly and
disabled

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais
asmenimis veikla

Social work activities without
accommodation for the elderly and
disabled

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

asmenų globos veikla

and disabled

879

Kita stacionarinė globos veikla

Other residential care activities

8790

Kita stacionarinė globos veikla

Other residential care activities

88

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo veikla

Social work activities without
accommodation

88.1

881

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais
asmenimis veikla

Social work activities without
accommodation for the elderly and
disabled

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais
asmenimis veikla

88.10

8810

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais
asmenimis veikla

Social work activities without
accommodation for the elderly and
disabled

Other social work activities without
accommodation

Kita, nesusijusi su apgyvendinimu,
socialinio darbo veikla

88.9

889

Kita, nesusijusi su apgyvendinimu,
socialinio darbo veikla

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

Child day-care activities

Vaikų dienos priežiūros veikla

88.91

8890

Kita, nesusijusi su apgyvendinimu,
socialinio darbo veikla

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

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

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

88.99

8890

Kita, nesusijusi su apgyvendinimu,
socialinio darbo veikla

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

ARTS, ENTERTAINMENT AND
RECREATION

MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO
ORGANIZAVIMO VEIKLA

R

R

MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO
ORGANIZAVIMO VEIKLA

Arts, entertainment and recreation

Creative, arts and entertainment activities

Kūrybinė, meninė ir pramogų
organizavimo veikla

90

90

Kūrybinė, meninė ir pramogų
organizavimo veikla

Creative, arts and entertainment activities

Creative, arts and entertainment activities

Kūrybinė, meninė ir pramogų
organizavimo veikla

90.0

900

Kūrybinė, meninė ir pramogų
organizavimo veikla

Creative, arts and entertainment activities

Performing arts

Scenos pastatymų veikla

90.01

9000

Kūrybinė, meninė ir pramogų
organizavimo veikla

Creative, arts and entertainment activities

Support activities to performing arts

Scenos pastatymams būdingų paslaugų
veikla

90.02

9000

Kūrybinė, meninė ir pramogų
organizavimo veikla

Creative, arts and entertainment activities

Artistic creation

Meninė kūryba

90.03

9000

Kūrybinė, meninė ir pramogų
organizavimo veikla

Creative, arts and entertainment activities

Operation of arts facilities

Meno įrenginių eksploatavimo veikla

90.04

9000

Kūrybinė, meninė ir pramogų
organizavimo veikla

Creative, arts and entertainment activities

Libraries, archives, museums and other
cultural activities

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita
kultūrinė veikla

91

91

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita
kultūrinė veikla

Libraries, archives, museums and other
cultural activities

Libraries, archives, museums and other
cultural activities

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita
kultūrinė veikla

91.0

910

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita
kultūrinė veikla

Libraries, archives, museums and other
cultural activities

Library and archives activities

Bibliotekų ir archyvų veikla

91.01

9101

Bibliotekų ir archyvų veikla

Library and archives activities

9102

Muziejų veikla ir istorinių vietų bei
pastatų eksploatavimas

Museums activities and operation of
historical sites and buildings

Museums activities
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NACE 2 red. Pavadinimas

NACE 2 red. Kodas /
NACE 2 red. Code

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

Operation of historical sites and
buildings and similar visitor attractions

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių
turistų lankomų vietų eksploatavimas

91.03

9102

Muziejų veikla ir istorinių vietų bei
pastatų eksploatavimas

Museums activities and operation of
historical sites and buildings

Botanical and zoological gardens and
nature reserves activities

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos
rezervatų veikla

91.04

9103

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

92

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
Gambling and betting activities
veikla

Gambling and betting activities

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.0

920

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
Gambling and betting activities
veikla

Gambling and betting activities

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00

9200

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
Gambling and betting activities
veikla

Sports activities and amusement and
recreation activities

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio
organizavimo veikla

93

93

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio
organizavimo veikla

Sports activities and amusement and
recreation activities

Sports activities

Sportinė veikla

93.1

931

Sportinė veikla

Sports activities

Operation of sports facilities

Sporto įrenginių eksploatavimas

93.11

9311

Sporto įrenginių eksploatavimas

Operation of sports facilities

Activities of sport clubs

Sporto klubų veikla

93.12

9312

Sporto klubų veikla

Activities of sports clubs

Fitness facilities

Kūno rengybos centrų veikla

93.13

9311

Sporto įrenginių eksploatavimas

Operation of sports facilities

Other sports activities

Kita sportinė veikla

93.19

9319

Kita sportinė veikla

Other sports activities

93.2

932

Kita pramogų ir poilsio organizavimo
veikla

Other amusement and recreation
activities

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

93.21

9321

Atrakcionų ir teminių parkų veikla

Activities of amusement parks and theme
parks

Other amusement and recreation
activities

Kita pramogų ir poilsio organizavimo
veikla

93.29

9329

Kita, niekur kitur nepriskirta, pramogų ir
poilsio organizavimo veikla

Other amusement and recreation
activities n.e.c.

OTHER SERVICE ACTIVITIES

KITA APTARNAVIMO VEIKLA

S

S

KITA APTARNAVIMO VEIKLA

Other service activities

Activities of membership organisations

Narystės organizacijų veikla

94

94

Narystės organizacijų veikla

Activities of membership organizations

Activities of business, employers and
professional membership organisations

Verslininkų, darbdavių ir profesinių
narystės organizacijų veikla

94.1

941

Verslininkų, darbdavių ir profesinių
narystės organizacijų veikla

Activities of business, employers and
professional membership organizations

Activities of business and employers
membership organisations

Verslininkų ir darbdavių narystės
organizacijų veikla

94.11

9411

Verslininkų ir darbdavių narystės
organizacijų veikla

Activities of business and employers
membership organizations

Activities of professional membership
organisations

Profesinių narystės organizacijų veikla

94.12

9412

Profesinių narystės organizacijų veikla

Activities of professional membership
organizations

Activities of trade unions

Profesinių sąjungų veikla

94.2

942

Profesinių sąjungų veikla

Activities of trade unions

Activities of trade unions

Profesinių sąjungų veikla

94.20

9420

Profesinių sąjungų veikla

Activities of trade unions

Activities of other membership
organisations

Kitų narystės organizacijų veikla

94.9

949

Kitų narystės organizacijų veikla

Activities of other membership
organizations

Activities of religious organisations

Religinių organizacijų veikla

94.91

9491

Religinių organizacijų veikla

Activities of religious organizations

Activities of political organisations

Politinių organizacijų veikla

94.92

9492

Politinių organizacijų veikla

Activities of political organizations

Amusement and recreation activities
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NACE 2 red. - ISIC 4 red.

NACE 2 red. Kodas /
NACE 2 red. Code

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

94.99

9499

95

Repair of computers and communication
Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas
equipment
Repair of computers and peripheral
equipment

NACE 2 red. Name

NACE 2 red. Pavadinimas

Activities of other membership
organisations n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

Repair of computers and personal and
household goods

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio
reikmenų taisymas

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

Activities of other membership
organizations n.e.c.

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio
reikmenų taisymas

Repair of computers and personal and
household goods

95.1

951

Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas

Repair of computers and communication
equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas

95.11

9511

Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas

Repair of computers and peripheral
equipment

Repair of communication equipment

Ryšių įrangos remontas

95.12

9512

Ryšių įrangos remontas

Repair of communication equipment

Repair of personal and household goods

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

95.2

952

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

Repair of personal and household goods

Repair of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
remontas

95.21

9521

Vartotojiškos elektroninės įrangos
remontas

Repair of consumer electronics

Repair of household appliances and
home and garden equipment

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei
sodo įrangos remontas

95.22

9522

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei
sodo įrangos remontas

Repair of household appliances and
home and garden equipment

Repair of footwear and leather goods

Avalynės ir odos gaminių taisymas

95.23

9523

Avalynės ir odos gaminių taisymas

Repair of footwear and leather goods

95.24

9524

Baldų ir interjero reikmenų taisymas

Repair of furniture and home furnishings

Repair of furniture and home furnishings Baldų ir interjero reikmenų taisymas
Repair of watches, clocks and jewellery

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių
dirbinių taisymas

95.25

9529

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

Repair of other personal and household
goods

Repair of other personal and household
goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

95.29

9529

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

Repair of other personal and household
goods

Other personal service activities

Kita asmenų aptarnavimo veikla

96

96

Kita asmenų aptarnavimo veikla

Other personal service activities

Other personal service activities

Kita asmenų aptarnavimo veikla

96.0

960

Kita asmenų aptarnavimo veikla

Other personal service activities
Washing and (dry-) cleaning of textile
and fur products

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

96.01

9601

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir
(sausasis) valymas

Hairdressing and other beauty treatment Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

96.02

9602

Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

Hairdressing and other beauty treatment

Funeral and related activities

96.03

9603

Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla

Funeral and related activities
Other personal service activities n.e.c.

Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla

Physical well-being activities

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

96.04

9609

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų
aptarnavimo veikla

Other personal service activities n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų
aptarnavimo veikla

96.09

9609

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų
aptarnavimo veikla

Other personal service activities n.e.c.

ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS
EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED
GOODS- AND SERVICES-PRODUCING
ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN
USE

NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ
DARBININKUS, VEIKLA; NAMŲ ŪKIŲ
VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMĖMS
TENKINTI SKIRTŲ NEDIFERENCIJUOJAMŲ
GAMINIŲ GAMYBA IR PASLAUGŲ
TEIKIMU

T

T

NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ
DARBININKUS, VEIKLA; NAMŲ ŪKIŲ
VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMĖMS
TENKINTI SKIRTŲ NEDIFERENCIJUOJAMŲ
GAMINIŲ GAMYBA IR PASLAUGŲ
TEIKIMU

Activities of households as employers;
undifferentiated goods- and servicesproducing activities of households for
own use

Activities of households as employers of

Namų ūkių, samdančių namų ūkio

97

97

Namų ūkių, samdančių namų ūkio

Activities of households as employers of
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NACE 2 red. - ISIC 4 red.

NACE 2 red. Name

NACE 2 red. Pavadinimas

NACE 2 red. Kodas /
NACE 2 red. Code

domestic personnel

personalą, veikla

Activities of households as employers of
domestic personnel

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
personalą, veikla

97.0

Activities of households as employers of
domestic personnel

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
personalą, veikla

97.00

Undifferentiated goods- and servicesproducing activities of private
households for own use

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

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

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

Undifferentiated service-producing
activities of private households for own
use

ISIC 4 red. Kodas / ISIC 4
red. Code

ISIC 4 red. Pavadinimas

ISIC 4 red. Name

personalą, veikla

domestic personnel

970

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
personalą, veikla

Activities of households as employers of
domestic personnel

9700

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
personalą, veikla

Activities of households as employers of
domestic personnel

98

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

Undifferentiated goods- and servicesproducing activities of private
households for own use

981

Privačių namų ūkių veikla, susijusi su
Undifferentiated goods-producing
savoms reikmėms tenkinti skirtų
activities of private households for own
nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų
use
gamyba

98.10

9810

Privačių namų ūkių veikla, susijusi su
Undifferentiated goods-producing
savoms reikmėms tenkinti skirtų
activities of private households for own
nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų
use
gamyba

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

98.2

982

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

Undifferentiated service-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

9820

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

Undifferentiated service-producing
activities of private households for own
use

ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL
ORGANISATIONS AND BODIES

EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR
ĮSTAIGŲ VEIKLA

U

U

EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR
ĮSTAIGŲ VEIKLA

Activities of extraterritorial organizations
and bodies

Activities of extraterritorial organisations Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų
and bodies
veikla

99

99

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų
veikla

Activities of extraterritorial organizations
and bodies

Activities of extraterritorial organisations Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų
and bodies
veikla

99.0

990

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų
veikla

Activities of extraterritorial organizations
and bodies

Activities of extraterritorial organisations Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų
and bodies
veikla

99.00

9900

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų
veikla

Activities of extraterritorial organizations
and bodies
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