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

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

01.11

01.11.11

Kietieji kviečiai

Durum wheat

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

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

01.11

01.11.12

Kviečiai, išskyrus kietuosius kviečius

Wheat, except durum wheat

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

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

01.11

01.11.20

Kukurūzai

Maize

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

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

01.11

01.11.31

Miežiai

Barley

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

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

01.11

01.11.32

Rugiai

Rye

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

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

01.11

01.11.33

Avižos

Oats

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

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

01.11

01.11.41

Sorgai

Sorghum

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

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

01.11

01.11.42

Soros

Millet

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

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

01.11

01.11.43

Kvietrugiai

Triticale

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

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

01.11

01.11.49

Kiti javai

Other cereals

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

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

01.11

01.11.50

Javų šiaudai ir išaižos

Cereals straw and husks

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

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

01.11

01.11.61

Žalios pupos

Beans, green

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

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

01.11

01.11.62

Žali žirniai

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

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

01.11

01.11.69

Kitos žalios ankštinės daržovės

Other green leguminous vegetables

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

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

01.11

01.11.71

Sausos pupos

Beans, dry

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

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

01.11

01.11.72

Sausos pupelės

Broad beans, dry

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

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

01.11

01.11.73

Sausi avinžirniai

Chick peas, dry

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

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

01.11

01.11.74

Sausi lęšiai

Lentils, dry

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

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

01.11

01.11.75

Sausi žirniai

Peas, dry

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

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

01.11

01.11.76

Pupuolės

Cow peas

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

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

01.11

01.11.77

Sausi kajanai

Pigeon peas, dry

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

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

01.11

01.11.79

Niekur kitur nepriskirti ankštiniai augalai
(džiovintos ankštinės daržovės)

Pulses (dried leguminous vegetables)
n.e.c.

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

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

01.11

01.11.81

Sojų pupelės

Soya beans

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

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

01.11

01.11.82

Negliaudyti žemės riešutai

Groundnuts, in shell

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

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

01.11

01.11.91

Sėmenys

Lin seed

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

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

01.11

01.11.92

Garstyčių sėklos

Mustard seed

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

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

01.11

01.11.93

Rapsų ar rapsukų sėklos

Rape or colza seed

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

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

01.11

01.11.94

Sezamų sėklos

Sesame seed

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

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

01.11

01.11.95

Saulėgrąžų sėklos

Sunflower seed

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

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

01.11

01.11.96

Paprastojo ricinmedžio sėklos

Castor oil seeds

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

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

01.11

01.11.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
aliejingosios sėklos

Other oil seeds n.e.c.

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

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

01.11

01.16.11

Valyta ar nevalyta medvilnė

Cotton, whether or not ginned
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01.12

01.12.10

Lukštenti ryžiai

Rice, not husked

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

01.13

01.13.11

Smidrai

Asparagus

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

01.13

01.13.12

Kopūstai

Cabbages

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

01.13

01.13.13

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

Cauliflowers and broccoli

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

01.13

01.13.14

Salotos

Lettuce

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

01.13

01.13.15

Trūkažolės

Chicory

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

01.13

01.13.16

Špinatai

Spinach

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

01.13

01.13.17

Artišokai

Artichokes

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

01.13

01.13.19

Kitos lapinės arba stiebinės daržovės

Other leafy or stem vegetables

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

01.13

01.13.21

Arbūzai

Watermelons

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

01.13

01.13.29

Kiti melionai

Other melons

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

01.13

01.13.31

Žali ankštiniai pipirai ir vienmetės
paprikos (tik Capsicum)

Chillies and peppers, green (only
capsicum)

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

01.13

01.13.32

Agurkai ir kornišonai

Cucumbers and gherkins

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

01.13

01.13.33

Baklažanai

Eggplants (aubergines)

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

01.13

01.13.34

Pomidorai

Tomatoes

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

01.13

01.13.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisinės
daržovės

Other fruit-bearing vegetables n.e.c.

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

01.13

01.13.41

Morkos ir ropės

Carrots and turnips

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

01.13

01.13.42

Česnakai

Garlic

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

01.13

01.13.43

Svogūnai

Onions

Growing of vegetables and melons, roots Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir

01.13

01.13.44

Porai ir kitos svogūninės arba česnakinės Leeks and other alliaceous vegetables

EVRK 2 red. Name
Growing of rice
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daržovės

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

01.13

01.13.49

Kitos šakniavaisinės, svogūninės arba
gumbavaisinės daržovės (neturinčios
daug krakmolo arba inulino)

Other root, bulb or tuberous vegetables
(without high starch or inulin content)

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

01.13

01.13.51

Bulvės

Potatoes

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

01.13

01.13.52

Batatai

Sweet potatoes

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

01.13

01.13.53

Maniokai

Cassava

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

01.13

01.13.54

Valgomoji kolokazija

Taro

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

01.13

01.13.59

Kiti valgomieji šakniavaisiai ir
gumbavaisiai, turintys daug krakmolo
arba inulino

Other edible roots and tubers with high
starch or inulin content

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

01.13

01.13.60

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

Vegetable seeds, except beet seeds

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

01.13

01.13.71

Cukriniai runkeliai

Sugar beet

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

01.13

01.13.72

Cukrinių runkelių sėklos

Sugar beet seeds

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

01.13

01.13.80

Grybai ir trumai

Mushrooms and truffles

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

01.13

01.13.90

Niekur kitur nepriskirtos šviežios
daržovės

Vegetables, fresh, n.e.c.

Growing of potatoes

Bulvių auginimas

01.13.10

01.13.51

Bulvės

Potatoes

Growing of sugar beet

Cukrinių runkelių auginimas

01.13.20

01.13.71

Cukriniai runkeliai

Sugar beet

Growing of sugar beet

Cukrinių runkelių auginimas

01.13.20

01.13.72

Cukrinių runkelių sėklos

Sugar beet seeds

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.11

Smidrai

Asparagus

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.12

Kopūstai

Cabbages

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.13

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

Cauliflowers and broccoli

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.14

Salotos

Lettuce

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.15

Trūkažolės

Chicory

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.16

Špinatai

Spinach

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.17

Artišokai

Artichokes

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.19

Kitos lapinės arba stiebinės daržovės

Other leafy or stem vegetables

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.21

Arbūzai

Watermelons
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Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.29

Kiti melionai

Other melons

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.31

Žali ankštiniai pipirai ir vienmetės
paprikos (tik Capsicum)

Chillies and peppers, green (only
capsicum)

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.32

Agurkai ir kornišonai

Cucumbers and gherkins

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.33

Baklažanai

Eggplants (aubergines)

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.34

Pomidorai

Tomatoes

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisinės
daržovės

Other fruit-bearing vegetables n.e.c.

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.41

Morkos ir ropės

Carrots and turnips

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.42

Česnakai

Garlic

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.43

Svogūnai

Onions

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.44

Porai ir kitos svogūninės arba česnakinės
Leeks and other alliaceous vegetables
daržovės

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.49

Kitos šakniavaisinės, svogūninės arba
gumbavaisinės daržovės (neturinčios
daug krakmolo arba inulino)

Other root, bulb or tuberous vegetables
(without high starch or inulin content)

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.52

Batatai

Sweet potatoes

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.53

Maniokai

Cassava
Vegetables, fresh, n.e.c.

Growing of vegetables in the open

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.30

01.13.90

Niekur kitur nepriskirtos šviežios
daržovės

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.14

Salotos

Lettuce

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.15

Trūkažolės

Chicory

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.16

Špinatai

Spinach

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.19

Kitos lapinės arba stiebinės daržovės

Other leafy or stem vegetables

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.21

Arbūzai

Watermelons

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.29

Kiti melionai

Other melons

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.31

Žali ankštiniai pipirai ir vienmetės
paprikos (tik Capsicum)

Chillies and peppers, green (only
capsicum)

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.32

Agurkai ir kornišonai

Cucumbers and gherkins

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.33

Baklažanai

Eggplants (aubergines)

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.34

Pomidorai

Tomatoes
Other fruit-bearing vegetables n.e.c.
Onions

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisinės
daržovės

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.43

Svogūnai

01.13.44

Porai ir kitos svogūninės arba česnakinės
Leeks and other alliaceous vegetables
daržovės

Growing of vegetables under cover
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Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.49

Kitos šakniavaisinės, svogūninės arba
gumbavaisinės daržovės (neturinčios
daug krakmolo arba inulino)

Other root, bulb or tuberous vegetables
(without high starch or inulin content)

Growing of vegetables under cover

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.40

01.13.90

Niekur kitur nepriskirtos šviežios
daržovės

Vegetables, fresh, n.e.c.

Production of seeds for vegetables

Daržovių sėklų gavyba

01.13.50

01.13.60

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

Vegetable seeds, except beet seeds

Growing of mushrooms and truffles

Grybų ir valgomųjų trumų auginimas

01.13.60

01.13.80

Grybai ir trumai

Mushrooms and truffles

Growing of sugar cane

Cukranendrių auginimas

01.14

01.14.10

Cukranendrės

Sugar cane

Growing of tobacco

Tabako auginimas

01.15

01.15.10

Neperdirbtas tabakas

Unmanufactured tobacco

Growing of fibre crops

Pluoštinių augalų auginimas

01.16

01.16.11

Valyta ar nevalyta medvilnė

Cotton, whether or not ginned

Growing of fibre crops

Pluoštinių augalų auginimas

01.16

01.16.12

Džiutas, kenafas ir kiti tekstilės karnienos Jute, kenaf and other textile bast fibres,
pluoštai, žaliaviniai arba mirkyti, išskyrus raw or retted, except flax, true hemp and
linus, tikrąsias kanapes ir ramę
ramie

Growing of fibre crops

Pluoštinių augalų auginimas

01.16

01.16.19

Niekur kitur nepriskirti linai, tikrosios
kanapės ir žaliaviniai pluoštiniai augalai

Flax, true hemp and raw fibre crops n.e.c.

Growing of other non-perennial crops

Kitų vienmečių augalų auginimas

01.19

01.19.10

Pašariniai augalai

Forage crops

Growing of other non-perennial crops

Kitų vienmečių augalų auginimas

01.19

01.19.21

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai

Cut flowers and flower buds

Growing of other non-perennial crops

Kitų vienmečių augalų auginimas

01.19

01.19.22

Gėlių sėklos

Flower seeds

Growing of other non-perennial crops

Kitų vienmečių augalų auginimas

01.19

01.19.31

Runkelių sėklos (išskyrus cukrinių
Beet seeds (excluding sugar beet seeds)
runkelių sėklas) ir pašarinių augalų sėklos and seeds for forage plants

Growing of other non-perennial crops

Kitų vienmečių augalų auginimas

01.19

01.19.39

Niekur kitur nepriskirtos augalinės
žaliavos

Raw vegetable materials n.e.c.

Growing of flowers

Gėlių auginimas

01.19.10

01.19.21

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai

Cut flowers and flower buds

Growing of flowers

Gėlių auginimas

01.19.10

01.19.22

Gėlių sėklos

Flower seeds

Growing of grapes

Vynuogių auginimas

01.21

01.21.11

Valgomosios vynuogės

Table grapes

Growing of grapes

Vynuogių auginimas

01.21

01.21.12

Kitos šviežios vynuogės

Other grapes, fresh

Growing of tropical and subtropical fruits

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų
auginimas

01.22

01.22.11

Avokadai

Avocados

Growing of tropical and subtropical fruits

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų
auginimas

01.22

01.22.12

Bananai, paprastieji bananai ir panašūs
vaisiai

Bananas, plantains and similar

Growing of tropical and subtropical fruits

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų
auginimas

01.22

01.22.13

Datulės

Dates

Growing of tropical and subtropical fruits

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų
auginimas

01.22

01.22.14

Figos

Figs

Growing of tropical and subtropical fruits

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų
auginimas

01.22

01.22.19

Kiti tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir
uogos

Other tropical and subtropical fruits

Growing of citrus fruits

Citrusų vaisių auginimas

01.23

01.23.11

Didieji greipfrutai ir greipfrutai

Pomelo and grapefruits
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Growing of citrus fruits

Citrusų vaisių auginimas

01.23

01.23.12

Citrinos ir žaliosios citrinos

Lemons and limes

Growing of citrus fruits

Citrusų vaisių auginimas

01.23

01.23.13

Apelsinai

Oranges
Tangerines, mandarins, clementines

Growing of citrus fruits

Citrusų vaisių auginimas

01.23

01.23.14

Tikrieji mandarinai, mandarinai,
klementinai

Growing of citrus fruits

Citrusų vaisių auginimas

01.23

01.23.19

Kiti citrusiniai vaisiai

Other citrus fruits

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

01.24.10

Obuoliai

Apples

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

01.24.21

Kriaušės

Pears

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

01.24.22

Svarainiai

Quinces

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

01.24.23

Abrikosai

Apricots

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

01.24.24

Vyšnios

Cherries

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

01.24.25

Persikai

Peaches

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

01.24.26

Nektarinai

Nectarines

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

01.24.27

Slyvos

Plums

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

01.24.28

Dygiosios slyvos

Sloes

Growing of pome fruits and stone fruits

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.24

01.24.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėklavaisiai ir
kaulavaisiai

Other pome fruits and stone fruits n.e.c.

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.25.11

Kiviai

Kiwi fruit

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.25.12

Avietės

Raspberries

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.25.13

Braškės

Strawberries

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.25.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, šilauogių
genties augalų vaisiai ir uogos

Other berries, the fruits of the genus
vaccinium n.e.c.

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.25.20

Vaisių sėklos

Fruit seeds

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.25.31

Migdolai

Almonds

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.25.32

Kaštainiai

Chestnuts

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.25.33

Lazdyno riešutai

Hazelnuts

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.25.34

Pistacijos

Pistachios

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.25.35

Graikiniai riešutai

Walnuts

Growing of other tree and bush fruits

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir

01.25

01.25.39

Kiti riešutai (išskyrus laukinius

Other nuts (excluding wild edible nuts,
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and nuts

riešutmedžių vaisių auginimas

Growing of other tree and bush fruits
and nuts

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir
riešutmedžių vaisių auginimas

01.25

01.25.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir
Other tree and bush fruits n.e.c.
uogakrūmių vaisiai bei uogos

Growing of oleaginous fruits

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

01.26

01.26.11

Valgomosios alyvuogės

Table olives

Growing of oleaginous fruits

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

01.26

01.26.12

Alyvuogės aliejui spausti

Olives for production of olive oil

Growing of oleaginous fruits

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

01.26

01.26.20

Kokosai

Coconuts

Growing of oleaginous fruits

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

01.26

01.26.90

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

Other oleaginous fruits

Growing of beverage crops

Gėrimams gaminti vartojamų augalų
auginimas

01.27

01.27.11

Neskrudintos kavos pupelės

Coffee beans, not roasted

Growing of beverage crops

Gėrimams gaminti vartojamų augalų
auginimas

01.27

01.27.12

Arbatžolės

Tea leaves

Growing of beverage crops

Gėrimams gaminti vartojamų augalų
auginimas

01.27

01.27.13

Matės lapeliai

Maté leaves

Growing of beverage crops

Gėrimams gaminti vartojamų augalų
auginimas

01.27

01.27.14

Kakavos pupelės

Cocoa beans

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.28.11

Žaliaviniai pipirai (Piper spp.)

Pepper (piper spp.), raw

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.28.12

Žaliaviniai sausi (Capsicum spp.)
ankštiniai pipirai ir žaliavinės vienmetės
paprikos

Chillies and peppers, dry (capsicum spp.),
raw

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.28.13

Žaliaviniai muskatai, muskato kevalai ir
kardamonas

Nutmeg, mace and cardamoms, raw

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.28.14

Žaliaviniai žvaigždanyžiai, anyžinės
ožiažolės, kalendros, kmynai, kmyniniai
kuminai, pankoliai ir kadagių uogos

Anise, badian, coriander, cumin, caraway,
fennel and juniper berries, raw

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.28.15

Žaliavinis cinamonas

Cinnamon (canella), raw

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.28.16

Žaliaviniai gvazdikėliai (su stiebais)

Cloves (whole stems), raw

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.28.17

Žaliavinis sausas imbieras

Ginger, dry, raw

01.28

01.28.18

Žaliavinė vanilė

Vanilla, raw

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical 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

01.28.19

Kiti neperdirbti prieskoniai

Other spices, not processed

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.28.20

Apynių spurgai

Hop cones

Growing of spices, aromatic, drug and
pharmaceutical crops

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

01.28

01.28.30

Augalai, dažniausiai naudojami
parfumerijoje, farmacijoje arba kaip
insekticidai, fungicidai ar panašiai

Plants used primarily in perfumery, in
pharmacy, or for insecticidal, fungicidal
or similar purposes

Growing of other perennial crops

Kitų daugiamečių augalų auginimas

01.29

01.29.10

Gamtinis kaučiukas

Natural rubber

Growing of other perennial crops

Kitų daugiamečių augalų auginimas

01.29

01.29.20

Nukirstos kalėdinės eglutės

Christmas trees, cut

Growing of other perennial crops

Kitų daugiamečių augalų auginimas

01.29

01.29.30

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos Vegetable materials of a kind used
pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar primarily for plaiting or as stuffing or
rauginimui
padding, or in dyeing or tanning

Plant propagation

Augalų dauginimas

01.30

01.30.10

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai,
svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir
ūgliai; grybiena

Planting material: live plants, bulbs,
tubers and roots, cuttings and slips;
mushroom spawn

Raising of dairy cattle

Pieninių galvijų auginimas

01.41

01.41.10

Gyvi pieniniai galvijai

Dairy cattle, live

Raising of dairy cattle

Pieninių galvijų auginimas

01.41

01.41.20

Žalias pieninių galvijų pienas

Raw milk from dairy cattle

Raising of other cattle and buffaloes

Kitų galvijų ir buivolų auginimas

01.42

01.42.11

Kiti gyvi galvijai ir buivolai, išskyrus
veršelius

Other cattle and buffaloes, except calves,
live

Raising of other cattle and buffaloes

Kitų galvijų ir buivolų auginimas

01.42

01.42.12

Gyvi galvijų ir buivolų veršeliai

Calves of cattle and buffalo, live

Raising of other cattle and buffaloes

Kitų galvijų ir buivolų auginimas

01.42

01.42.20

Galvijų ir buivolų sperma

Cattle and buffalo semen

Farming and commercial fattening of
cattle

Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai

01.42.10

01.42.11

Kiti gyvi galvijai ir buivolai, išskyrus
veršelius

Other cattle and buffaloes, except calves,
live

Farming and commercial fattening of
cattle

Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai

01.42.10

01.42.12

Gyvi galvijų ir buivolų veršeliai

Calves of cattle and buffalo, live

Farming of pedigree heifers

Veislinių telyčių auginimas

01.42.20

01.42.11

Kiti gyvi galvijai ir buivolai, išskyrus
veršelius

Other cattle and buffaloes, except calves,
live

Farming of pedigree heifers

Veislinių telyčių auginimas

01.42.20

01.42.12

Gyvi galvijų ir buivolų veršeliai

Calves of cattle and buffalo, live
Other cattle and buffaloes, except calves,
live

Farming of pedigree bulls

Veislinių bulių auginimas

01.42.30

01.42.11

Kiti gyvi galvijai ir buivolai, išskyrus
veršelius

Farming of pedigree bulls

Veislinių bulių auginimas

01.42.30

01.42.12

Gyvi galvijų ir buivolų veršeliai

Calves of cattle and buffalo, live

Production of pedigree bull semen

Veislinių bulių spermos gavyba

01.42.40

01.42.20

Galvijų ir buivolų sperma

Cattle and buffalo semen

01.43

01.43.11

Gyvi arkliai

Horses, live

01.43

01.43.12

Gyvi asilai, mulai (asilėnai) ir arklėnai

Asses, mules and hinnies, live

Raising of horses and other equines
Raising of horses and other equines
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auginimas
Raising of camels and camelids

Kupranugarių ir Camelidae šeimos
gyvūnų auginimas

01.44

01.44.10

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių
šeimos gyvūnai

Camels and camelids, live

Raising of sheep and goats

Avių ir ožkų auginimas

01.45

01.45.11

Gyvos avys

Sheep, live

Raising of sheep and goats

Avių ir ožkų auginimas

01.45

01.45.12

Gyvos ožkos

Goats, live

Raising of sheep and goats

Avių ir ožkų auginimas

01.45

01.45.21

Žalias avių pienas

Raw milk from sheep

Raising of sheep and goats

Avių ir ožkų auginimas

01.45

01.45.22

Žalias ožkų pienas

Raw milk from goats

Raising of sheep and goats

Avių ir ožkų auginimas

01.45

01.45.30

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna,
įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

Shorn wool from sheep and goats,
greasy, including fleece-washed shorn
wool

Farming of sheep

Avių auginimas

01.45.10

01.45.11

Gyvos avys

Sheep, live

Farming of sheep

Avių auginimas

01.45.10

01.45.21

Žalias avių pienas

Raw milk from sheep

Farming of sheep

Avių auginimas

01.45.10

01.45.30

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna,
įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

Shorn wool from sheep and goats,
greasy, including fleece-washed shorn
wool

Farming of goats

Ožkų auginimas

01.45.20

01.45.12

Gyvos ožkos

Goats, live

Farming of goats

Ožkų auginimas

01.45.20

01.45.22

Žalias ožkų pienas

Raw milk from goats

Farming of goats

Ožkų auginimas

01.45.20

01.45.30

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna,
įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

Shorn wool from sheep and goats,
greasy, including fleece-washed shorn
wool

Raising of swine/pigs

Kiaulių auginimas

01.46

01.46.10

Gyvos kiaulės

Swine, live

Farming and commercial fattening of
pigs

Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai

01.46.10

01.46.10

Gyvos kiaulės

Swine, live

Farming of pedigree pigs

Veislinių kiaulių auginimas

01.46.20

01.46.10

Gyvos kiaulės

Swine, live

Raising of poultry

Naminių paukščių auginimas

01.47

01.47.11

Gyvos vištos ir viščiukai

Chickens, live

Raising of poultry

Naminių paukščių auginimas

01.47

01.47.12

Gyvi kalakutai

Turkeys, live

Raising of poultry

Naminių paukščių auginimas

01.47

01.47.13

Gyvos žąsys

Geese, live

Raising of poultry

Naminių paukščių auginimas

01.47

01.47.14

Gyvos antys ir patarškos

Ducks and guinea fowls, live

Raising of poultry

Naminių paukščių auginimas

01.47

01.47.21

Švieži vištų kiaušiniai su lukštais

Hen eggs in shell, fresh

Raising of poultry

Naminių paukščių auginimas

01.47

01.47.22

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su
Eggs from other poultry, in shell, fresh
lukštais

Raising of poultry

Naminių paukščių auginimas

01.47

01.47.23

Vištų periniai

Hen eggs for hatching

Raising of poultry

Naminių paukščių auginimas

01.47

01.47.24

Kitų naminių paukščių periniai

Eggs from other poultry, for hatching

Raising of poultry for meat and
production of eggs

Naminių paukščių auginimas mėsai ir
kiaušinių gavybai

01.47.10

01.47.11

Gyvos vištos ir viščiukai

Chickens, live

Raising of poultry for meat and
production of eggs

Naminių paukščių auginimas mėsai ir
kiaušinių gavybai

01.47.10

01.47.12

Gyvi kalakutai

Turkeys, live
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Raising of poultry for meat and
production of eggs

Naminių paukščių auginimas mėsai ir
kiaušinių gavybai

01.47.10

01.47.13

Gyvos žąsys

Geese, live

Raising of poultry for meat and
production of eggs

Naminių paukščių auginimas mėsai ir
kiaušinių gavybai

01.47.10

01.47.14

Gyvos antys ir patarškos

Ducks and guinea fowls, live

Raising of poultry for meat and
production of eggs

Naminių paukščių auginimas mėsai ir
kiaušinių gavybai

01.47.10

01.47.21

Švieži vištų kiaušiniai su lukštais

Hen eggs in shell, fresh

Raising of poultry for meat and
production of eggs

Naminių paukščių auginimas mėsai ir
kiaušinių gavybai

01.47.10

01.47.22

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su
Eggs from other poultry, in shell, fresh
lukštais

Raising of pedigree poultry

Veislinių naminių paukščių auginimas

01.47.20

01.47.11

Gyvos vištos ir viščiukai

Chickens, live

Raising of pedigree poultry

Veislinių naminių paukščių auginimas

01.47.20

01.47.12

Gyvi kalakutai

Turkeys, live

Raising of pedigree poultry

Veislinių naminių paukščių auginimas

01.47.20

01.47.13

Gyvos žąsys

Geese, live

Raising of pedigree poultry

Veislinių naminių paukščių auginimas

01.47.20

01.47.14

Gyvos antys ir patarškos

Ducks and guinea fowls, live

Raising of pedigree poultry

Veislinių naminių paukščių auginimas

01.47.20

01.47.23

Vištų periniai

Hen eggs for hatching

Raising of pedigree poultry

Veislinių naminių paukščių auginimas

01.47.20

01.47.24

Kitų naminių paukščių periniai

Eggs from other poultry, for hatching

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.47.22

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su
Eggs from other poultry, in shell, fresh
lukštais

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.47.24

Kitų naminių paukščių periniai

Eggs from other poultry, for hatching

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.11

Gyvi naminiai triušiai

Domestic rabbits, live

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.12

Niekur kitur nepriskirti gyvi ūkiniai
paukščiai

Farmed birds n.e.c., live

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.13

Gyvi ūkiniai ropliai (įskaitant gyvates ir
vėžlius)

Farmed reptiles (including snakes and
turtles), live

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvi ūkiniai
gyvūnai

Other farmed animals n.e.c., live

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.21

Natūralus medus

Natural honey

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.22

Niekur kitur nepriskirtas žalias pienas

Raw milk n.e.c.

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.23

Šviežios, atšaldytos, užšaldytos,
Snails, fresh, chilled, frozen, dried, salted
džiovintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu
or in brine, except sea snails
sraigės, išskyrus jūrų sraiges

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.24

Niekur kitur nepriskirti ūkinių gyvūnų
valgomieji produktai

Edible products of farm animal origin
n.e.c.

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.25

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvijimui

Silk-worm cocoons suitable for reeling

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.26

Rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas
arba nedažytas vabzdžių vaškas ir
spermacetas

Insect waxes and spermaceti, whether or
not refined or coloured

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.27

Veisimui skirti gyvūnų embrionai

Animal embryos for reproduction

01.49.28

Niekur kitur nepriskirti nevalgomieji

Non-edible products of farm animal

Raising of other animals
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ūkinių gyvūnų produktai

origin n.e.c.

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.31

Neišdirbti kailiai, išskyrus kailinių ėriukų
kailius

Raw fur skins, except of fur-bearing
lambs

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.32

Neišdirbti kailinių ėriukų kailiai

Raw fur skins of fur-bearing lambs

Raising of other animals

Kitų gyvūnų auginimas

01.49

01.49.39

Niekur kitur nepriskirtos neišdirbtos
gyvūnų odos (šviežios arba
konservuotos, bet toliau neapdorotos)

Raw skins of animals n.e.c. (fresh or
preserved, but not further prepared)

Raising of fur animals

Švelniakailių žvėrelių auginimas

01.49.10

01.49.11

Gyvi naminiai triušiai

Domestic rabbits, live

Raising of fur animals

Švelniakailių žvėrelių auginimas

01.49.10

01.49.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvi ūkiniai
gyvūnai

Other farmed animals n.e.c., live

Raising of fur animals

Švelniakailių žvėrelių auginimas

01.49.10

01.49.24

Niekur kitur nepriskirti ūkinių gyvūnų
valgomieji produktai

Edible products of farm animal origin
n.e.c.

Raising of fur animals

Švelniakailių žvėrelių auginimas

01.49.10

01.49.27

Veisimui skirti gyvūnų embrionai

Animal embryos for reproduction

Raising of fur animals

Švelniakailių žvėrelių auginimas

01.49.10

01.49.28

Niekur kitur nepriskirti nevalgomieji
ūkinių gyvūnų produktai

Non-edible products of farm animal
origin n.e.c.

Raising of fur animals

Švelniakailių žvėrelių auginimas

01.49.10

01.49.31

Neišdirbti kailiai, išskyrus kailinių ėriukų
kailius

Raw fur skins, except of fur-bearing
lambs

Beekeeping

Bitininkystė

01.49.20

01.49.12

Niekur kitur nepriskirti gyvi ūkiniai
paukščiai

Farmed birds n.e.c., live

Beekeeping

Bitininkystė

01.49.20

01.49.21

Natūralus medus

Natural honey
Insect waxes and spermaceti, whether or
not refined or coloured
Other farmed animals n.e.c., live

Beekeeping

Bitininkystė

01.49.20

01.49.26

Rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas
arba nedažytas vabzdžių vaškas ir
spermacetas

Growing of grapevine snails and worms

Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas

01.49.30

01.49.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvi ūkiniai
gyvūnai

Growing of grapevine snails and worms

Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas

01.49.30

01.49.23

Šviežios, atšaldytos, užšaldytos,
Snails, fresh, chilled, frozen, dried, salted
džiovintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu
or in brine, except sea snails
sraigės, išskyrus jūrų sraiges

Growing of grapevine snails and worms

Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas

01.49.30

01.49.28

Niekur kitur nepriskirti nevalgomieji
ūkinių gyvūnų produktai

Non-edible products of farm animal
origin n.e.c.

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.11

Kietieji kviečiai

Durum wheat

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.12

Kviečiai, išskyrus kietuosius kviečius

Wheat, except durum wheat

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.20

Kukurūzai

Maize

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.31

Miežiai

Barley

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.32

Rugiai

Rye

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.33

Avižos

Oats

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.41

Sorgai

Sorghum
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Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.42

Soros

Millet

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.49

Kiti javai

Other cereals

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.50

Javų šiaudai ir išaižos

Cereals straw and husks

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.61

Žalios pupos

Beans, green

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.62

Žali žirniai

Peas, green

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.69

Kitos žalios ankštinės daržovės

Other green leguminous vegetables

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.71

Sausos pupos

Beans, dry

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.72

Sausos pupelės

Broad beans, dry

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.73

Sausi avinžirniai

Chick peas, dry

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.74

Sausi lęšiai

Lentils, dry

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.75

Sausi žirniai

Peas, dry

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.76

Pupuolės

Cow peas

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.77

Sausi kajanai

Pigeon peas, dry

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.79

Niekur kitur nepriskirti ankštiniai augalai
(džiovintos ankštinės daržovės)

Pulses (dried leguminous vegetables)
n.e.c.

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.81

Sojų pupelės

Soya beans

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.82

Negliaudyti žemės riešutai

Groundnuts, in shell

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.91

Sėmenys

Lin seed

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.92

Garstyčių sėklos

Mustard seed

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.93

Rapsų ar rapsukų sėklos

Rape or colza seed

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.94

Sezamų sėklos

Sesame seed

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.95

Saulėgrąžų sėklos

Sunflower seed

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.96

Paprastojo ricinmedžio sėklos

Castor oil seeds
Other oil seeds n.e.c.

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.11.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
aliejingosios sėklos

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.12.10

Lukštenti ryžiai

Rice, not husked

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.11

Smidrai

Asparagus

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.12

Kopūstai

Cabbages

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.13

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

Cauliflowers and broccoli

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.14

Salotos

Lettuce

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.15

Trūkažolės

Chicory

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.16

Špinatai

Spinach

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.17

Artišokai

Artichokes

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.19

Kitos lapinės arba stiebinės daržovės

Other leafy or stem vegetables

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.21

Arbūzai

Watermelons
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Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.29

Kiti melionai

Other melons

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.31

Žali ankštiniai pipirai ir vienmetės
paprikos (tik Capsicum)

Chillies and peppers, green (only
capsicum)

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.32

Agurkai ir kornišonai

Cucumbers and gherkins

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.33

Baklažanai

Eggplants (aubergines)

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.34

Pomidorai

Tomatoes

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisinės
daržovės

Other fruit-bearing vegetables n.e.c.

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.41

Morkos ir ropės

Carrots and turnips

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.42

Česnakai

Garlic

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.43

Svogūnai

Onions

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.44

Porai ir kitos svogūninės arba česnakinės
Leeks and other alliaceous vegetables
daržovės

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.49

Kitos šakniavaisinės, svogūninės arba
gumbavaisinės daržovės (neturinčios
daug krakmolo arba inulino)

Other root, bulb or tuberous vegetables
(without high starch or inulin content)

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.51

Bulvės

Potatoes

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.52

Batatai

Sweet potatoes

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.53

Maniokai

Cassava

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.54

Valgomoji kolokazija

Taro
Other edible roots and tubers with high
starch or inulin content

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.59

Kiti valgomieji šakniavaisiai ir
gumbavaisiai, turintys daug krakmolo
arba inulino

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.60

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

Vegetable seeds, except beet seeds

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.71

Cukriniai runkeliai

Sugar beet

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.72

Cukrinių runkelių sėklos

Sugar beet seeds

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.80

Grybai ir trumai

Mushrooms and truffles
Vegetables, fresh, n.e.c.

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.13.90

Niekur kitur nepriskirtos šviežios
daržovės

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.14.10

Cukranendrės

Sugar cane

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.15.10

Neperdirbtas tabakas

Unmanufactured tobacco

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.16.11

Valyta ar nevalyta medvilnė

Cotton, whether or not ginned

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.16.12

Džiutas, kenafas ir kiti tekstilės karnienos Jute, kenaf and other textile bast fibres,
pluoštai, žaliaviniai arba mirkyti, išskyrus raw or retted, except flax, true hemp and
linus, tikrąsias kanapes ir ramę
ramie

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.16.19

Niekur kitur nepriskirti linai, tikrosios
kanapės ir žaliaviniai pluoštiniai augalai
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Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.19.10

Pašariniai augalai

Forage crops

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.19.21

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai

Cut flowers and flower buds

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.19.22

Gėlių sėklos

Flower seeds

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.19.31

Runkelių sėklos (išskyrus cukrinių
Beet seeds (excluding sugar beet seeds)
runkelių sėklas) ir pašarinių augalų sėklos and seeds for forage plants

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.19.39

Niekur kitur nepriskirtos augalinės
žaliavos

Raw vegetable materials n.e.c.

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.21.11

Valgomosios vynuogės

Table grapes

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.21.12

Kitos šviežios vynuogės

Other grapes, fresh

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.22.11

Avokadai

Avocados

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.22.12

Bananai, paprastieji bananai ir panašūs
vaisiai

Bananas, plantains and similar

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.22.13

Datulės

Dates

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.22.14

Figos

Figs
Other tropical and subtropical fruits

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.22.19

Kiti tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir
uogos

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.23.11

Didieji greipfrutai ir greipfrutai

Pomelo and grapefruits

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.23.12

Citrinos ir žaliosios citrinos

Lemons and limes

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.23.13

Apelsinai

Oranges

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.23.14

Tikrieji mandarinai, mandarinai,
klementinai

Tangerines, mandarins, clementines

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.23.19

Kiti citrusiniai vaisiai

Other citrus fruits

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.24.10

Obuoliai

Apples

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.24.21

Kriaušės

Pears

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.24.22

Svarainiai

Quinces

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.24.23

Abrikosai

Apricots

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.24.24

Vyšnios

Cherries

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.24.25

Persikai

Peaches

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.24.26

Nektarinai

Nectarines

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.24.27

Slyvos

Plums

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.24.28

Dygiosios slyvos

Sloes
Other pome fruits and stone fruits n.e.c.

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.24.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėklavaisiai ir
kaulavaisiai

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.11

Kiviai

Kiwi fruit

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.12

Avietės

Raspberries
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Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.13

Braškės

Strawberries

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, šilauogių
genties augalų vaisiai ir uogos

Other berries, the fruits of the genus
vaccinium n.e.c.

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.20

Vaisių sėklos

Fruit seeds

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.31

Migdolai

Almonds

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.32

Kaštainiai

Chestnuts

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.33

Lazdyno riešutai

Hazelnuts

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.34

Pistacijos

Pistachios

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.35

Graikiniai riešutai

Walnuts
Other nuts (excluding wild edible nuts,
groundnuts and coconuts)

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.39

Kiti riešutai (išskyrus laukinius
valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir
kokosus)

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.25.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir
Other tree and bush fruits n.e.c.
uogakrūmių vaisiai bei uogos

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.26.11

Valgomosios alyvuogės

Table olives

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.26.12

Alyvuogės aliejui spausti

Olives for production of olive oil

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.26.20

Kokosai

Coconuts

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.26.90

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

Other oleaginous fruits

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.27.11

Neskrudintos kavos pupelės

Coffee beans, not roasted

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.27.12

Arbatžolės

Tea leaves

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.27.13

Matės lapeliai

Maté leaves

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.27.14

Kakavos pupelės

Cocoa beans

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.28.11

Žaliaviniai pipirai (Piper spp.)

Pepper (piper spp.), raw

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.28.12

Žaliaviniai sausi (Capsicum spp.)
ankštiniai pipirai ir žaliavinės vienmetės
paprikos

Chillies and peppers, dry (capsicum spp.),
raw

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.28.13

Žaliaviniai muskatai, muskato kevalai ir
kardamonas

Nutmeg, mace and cardamoms, raw

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.28.14

Žaliaviniai žvaigždanyžiai, anyžinės
ožiažolės, kalendros, kmynai, kmyniniai
kuminai, pankoliai ir kadagių uogos

Anise, badian, coriander, cumin, caraway,
fennel and juniper berries, raw

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.28.15

Žaliavinis cinamonas

Cinnamon (canella), raw

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.28.16

Žaliaviniai gvazdikėliai (su stiebais)

Cloves (whole stems), raw

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.28.17

Žaliavinis sausas imbieras

Ginger, dry, raw

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.28.18

Žaliavinė vanilė

Vanilla, raw

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.28.19

Kiti neperdirbti prieskoniai

Other spices, not processed
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Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.28.20

Apynių spurgai

Hop cones

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.28.30

Augalai, dažniausiai naudojami
parfumerijoje, farmacijoje arba kaip
insekticidai, fungicidai ar panašiai

Plants used primarily in perfumery, in
pharmacy, or for insecticidal, fungicidal
or similar purposes

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.29.10

Gamtinis kaučiukas

Natural rubber

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.29.20

Nukirstos kalėdinės eglutės

Christmas trees, cut

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.29.30

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos Vegetable materials of a kind used
pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar primarily for plaiting or as stuffing or
rauginimui
padding, or in dyeing or tanning

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.41.10

Gyvi pieniniai galvijai

Dairy cattle, live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.41.20

Žalias pieninių galvijų pienas

Raw milk from dairy cattle
Other cattle and buffaloes, except calves,
live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.42.11

Kiti gyvi galvijai ir buivolai, išskyrus
veršelius

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.42.12

Gyvi galvijų ir buivolų veršeliai

Calves of cattle and buffalo, live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.42.20

Galvijų ir buivolų sperma

Cattle and buffalo semen

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.43.11

Gyvi arkliai

Horses, live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.43.12

Gyvi asilai, mulai (asilėnai) ir arklėnai

Asses, mules and hinnies, live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.45.11

Gyvos avys

Sheep, live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.45.12

Gyvos ožkos

Goats, live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.45.21

Žalias avių pienas

Raw milk from sheep

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.45.22

Žalias ožkų pienas

Raw milk from goats

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.45.30

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna,
įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

Shorn wool from sheep and goats,
greasy, including fleece-washed shorn
wool

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.46.10

Gyvos kiaulės

Swine, live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.47.11

Gyvos vištos ir viščiukai

Chickens, live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.47.12

Gyvi kalakutai

Turkeys, live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.47.13

Gyvos žąsys

Geese, live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.47.14

Gyvos antys ir patarškos

Ducks and guinea fowls, live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.47.21

Švieži vištų kiaušiniai su lukštais

Hen eggs in shell, fresh

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.47.22

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su
Eggs from other poultry, in shell, fresh
lukštais

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.47.23

Vištų periniai

Hen eggs for hatching

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.47.24

Kitų naminių paukščių periniai

Eggs from other poultry, for hatching

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.11

Gyvi naminiai triušiai

Domestic rabbits, live

01.49.12

Niekur kitur nepriskirti gyvi ūkiniai

Farmed birds n.e.c., live

Mixed farming
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paukščiai
Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.13

Gyvi ūkiniai ropliai (įskaitant gyvates ir
vėžlius)

Farmed reptiles (including snakes and
turtles), live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvi ūkiniai
gyvūnai

Other farmed animals n.e.c., live

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.21

Natūralus medus

Natural honey

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.22

Niekur kitur nepriskirtas žalias pienas

Raw milk n.e.c.

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.23

Šviežios, atšaldytos, užšaldytos,
Snails, fresh, chilled, frozen, dried, salted
džiovintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu
or in brine, except sea snails
sraigės, išskyrus jūrų sraiges

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.24

Niekur kitur nepriskirti ūkinių gyvūnų
valgomieji produktai

Edible products of farm animal origin
n.e.c.

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.25

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvijimui

Silk-worm cocoons suitable for reeling

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.26

Rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas
arba nedažytas vabzdžių vaškas ir
spermacetas

Insect waxes and spermaceti, whether or
not refined or coloured

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.27

Veisimui skirti gyvūnų embrionai

Animal embryos for reproduction
Non-edible products of farm animal
origin n.e.c.

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.28

Niekur kitur nepriskirti nevalgomieji
ūkinių gyvūnų produktai

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.31

Neišdirbti kailiai, išskyrus kailinių ėriukų
kailius

Raw fur skins, except of fur-bearing
lambs

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.32

Neišdirbti kailinių ėriukų kailiai

Raw fur skins of fur-bearing lambs
Raw skins of animals n.e.c. (fresh or
preserved, but not further prepared)

Mixed farming

Mišrusis žemės ūkis

01.50

01.49.39

Niekur kitur nepriskirtos neišdirbtos
gyvūnų odos (šviežios arba
konservuotos, bet toliau neapdorotos)

Support activities for crop production

Augalininkystei būdingų paslaugų veikla

01.61

01.61.10

Augalininkystei būdingos paslaugos

Support services to crop production

Agricultural crop protection from
diseases, pests and weeds

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

01.61.10

01.61.10

Augalininkystei būdingos paslaugos

Support services to crop production

Fertilisation of agricultural crops with
mineral and organic fertilisers

Žemės ūkio augalų tręšimas
mineralinėmis ir organinėmis trąšomis

01.61.20

01.61.10

Augalininkystei būdingos paslaugos

Support services to crop production

Support activities for animal production

Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla

01.62

01.62.10

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

Support services to animal production

Artificial insemination

Dirbtinio apsėklinimo veikla

01.62.10

01.62.10

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

Support services to animal production

Post-harvest crop activities

Derliaus apdorojimo veikla

01.63

01.63.10

Derliaus apdorojimo paslaugos

Post-harvest crop services

Seed processing for propagation

Sėklininkystė

01.64

01.64.10

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

Seed processing services for propagation

Hunting, trapping and related service
activities

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių
paslaugų veikla

01.70

01.70.10

Medžioklės, gaudymo spąstais ir
susijusios paslaugos

Hunting and trapping and related
services

Silviculture and other forestry activities

Miško medžių auginimas ir kita
miškininkystės veikla

02.10

02.10.11

Augantys miško medžių sodinukai

Live forest tree plants
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Silviculture and other forestry activities

Miško medžių auginimas ir kita
miškininkystės veikla

02.10

02.10.12

Miško medžių sėklos

Forest tree seeds

Silviculture and other forestry activities

Miško medžių auginimas ir kita
miškininkystės veikla

02.10

02.10.20

Miško medžių medelynų paslaugos

Forest trees nurseries services

Silviculture and other forestry activities

Miško medžių auginimas ir kita
miškininkystės veikla

02.10

02.10.30

Miško medžiai

Forest trees

Logging

Medienos ruoša

02.20

02.20.11

Spygliuočių rąstai

Logs of coniferous wood

Logging

Medienos ruoša

02.20

02.20.12

Lapuočių rąstai, išskyrus atogrąžų medžių Logs of non-coniferous wood, except
rąstus
tropical wood

Logging

Medienos ruoša

02.20

02.20.13

Atogrąžų medžių rąstai

Logs of tropical wood

Logging

Medienos ruoša

02.20

02.20.14

Spygliuočių malkos

Fuel wood of coniferous wood

Logging

Medienos ruoša

02.20

02.20.15

Lapuočių malkos

Fuel wood of non-coniferous wood

Gathering of wild growing non-wood
products

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

02.30

02.30.11

Balata, gutaperčia, gvajulės derva, čiklė ir Balata, gutta-percha, guayula, chicle and
panašios gamtinės dervos
similar natural gums

Gathering of wild growing non-wood
products

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

02.30

02.30.12

Šelakas, balzamai ir kitos gamtinės
dervos bei sakai

Lac, balsams and other natural gums and
resins

Gathering of wild growing non-wood
products

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

02.30

02.30.20

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba
paprastai paruošta

Natural cork, raw or simply prepared

Gathering of wild growing non-wood
products

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

02.30

02.30.30

Dekoratyviniams tikslams tinkamos
augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės

Parts of plants, grasses, mosses and
lichens suitable for ornamental purposes

Gathering of wild growing non-wood
products

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

02.30

02.30.40

Laukinių augalų valgomieji produktai

Wild growing edible products

Picking wild mushrooms

Miško grybų rinkimas

02.30.10

02.30.40

Laukinių augalų valgomieji produktai

Wild growing edible products

Picking nuts and wild berries

Riešutų ir miško uogų rinkimas

02.30.20

02.30.40

Laukinių augalų valgomieji produktai

Wild growing edible products

Support services to forestry

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

02.40

02.40.10

Miškininkystei būdingos paslaugos

Support services to forestry

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.11

Laukinės dekoratyvinės žuvytės

Ornamental fish, wild

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.13

Kitos nemaistinės gyvos laukinės žuvys,
įskaitant akvakultūros sėklas ir pašarus

Other wild, live fish, not for human
consumption, including seeds and feeds
for aquaculture

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.21

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės Fish, live, fresh or chilled, for human
laukinės jūros žuvys
consumption, marine, not farmed

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.31

Neužšaldyti laukiniai vėžiagyviai

Crustaceans, not frozen, not farmed
Oysters, live, fresh or chilled, not farmed

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.41

Gyvos, šviežios arba atšaldytos laukinės
austrės

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.42

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti laukiniai
moliuskai

Other molluscs, live, fresh or chilled, not
farmed

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.46

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti vandens

Other aquatic invertebrates, live, fresh or
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laukiniai bestuburiai

chilled, not farmed

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.51

Gamtiniai neapdoroti perlai

Natural pearls, unworked

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.62

Gyvūninės natūraliosios pintys

Natural sponges of animal origin

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.63

Jūriniai maistiniai laukiniai vandens
augalai ir kiti dumbliai

Seaweeds and other algae for human
consumption, wild

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.65

Jūriniai nemaistiniai laukiniai vandens
augalai ir kiti dumbliai

Seaweeds and other algae not for human
consumption, wild

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.69

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens
augalai, gyvūnai ir jų produktai

Other aquatic plants, animals and their
products n.e.c.

Marine fishing

Jūrinė žvejyba

03.11

03.00.71

Žuvininkystei būdingos paslaugos

Support services to fishing

Processing of fish on fishing vessels

Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose

03.11.10

03.00.21

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės Fish, live, fresh or chilled, for human
laukinės jūros žuvys
consumption, marine, not farmed

Processing of fish on fishing vessels

Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose

03.11.10

03.00.71

Žuvininkystei būdingos paslaugos

Support services to fishing

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.11

Laukinės dekoratyvinės žuvytės

Ornamental fish, wild

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.13

Kitos nemaistinės gyvos laukinės žuvys,
įskaitant akvakultūros sėklas ir pašarus

Other wild, live fish, not for human
consumption, including seeds and feeds
for aquaculture

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.22

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės Fish, live, fresh or chilled, for human
laukinės gėlavandenės žuvys
consumption, freshwater, not farmed

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.31

Neužšaldyti laukiniai vėžiagyviai

Crustaceans, not frozen, not farmed

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.41

Gyvos, šviežios arba atšaldytos laukinės
austrės

Oysters, live, fresh or chilled, not farmed

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.42

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti laukiniai
moliuskai

Other molluscs, live, fresh or chilled, not
farmed

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.46

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti vandens
laukiniai bestuburiai

Other aquatic invertebrates, live, fresh or
chilled, not farmed

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.51

Gamtiniai neapdoroti perlai

Natural pearls, unworked
Coral and similar products, shells of
molluscs, crustaceans or echinoderms
and cuttle-bone

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.61

Koralai ir panašūs produktai, moliuskų
geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių
kiautai ir sepijų skeleto plokštelės

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.62

Gyvūninės natūraliosios pintys

Natural sponges of animal origin
Other aquatic plants, animals and their
products n.e.c.

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.69

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens
augalai, gyvūnai ir jų produktai

Freshwater fishing

Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

03.00.71

Žuvininkystei būdingos paslaugos

Support services to fishing

Ūkiuose užaugintos dekoratyvinės
žuvytės

Ornamental fish, farmed

Kitos nemaistinės gyvos laukinės žuvys,

Other wild, live fish, not for human

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.12

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.13
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įskaitant akvakultūros sėklas ir pašarus

consumption, including seeds and feeds
for aquaculture
Other farmed, live fish, not for human
consumption, including seeds and feeds
for aquaculture

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.14

Kitos nemaistinės gyvos ūkiuose
užaugintos žuvys, įskaitant akvakultūros
sėklas ir pašarus

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.23

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės Fish, live, fresh or chilled, for human
ūkiuose užaugintos jūros žuvys
consumption, marine, farmed

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.32

Neužšaldyti ūkiuose užauginti vėžiagyviai Crustaceans, not frozen, farmed

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.43

Gyvos, šviežios arba atšaldytos ūkiuose
užaugintos austrės

Oysters, live, fresh or chilled, farmed

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.44

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose
užauginti moliuskai

Other molluscs, live, fresh or chilled,
farmed

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.45

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose
užauginti vandens bestuburiai

Other aquatic invertebrates, live, fresh or
chilled, farmed

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.52

Dirbtiniu būdu išauginti neapdoroti
perlai

Cultured pearls, unworked

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.61

Koralai ir panašūs produktai, moliuskų
geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių
kiautai ir sepijų skeleto plokštelės

Coral and similar products, shells of
molluscs, crustaceans or echinoderms
and cuttle-bone

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.64

Jūriniai maistiniai ūkiuose užauginti
vandens augalai ir kiti dumbliai

Seaweeds and other algae for human
consumption, farmed

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.66

Jūriniai nemaistiniai ūkiuose užauginti
vandens augalai ir kiti dumbliai

Seaweeds and other algae not for human
consumption, farmed

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.69

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens
augalai, gyvūnai ir jų produktai

Other aquatic plants, animals and their
products n.e.c.

Marine aquaculture

Jūrinė akvakultūra

03.21

03.00.72

Akvakultūrai būdingos paslaugos

Support services to aquaculture
Ornamental fish, farmed

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.12

Ūkiuose užaugintos dekoratyvinės
žuvytės

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.13

Kitos nemaistinės gyvos laukinės žuvys,
įskaitant akvakultūros sėklas ir pašarus

Other wild, live fish, not for human
consumption, including seeds and feeds
for aquaculture

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.14

Kitos nemaistinės gyvos ūkiuose
užaugintos žuvys, įskaitant akvakultūros
sėklas ir pašarus

Other farmed, live fish, not for human
consumption, including seeds and feeds
for aquaculture

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.24

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės Fish, live, fresh or chilled, for human
ūkiuose užaugintos gėlavandenės žuvys consumption, freshwater, farmed

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.32

Neužšaldyti ūkiuose užauginti vėžiagyviai Crustaceans, not frozen, farmed

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.43

Gyvos, šviežios arba atšaldytos ūkiuose
užaugintos austrės
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Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.44

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose
užauginti moliuskai

Other molluscs, live, fresh or chilled,
farmed

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.45

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose
užauginti vandens bestuburiai

Other aquatic invertebrates, live, fresh or
chilled, farmed

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.52

Dirbtiniu būdu išauginti neapdoroti
perlai

Cultured pearls, unworked

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.61

Koralai ir panašūs produktai, moliuskų
geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių
kiautai ir sepijų skeleto plokštelės

Coral and similar products, shells of
molluscs, crustaceans or echinoderms
and cuttle-bone

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.69

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens
augalai, gyvūnai ir jų produktai

Other aquatic plants, animals and their
products n.e.c.

Freshwater aquaculture

Gėlųjų vandenų akvakultūra

03.22

03.00.72

Akvakultūrai būdingos paslaugos

Support services to aquaculture

Mining of hard coal

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

05.10

05.10.10

Juodosios akmens anglys (antracitas)

Hard coal

Mining of lignite

Rusvųjų anglių kasyba

05.20

05.20.10

Rusvosios anglys (lignitas)

Lignite

Extraction of crude petroleum

Žalios naftos gavyba

06.10

06.10.10

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva,
gauta iš bituminių mineralų

Petroleum oils and oils obtained from
bituminous minerals, crude

Extraction of crude petroleum

Žalios naftos gavyba

06.10

06.10.20

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir
bitumingasis smėlis

Bituminous or oil shale and tar sands

Extraction of natural gas

Gamtinių dujų gavyba

06.20

06.20.10

Gamtinės dujos, suskystintos arba
dujinės būsenos

Natural gas, liquefied or in gaseous state

Mining of iron ores

Geležies rūdų kasyba

07.10

07.10.10

Geležies rūda

Iron ores

Mining of uranium and thorium ores

Urano ir torio rūdų kasyba

07.21

07.21.10

Urano ir torio rūda

Uranium and thorium ores

Mining of other non-ferrous metal ores

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

07.29

07.29.11

Vario rūda ir koncentratai

Copper ores and concentrates

Mining of other non-ferrous metal ores

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

07.29

07.29.12

Nikelio rūda ir koncentratai

Nickel ores and concentrates

Mining of other non-ferrous metal ores

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

07.29

07.29.13

Aliuminio rūda ir koncentratai

Aluminium ores and concentrates

Mining of other non-ferrous metal ores

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

07.29

07.29.14

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

Precious metal ores and concentrates
Lead, zinc and tin ores and concentrates

Mining of other non-ferrous metal ores

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

07.29

07.29.15

Švino, cinko ir alavo rūda bei
koncentratai

Mining of other non-ferrous metal ores

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

07.29

07.29.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, spalvotųjų
metalų rūda ir koncentratai

Other non-ferrous metal ores and
concentrates n.e.c.

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

08.11

08.11.11

Marmuras ir kiti dekoratyviniai ar
statybiniai kalkakmeniai

Marble and other calcareous ornamental
or building stone

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

08.11

08.11.12

Granitas, smiltainis ir kiti dekoratyviniai ar Granite, sandstone and other ornamental
statybiniai akmenys
or building stone

Quarrying of ornamental and building
stone, limestone, gypsum, chalk and

08.11

08.11.20

Klintys ir gipsas
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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

08.11.30

Kreida ir nedegtas dolomitas

Chalk and uncalcined dolomite

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

08.11

08.11.40

Skalūnai

Slate

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

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas;
molio ir kaolino kasyba

08.12

08.12.11

Gamtinis smėlis

Natural sands

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

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas;
molio ir kaolino kasyba

08.12

08.12.12

Akmenų granulės, trupiniai ir milteliai;
gargždas, žvyras

Granules, chippings and powder;
pebbles, gravel

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

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas;
molio ir kaolino kasyba

08.12

08.12.13

Mixtures of slag and similar industrial
Šlakų ir panašių pramoninių atliekų
waste products, whether or not
mišiniai su (arba be) gargždu, žvyru,
incorporating pebbles, gravel, shingle
žvirgždu ir titnagu, naudojami statyboms
and flint for construction use

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

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas;
molio ir kaolino kasyba

08.12

08.12.21

Kaolinas ir kitas kaolininis molis

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

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas;
molio ir kaolino kasyba

08.12

08.12.22

Other clays, andalusite, kyanite and
Kitas molis, andalūzitas, kianitas ir
sillimanite; mullite; chamotte or dinas
silimanitas; mulitas; šamotas arba dinasas
earths

Mining of chemical and fertiliser minerals

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei
ir trąšoms gaminti kasyba

08.91

08.91.11

Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai
aliuminio kalcio fosfatai

Natural calcium or aluminium calcium
phosphates

Mining of chemical and fertiliser minerals

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei
ir trąšoms gaminti kasyba

08.91

08.91.12

Nedegti geležies piritai; nevalyta arba
nerafinuota siera

Unroasted iron pyrites; crude or
unrefined sulphur

Mining of chemical and fertiliser minerals

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei
ir trąšoms gaminti kasyba

08.91

08.91.19

Kiti mineralai cheminėms medžiagoms ir
Other chemical and fertiliser minerals
trąšoms

Extraction of peat

Durpių gavyba

08.92

08.92.10

Durpės

Peat

Extraction of salt

Druskos gavyba

08.93

08.93.10

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros
vanduo

Salt and pure sodium chloride; sea water

Other mining and quarrying n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir
karjerų eksploatavimas

08.99

08.99.10

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas;
asfaltitai ir asfaltinės uolienos

Bitumen and asphalt, natural; asphaltites
and asphaltic rock

Other mining and quarrying n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir
karjerų eksploatavimas

08.99.21

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys
(išskyrus pramoninius deimantus),
neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai
apdirbti

Precious and semi-precious stones
(excluding industrial diamonds),
unworked or simply sawn or roughly
shaped

08.99.22

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba
tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai
apdoroti; pemza; švitras; gamtinis
korundas, gamtinis granatas ir kitos
gamtinės abrazyvinės medžiagos

Industrial diamonds, unworked or simply
sawn, cleaved or bruted; pumice stone;
emery; natural corundum, natural garnet
and other natural abrasives

EVRK 2 red. Name
slate

Other mining and quarrying n.e.c.
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Other mining and quarrying n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir
karjerų eksploatavimas

08.99

08.99.29

Kiti mineralai

Support activities for petroleum and
natural gas extraction

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų
paslaugų veikla

09.10

09.10.11

Gręžimo paslaugos, susijusios su naftos ir Drilling services to petroleum and natural
gamtinių dujų gavyba
gas extraction

Support activities for petroleum and
natural gas extraction

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų
paslaugų veikla

09.10

09.10.12

Gręžimo bokštų montavimo, remonto,
ardymo ir kitos paslaugos, susijusios su
naftos ir gamtinių dujų gavyba

Derrick erection, repair and dismantling
services and related support services to
petroleum and natural gas extraction

Support activities for petroleum and
natural gas extraction

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų
paslaugų veikla

09.10.13

Gamtinių dujų suskystinimo ir
suskystintųjų dujų vertimo dujomis,
ruošiant jas gabenti, paslaugos,
atliekamos gavybos vietoje

Liquefaction and regasification services
of natural gas for transportation done at
the mine site

Preparation of natural gas for
transportation

Gamtinių dujų parengimas transportuoti
(gabenti)

09.10.10

09.10.13

Gamtinių dujų suskystinimo ir
suskystintųjų dujų vertimo dujomis,
ruošiant jas gabenti, paslaugos,
atliekamos gavybos vietoje

Liquefaction and regasification services
of natural gas for transportation done at
the mine site

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

09.90.11

Juodųjų akmens anglių gavybai būdingos
Support services to hard coal extraction
paslaugos

Support activities for other mining and
quarrying

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui
būdingų paslaugų veikla

09.90

09.90.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kasybos ir
Support services to other mining and
karjerų eksploatavimui būdingos
quarrying n.e.c.
paslaugos

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.11

Šviežia arba atšaldyta galvijiena

Meat of bovine animals, fresh or chilled

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.12

Šviežia arba atšaldyta kiauliena

Meat of swine, fresh or chilled

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.13

Šviežia arba atšaldyta aviena

Meat of sheep, fresh or chilled

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.14

Šviežia arba atšaldyta ožkiena

Meat of goats, fresh or chilled

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.15

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų
arklinių šeimos gyvūnų mėsa

Meat of horses and other equines, fresh
or chilled

09.10

Other minerals

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.20

Švieži arba atšaldyti galvijienos,
Edible offal of bovine animals, swine,
kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir
sheep, goats, horses and other equines,
kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji
fresh or chilled
subproduktai

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.31

Užšaldyta galvijiena

Meat of bovine animals, frozen

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.32

Užšaldyta kiauliena

Meat of swine, frozen

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.33

Užšaldyta aviena

Meat of sheep, frozen

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.34

Užšaldyta ožkiena

Meat of goats, frozen
Meat of horses and other equines, frozen

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.35

Užšaldyta arkliena arba kitų arklinių
šeimos gyvūnų mėsa

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.39

Kita šviežia, atšaldyta arba užšaldyta
mėsa ir valgomieji subproduktai

Other meat and edible offal, fresh, chilled
or frozen

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.41

Neplauta pešta vilna, įskaitant plautą

Pulled wool, greasy, including fleece-
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vilnos plaką

washed pulled wool

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.42

Žaliavinė galvijų oda arba arklena

Whole raw hides and skins of bovine or
equine animals

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.43

Kita žaliavinė galvijų oda arba arklena

Other raw hides and skins of bovine or
equine animals

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.44

Žaliavinė avena arba ėrena

Raw hides and skins of sheep or lambs

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.45

Žaliavinė ožkena arba ožiukena

Raw hides and skins of goats or kids

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.50

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

Fats of bovine animals, sheep, goats or
pigs

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.60

Nevalgoma subproduktų žaliava

Raw offal, inedible

Processing and preserving of meat

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.11

10.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
perdirbtos ir konservuotos mėsos
manufacturing of processed and
gamybos dalis
preserved meat

Processing and preserving of poultry
meat

Paukštienos perdirbimas ir
konservavimas

10.12

10.12.10

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

Meat of poultry, fresh or chilled

Processing and preserving of poultry
meat

Paukštienos perdirbimas ir
konservavimas

10.12

10.12.20

Užšaldyta paukštiena

Meat of poultry, frozen

Processing and preserving of poultry
meat

Paukštienos perdirbimas ir
konservavimas

10.12

10.12.30

Naminių paukščių taukai

Fats of poultry

Processing and preserving of poultry
meat

Paukštienos perdirbimas ir
konservavimas

10.12

10.12.40

Valgomieji paukštienos subproduktai

Edible offal of poultry

Processing and preserving of poultry
meat

Paukštienos perdirbimas ir
konservavimas

10.12

10.12.50

Plunksnos ir paukščių odos su
plunksnomis

Feathers and skins of birds with feathers

Processing and preserving of poultry
meat

Paukštienos perdirbimas ir
konservavimas

10.12

10.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
perdirbtos ir konservuotos paukštienos
manufacturing of processed and
gamybos dalis
preserved poultry meat

Production of meat and poultry meat
products

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13

10.13.11

Kiauliena, sukapota gabalais, sūdyta,
džiovinta arba rūkyta (šoninė ir kumpis)

Swine meat, cuts, salted, dried or smoked
(bacon and ham)

Production of meat and poultry meat
products

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13

10.13.12

Galvijiena, sūdyta, džiovinta arba rūkyta

Bovine meat, salted, dried or smoked
Other meat and edible meat offal, salted,
in brine, dried or smoked (excluding
swine and bovine meat); edible flours
and meals of meat or meat offal
Sausages and similar products of meat,
offal or blood

Production of meat and poultry meat
products

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13

10.13.13

Kita mėsa ir valgomieji subproduktai,
sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba
rūkyti (išskyrus kiaulieną ir galvijiena);
valgomieji mėsos arba mėsos
subproduktų miltai ir rupiniai

Production of meat and poultry meat
products

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13

10.13.14

Dešros ir panašūs gaminiai iš mėsos,
subproduktų arba kraujo

Production of meat and poultry meat
products

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13

10.13.15

Kita paruošta ir konservuota mėsa, mėsos Other prepared and preserved meat,
subproduktai arba kraujas
meat offal or blood,
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Production of meat and poultry meat
products

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13

10.13.16

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš Flours, meals and pellets of meat unfit
mėsos; lydytų taukų likučiai
for human consumption; greaves

Production of meat and poultry meat
products

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13

10.13.91

Virimas ir kitos mėsos produktų
paruošimo paslaugos

Production of meat and poultry meat
products

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13

10.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
paruoštos ir konservuotos paukštienos ir manufacturing of meat and poultry meat
kitos mėsos gamybos dalis
products

Production of smoked meat and poultry
products

Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų
gamyba

10.13.10

10.13.11

Kiauliena, sukapota gabalais, sūdyta,
džiovinta arba rūkyta (šoninė ir kumpis)

Swine meat, cuts, salted, dried or smoked
(bacon and ham)

Production of smoked meat and poultry
products

Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų
gamyba

10.13.10

10.13.12

Galvijiena, sūdyta, džiovinta arba rūkyta

Bovine meat, salted, dried or smoked

10.13.10

10.13.13

Kita mėsa ir valgomieji subproduktai,
sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba
rūkyti (išskyrus kiaulieną ir galvijiena);
valgomieji mėsos arba mėsos
subproduktų miltai ir rupiniai

Other meat and edible meat offal, salted,
in brine, dried or smoked (excluding
swine and bovine meat); edible flours
and meals of meat or meat offal
Fish fillets and other fish meat (whether
or not minced), fresh or chilled

Cooking and other preparation services
for the production of meat products

Production of smoked meat and poultry
products

Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų
gamyba

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.11

Žuvies filė ir kita žuviena (malta arba
nemalta), šviežia arba atšaldyta

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.12

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, švieži arba
Fish livers and roes, fresh or chilled
atšaldyti

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.13

Užšaldyta žuvis

Fish, frozen

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.14

Užšaldyta žuvies filė

Fish fillets, frozen

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.15

Užšaldyta (malta arba nemalta) žuviena

Fish meat (whether or not minced),
frozen

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.16

Užšaldytos žuvies kepenys, ikrai ir pieniai Fish livers and roes, frozen

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.21

Žuvies filė, vytinta, sūdyta arba užpilta
sūrymu, išskyrus rūkytą

Fish fillets, dried, salted or in brine, but
not smoked
Fish livers, roes, fins, heads, tails, maws
and other edible offal dried, smoked,
salted or in brine; flours, meals and
pellets of fish, fit for human consumption

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.22

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, galvos,
uodegos, plaukiojimo pūslės ir kiti
valgomieji subproduktai, vytinti, rūkyti,
sūdyti arba užpilti sūrymu; maistiniai
žuvų miltai, rupiniai ir granulės

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.23

Džiovinta, sūdyta arba ne arba užpilta
sūrymu žuvis

Fish, dried, whether or not salted, or in
brine

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.24

Rūkyta žuvis, įskaitant filė

Fish, including fillets, smoked
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Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.25

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis,
išskyrus paruoštus žuvies patiekalus

Fish, otherwise prepared or preserved,
except prepared fish dishes

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.26

Ikrai ir ikrų pakaitalai

Caviar and caviar substitutes

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.31

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti
sūrymu vėžiagyviai

Crustaceans frozen, dried, salted or in
brine

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.32

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti
sūrymu moliuskai

Molluscs, frozen, dried, salted or in brine

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.33

Kiti užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti
sūrymu vandens bestuburiai ir vandens
augalai

Other aquatic invertebrates and
seaweed, frozen, dried, salted or in brine

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.34

Kitaip paruošti arba konservuoti
vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens
bestuburiai bei vandens augalai

Crustaceans, molluscs and other aquatic
invertebrates and seaweed, otherwise
prepared or preserved

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.41

Flours, meals and pellets of fish,
Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš
crustaceans, molluscs or other aquatic
žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų
invertebrates or seaweed, unfit for
vandens bestuburių ar vandens augalų
human consumption

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.42

Kiti nevalgomieji produktai iš žuvies,
vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens
bestuburių ar vandens augalų

Other inedible products of fish,
crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates or seaweed

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.91

Rūkymas ir kitos žuvies produktų
konservavimo ir paruošimo paslaugos

Smoking and other preservation and
preparation services for manufacture of
fish products

Processing and preserving of fish,
crustaceans and molluscs

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas
ir konservavimas

10.20

10.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
perdirbtos ir konservuotos žuvies,
manufacturing of processed and
vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis
preserved fish, crustaceans and molluscs

Processing and preserving of potatoes

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

10.31

10.31.11

Užšaldytos bulvės

EVRK 2 red. Name

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Potatoes, frozen

Processing and preserving of potatoes

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

10.31

10.31.12

Džiovintos bulvės, supjaustytos stambiais
gabalais ar griežinėliais arba
Dried potatoes whether or not cut or
nesupjaustytos, bet papildomai
sliced but not further prepared
neparuoštos

Processing and preserving of potatoes

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

10.31

10.31.13

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, Dried potatoes in the form of flour, meal,
granulės ir kruopos
flakes, granulates and pellets

Processing and preserving of potatoes

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

10.31

10.31.14

Paruoštos arba konservuotos bulvės

Potatoes prepared or preserved
Cooking and other preparation services
for potatoes and potato products

Processing and preserving of potatoes

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

10.31

10.31.91

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų
ruošimo paslaugos

Processing and preserving of potatoes

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

10.31

10.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
perdirbtų ir konservuotų bulvių gamybos manufacturing of processed and
dalis
preserved potatoes
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10.31.10

10.31.13

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, Dried potatoes in the form of flour, meal,
granulės ir kruopos
flakes, granulates and pellets

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Production of potato flour

Bulvių miltų gamyba

Manufacture of fruit and vegetable juice

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.32

10.32.11

Pomidorų sultys

Tomato juice

Manufacture of fruit and vegetable juice

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.32

10.32.12

Apelsinų sultys

Orange juice

Manufacture of fruit and vegetable juice

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.32

10.32.13

Greipfrutų sultys

Grapefruit juice

Manufacture of fruit and vegetable juice

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.32

10.32.14

Ananasų sultys

Pineapple juice

Manufacture of fruit and vegetable juice

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.32

10.32.15

Vynuogių sultys

Grape juice

Manufacture of fruit and vegetable juice

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.32

10.32.16

Obuolių sultys

Apple juice

Manufacture of fruit and vegetable juice

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.32

10.32.17

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

Mixtures of fruit and vegetable juices

Manufacture of fruit and vegetable juice

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.32

10.32.19

Kitos vaisių ir uogų bei daržovių sultys

Other fruit and vegetable juices

Manufacture of fruit and vegetable juice

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.32

10.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamybos
manufacturing of fruit and vegetable
dalis
juice

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.11

Užšaldytos daržovės

Vegetables, frozen

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.12

Laikinai konservuotos daržovės

Vegetables provisionally preserved

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.13

Džiovintos daržovės

Dried vegetables

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.14

Pjaustyti ir fasuoti vaisiai, uogos ir
daržovės

Cut and packaged vegetables and fruits

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.15

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi
konservuotos pupos, išskyrus paruoštus
daržovių patiekalus

Beans, preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid, except prepared
vegetable dishes

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.16

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi
konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus
daržovių patiekalus

Peas, preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid, except prepared
vegetable dishes

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39.17

Other vegetables (except potatoes),
Kitos kitaip nei su actu arba acto rūgštimi
preserved otherwise than by vinegar or
konservuotos daržovės, išskyrus bulves ir
acetic acid, except prepared vegetable
paruoštus daržovių patiekalus
dishes

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.18

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos,
riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys,
paruoštos arba konservuotos su actu
arba acto rūgštimi

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.21

Užšaldyti nevirti arba virti vaisiai, uogos ir Fruit and nuts, uncooked or cooked,
riešutai
frozen

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.22

Džemai, vaisių, uogų drebučiai (želė) ir
Jams, fruit jellies and fruit or nut puree
vaisių, uogų arba riešutų tyrės bei pastos and pastes
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Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.23

Žemės ir kiti riešutai, skrudinti, sūdyti ar
kitaip paruošti

Nuts, groundnuts, roasted, salted or
otherwise prepared

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.24

Laikinai konservuoti vaisiai, uogos ir
riešutai, neskirti vartoti nedelsiant

Fruit and nuts, provisionally preserved,
not for immediate consumption

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.25

Gliaudyti žemės ir kiti riešutai

Groundnuts and nuts, shelled

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.29

Kiti paruošti, džiovinti arba konservuoti
vaisiai ir riešutai

Other prepared, dried or preserved fruits
and nuts

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.30

Augalinės medžiagos ir augalinės
atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai
produktai

Vegetable materials and vegetable waste,
vegetable residues and by-products

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.91

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos
vaisiams, uogoms ir daržovėms
konservuoti

Cooking and other preparation services
for the preservation of fruit and
vegetables

Other processing and preserving of fruit
and vegetables

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir
konservavimas

10.39

10.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
perdirbtų ir konservuotų kitų vaisių, uogų manufacturing of other processed and
ir daržovių gamybos dalis
preserved fruit and vegetables

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.11

Neemulsuotas, nesumaišytas arba kitaip
Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil
neapdorotas kiaulinių taukų stearinas,
and tallow oil, not emulsified or mixed or
taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir
otherwise prepared
lajus

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.12

Žuvų ir jūrų žinduolių riebalai ir taukai bei Fats and oils and their fractions, of fish
jų frakcijos
and marine mammals

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.19

Kiti gyvūniniai riebalai ir taukai bei jų
frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet
chemiškai nemodifikuoti

Other animal fats and oils and their
fractions, whether or not refined, but not
chemically modified

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.21

Neapdorotas žemės riešutų aliejus

Groundnut oil, crude

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.22

Neapdorotas alyvuogių aliejus

Olive oil, crude

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.23

Neapdorotas saulėgrąžų aliejus

Sunflower-seed oil, crude

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.24

Neapdorotas rapsų, rapsukų ir garstyčių
aliejus

Rape, colza and mustard oil, crude

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.25

Neapdorotas alyvpalmių aliejus

Palm oil, crude

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.29

Kitas neapdorotas augalinis aliejus

Other vegetable oils, crude

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.30

Medvilnės pūkai

Cotton linters

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.41

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų Oil-cake and other solid residues, of
arba aliejaus liekanos
vegetable fats or oils

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.42

Miltai ir rupiniai iš aliejinių augalų
(išskyrus garstyčias) sėklų arba vaisių

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

Flours and meals of oil seeds or
oleaginous fruits, except those of
mustard
29/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.51

Rafinuotas, bet chemiškai
Soya-bean oil and its fractions, refined
nemodifikuotas sojų aliejus ir jo frakcijos but not chemically modified

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.52

Rafinuotas, bet chemiškai
Groundnut oil and its fractions, refined
nemodifikuotas žemės riešutų aliejus ir jo
but not chemically modified
frakcijos

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.53

Rafinuotas, bet chemiškai
nemodifikuotas alyvuogių aliejus ir jo
frakcijos

Olive oil and its fractions, refined but not
chemically modified

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.54

Rafinuotas, bet chemiškai
nemodifikuotas saulėgrąžų aliejus ir jo
frakcijos

Sunflower-seed oil and its fractions,
refined but not chemically modified

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.55

Rafinuotas, bet chemiškai
nemodifikuotas vilnamedžių aliejus ir jo
frakcijos

Cotton-seed oil and its fractions, refined
but not chemically modified

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.56

Rafinuotas, bet chemiškai
nemodifikuotas rapsų, rapsukų ir
garstyčių aliejus bei jo frakcijos

Rape, colza and mustard oil and their
fractions, refined but not chemically
modified

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.57

Rafinuotas, bet chemiškai
nemodifikuotas alyvpalmių aliejus ir jo
frakcijos

Palm oil and its fractions, refined but not
chemically modified

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.58

Rafinuotas, bet chemiškai
nemodifikuotas kokosų aliejus ir jo
frakcijos

Coconut oil and its fractions, refined but
not chemically modified

10.41.59

Kitas rafinuotas, bet chemiškai
nemodifikuotas aliejus ir jo frakcijos;
nelakūs augaliniai riebalai bei kitas,
niekur kitur nepriskirtas, augalinis aliejus
(išskyrus kukurūzų aliejų) ir jų frakcijos,
rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

Other oils and their fractions, refined but
not chemically modified; fixed vegetable
fats and other vegetable oils (except
maize oil) and their fractions n.e.c.
refined but not chemically modified

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.60

Gyvūniniai riebalai ir taukai arba
Animal or vegetable fats and oils and
augaliniai riebalai ir aliejai bei jų frakcijos,
their fractions, hydrogenated, esterified,
visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau
but not further prepared
neapdoroti

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.71

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus)

Vegetable waxes (excluding triglycerides)

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.72

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio
ar augalinio vaško apdorojimo liekanos

Degras; residues resulting from
treatment of fatty substances or animal
or vegetable waxes

Manufacture of oils and fats

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.41

10.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
aliejaus ir riebalų gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of oils and fats

Manufacture of margarine and similar
edible fats

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų
gamyba

10.42

10.42.10

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai Margarine and similar edible fats
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Manufacture of margarine and similar
edible fats

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų
gamyba

10.42

10.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
margarino ir panašių valgomųjų riebalų
gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of margarine and similar
edible fats

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.11

Perdirbtas skystas pienas

Processed liquid milk

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.12

Nekoncentruotas ir nesaldintas pienas ir
Milk and cream of > 6% fat, not
grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 6
concentrated or sweetened
%

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.21

Nugriebto pieno ir grietinėlės milteliai

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.22

Nenugriebto pieno ir grietinėlės milteliai Whole milk and cream powder

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.30

Sviestas ir tepieji pieno riebalai

Butter and dairy spreads

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.40

Sūris ir varškė

Cheese and curd
Milk and cream, concentrated or
containing added sugar or other
sweetening matter, other than in solid
forms

Skimmed milk and cream powder

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.51

Koncentruoti arba su cukrumi ar kitais
saldikliais pienas ir grietinėlė, išskyrus
pieno ir grietinėlės miltelius

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.52

Jogurtas ir kitas fermentuotas arba
raugintas pienas ir grietinė

Yoghurt and other fermented or acidified
milk or cream

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.53

Kazeinas

Casein

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.54

Laktozė ir laktozės sirupas

Lactose and lactose syrup

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.55

Išrūgos

Whey

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.56

Niekur kitur nepriskirti pieno gaminiai

Dairy products n.e.c.

Operation of dairies and cheese making

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.51

10.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
pieno ir sūrių gaminių gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of dairy and cheese
products

Manufacture of ice cream

Valgomųjų ledų gamyba

10.52

10.52.10

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

Ice cream and other edible ice
Sub-contracted operations as part of
manufacturing of ice cream

Manufacture of ice cream

Valgomųjų ledų gamyba

10.52

10.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
grietininių ledų gamybos dalis

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

10.61.11

Lukštenti ryžiai

Husked rice
Rice, semi- or wholly milled or broken

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

10.61.12

Pusiau arba visiškai malti arba skaldyti
ryžiai

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

10.61.21

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio
miltai

Wheat or maslin flour

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

10.61.22

Kitų javų miltai

Other cereal flour

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

10.61.23

Daržovių miltai ir rupūs miltai

Vegetable flour and meal

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

10.61.24

Mišiniai kepiniams kepti

Mixes for preparation of bakers' wares

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

10.61.31

Kviečių kruopos ir rupūs miltai

Groats and meal of wheat

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

10.61.32
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rupūs miltai ir granulės
Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

10.61.33

Grūdai pusryčiams ir kiti javų grūdų
produktai

Breakfast cereals and other cereal grain
products

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

10.61.40

Sėlenos, išsijos ir kitos malimo liekanos

Bran, sharps and other residues from the
working of cereals

Manufacture of grain mill products

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61

10.61.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
grūdų malimo produktų gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of grain mill products

Production of flour

Miltų gamyba

10.61.10

10.61.21

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio
miltai

Wheat or maslin flour

Production of flour

Miltų gamyba

10.61.10

10.61.22

Kitų javų miltai

Other cereal flour

Production of flour

Miltų gamyba

10.61.10

10.61.23

Daržovių miltai ir rupūs miltai

Vegetable flour and meal

Production of flour

Miltų gamyba

10.61.10

10.61.24

Mišiniai kepiniams kepti

Mixes for preparation of bakers' wares

Production of flour

Miltų gamyba

10.61.10

10.61.31

Kviečių kruopos ir rupūs miltai

Groats and meal of wheat

Production of flour

Miltų gamyba

10.61.10

10.61.32

Niekur kitur nepriskirtos javų kruopos,
rupūs miltai ir granulės

Cereal groats, meal and pellets n.e.c.

Production of groats

Kruopų gamyba

10.61.20

10.61.31

Kviečių kruopos ir rupūs miltai

Groats and meal of wheat

Production of groats

Kruopų gamyba

10.61.20

10.61.32

Niekur kitur nepriskirtos javų kruopos,
rupūs miltai ir granulės

Cereal groats, meal and pellets n.e.c.

Manufacture of starches and starch
products

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.62

10.62.11

Krakmolas; inulinas; kviečių glitimas;
dekstrinai ir kitoks modifikuotas
krakmolas

Starches; inulin; wheat gluten; dextrins
and other modified starches

Manufacture of starches and starch
products

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.62

10.62.12

Valgomasis maniokas ir iš krakmolo
pagaminti jo pakaitalai, dribsnių, grūdų
arba panašaus pavidalo

Tapioca and substitutes prepared from
starch in flakes, grains and the like

Manufacture of starches and starch
products

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.62

10.62.13

Gliukozė ir gliukozės sirupas; fruktozė ir
Glucose and glucose syrup; fructose and
fruktozės sirupas; invertuotasis cukrus;
fructose syrup; invert sugar; sugars and
niekur kitur nepriskirtas cukrus ir cukraus
sugar syrups n.e.c.
sirupas

Manufacture of starches and starch
products

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.62

10.62.14

Kukurūzų aliejus

Maize oil

Manufacture of starches and starch
products

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.62

10.62.20

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

Residues of starch manufacture and
similar residues

Manufacture of starches and starch
products

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.62

10.62.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip Sub-contracted operations as part of
krakmolo ir krakmolo produktų gamybos manufacturing of starches and starch
dalis
products

10.62.13

Gliukozė ir gliukozės sirupas; fruktozė ir
Glucose and glucose syrup; fructose and
fruktozės sirupas; invertuotasis cukrus;
fructose syrup; invert sugar; sugars and
niekur kitur nepriskirtas cukrus ir cukraus
sugar syrups n.e.c.
sirupas

Production of glucose syrup and maltose Gliukozės sirupo ir maltozės gamyba

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

10.62.10

32/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

10.62.20

10.62.11

Krakmolas; inulinas; kviečių glitimas;
dekstrinai ir kitoks modifikuotas
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Starches; inulin; wheat gluten; dextrins
and other modified starches

CPA 2.1 ver. Pavadinimas
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Production of starch

Krakmolo gamyba

Manufacture of bread; manufacture of
fresh pastry goods and cakes

Duonos gamyba; šviežių konditerijos
kepinių ir pyragaičių gamyba

10.71

10.71.11

Šviežia duona

Fresh bread

Manufacture of bread; manufacture of
fresh pastry goods and cakes

Duonos gamyba; šviežių konditerijos
kepinių ir pyragaičių gamyba

10.71

10.71.12

Švieži pyragai ir bandelės

Fresh pastry goods and cakes

Manufacture of bread; manufacture of
fresh pastry goods and cakes

Duonos gamyba; šviežių konditerijos
kepinių ir pyragaičių gamyba

10.71

10.71.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
šviežios arba užšaldytos duonos, pyragų
ir bandelių gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of fresh or frozen bread,
pastry goods and cakes

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

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

10.72

10.72.11

Traškučiai, džiūvėsiai, kepintos duonos
arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti
produktai

Crispbread, rusks, toasted bread and
similar toasted 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

10.72.12

Meduoliai su imbieru ir panašūs
gaminiai; saldieji sausainiai; vafliai ir
sausblyniai

Gingerbread and the like; sweet biscuits;
waffles and wafers

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

10.72.19

Kiti sausi arba ilgai išsilaikantys kepiniai

Other dry or preserved bakers' wares

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

10.72.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
Sub-contracted operations as part of
džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai
manufacturing of rusks and biscuits;
išsilaikantys konditerijos kepiniai ir
preserved pastry goods and cakes
pyragaičiai

Manufacture of macaroni, noodles,
couscous and similar farinaceous
products

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių
miltinių produktų gamyba

10.73

10.73.11

Makaronai, lakštiniai ir panašūs miltiniai
produktai

Macaroni, noodles and similar
farinaceous products

Manufacture of macaroni, noodles,
couscous and similar farinaceous
products

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių
miltinių produktų gamyba

10.73

10.73.12

Kuskusas

Couscous

Manufacture of macaroni, noodles,
couscous and similar farinaceous
products

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių
miltinių produktų gamyba

10.73

10.73.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
makaronų, lakštinių, kuskuso ir panašių
miltinių produktų gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of macaroni, noodles,
couscous and similar farinaceous
products

Manufacture of sugar

Cukraus gamyba

10.81

10.81.11

Žaliavinis kietasis cukranendrių arba
cukrinių runkelių cukrus

Raw cane or beet sugar, in solid form
Refined cane or beet sugar and
chemically pure sucrose, in solid form,
not containing added flavouring or
colouring matter

Manufacture of sugar

Cukraus gamyba

10.81

10.81.12

Rafinuotas kietasis cukranendrių arba
cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai
gryna sacharozė, be aromatinių arba
dažiųjų medžiagų

Manufacture of sugar

Cukraus gamyba

10.81

10.81.13

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių
Refined cane or beet sugar, containing
runkelių cukrus, į kurį pridėta aromatinių added flavouring or colouring matter;
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arba dažiųjų medžiagų; klevų cukrus ir
klevų sirupas

maple sugar and maple syrup

10.81.14

Melasa

Molasses
Beet-pulp, bagasse and other waste of
sugar manufacture

Manufacture of sugar

Cukraus gamyba

10.81

10.81.20

Cukrinių runkelių išspaudos,
cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus
gamybos atliekos

Manufacture of sugar

Cukraus gamyba

10.81

10.81.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
cukraus gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of sugar

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

10.82.11

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba
nepašalinti riebalai

Cocoa paste, whether or not defatted

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

10.82.12

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

Cocoa butter, fat and oil

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

10.82.13

Kakavos milteliai be cukraus arba kitų
saldiklių

Cocoa powder, not containing added
sugar or other sweetening matter

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

10.82.14

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta
cukraus arba kitokių saldiklių

Cocoa powder, containing added sugar
or other sweetening matter

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

10.82.21

Šokoladas ir maistiniai preparatai su
kakava (išskyrus saldintus kakavos
miltelius), birios formos

Chocolate and food preparations
containing cocoa (except sweetened
cocoa powder), in bulk forms

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

10.82.22

Šokoladas ir maistiniai preparatai su
kakava (išskyrus saldintus kakavos
miltelius), išskyrus birios formos

Chocolate and food preparations
containing cocoa (except sweetened
cocoa powder), other than in bulk forms

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

10.82.23

Cukraus saldumynai be kakavos (įskaitant Sugar confectionery (including white
baltąjį šokoladą)
chocolate), not containing cocoa

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

10.82.24

Cukruje konservuoti vaisiai, uogos,
riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų
dalys

Fruit, nuts, fruit-peel and other parts of
plants, preserved by sugar

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

10.82.30

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos
kakavos atliekos

Cocoa shells, husks, skins and other
cocoa waste

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamyba

10.82

10.82.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų
gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Processing of tea and coffee

Arbatos ir kavos apdorojimas ir
perdirbimas

10.83

10.83.11

Kava, be kofeino arba skrudinta

Coffee, decaffeinated or roasted

Processing of tea and coffee

Arbatos ir kavos apdorojimas ir
perdirbimas

10.83

10.83.12

Kavos pakaitalai; kavos arba kavos
pakaitalų ekstraktai, esencijos ir
koncentratai; kavos išaižos ir luobelės

Coffee substitutes; extracts, essences and
concentrates of coffee or coffee
substitutes; coffee husks and skins

Processing of tea and coffee

Arbatos ir kavos apdorojimas ir
perdirbimas

10.83

10.83.13

Nefermentuota žalioji arbata,
fermentuota ir iš dalies fermentuota
juodoji arbata, tiesiogiai išfasuota į

Green tea (not fermented), black tea
(fermented) and partly fermented tea, in
immediate packings of a content ≤ 3 kg
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fasuotes, kuriuose jos masė ne didesnė
kaip 3 kg
Processing of tea and coffee

Arbatos ir kavos apdorojimas ir
perdirbimas

10.83

10.83.14

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos
ir koncentratai bei mišiniai

Extracts, essences, concentrates and
preparations of tea or maté

Processing of tea and coffee

Arbatos ir kavos apdorojimas ir
perdirbimas

10.83

10.83.15

Žolių užpilai

Herb infusions

Processing of tea and coffee

Arbatos ir kavos apdorojimas ir
perdirbimas

10.83

10.83.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
kavos ir arbatos gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of coffee and tea

Manufacture of condiments and
seasonings

Užgardų ir pagardų gamyba

10.84

10.84.11

Actas ir jo pakaitalai, pagaminti iš acto
rūgšties

Vinegar and substitutes for vinegar
obtained from acetic acid

Manufacture of condiments and
seasonings

Užgardų ir pagardų gamyba

10.84

10.84.12

Padažai; sumaišyti užgardai ir sumaišyti
pagardai; garstyčių milteliai ir rupūs
miltai bei paruoštos garstyčios

Sauces; mixed condiments and mixed
seasonings; mustard flour and meal and
prepared mustard

Manufacture of condiments and
seasonings

Užgardų ir pagardų gamyba

10.84

10.84.21

Perdirbti pipirai (Piper spp.)

Pepper (piper spp.), processed

Manufacture of condiments and
seasonings

Užgardų ir pagardų gamyba

10.84

10.84.22

Perdirbtos sausos paprikos ir perdirbti
pipirai (Capsicum spp.)

Chillies and peppers, dry (capsicum spp.),
processed

Manufacture of condiments and
seasonings

Užgardų ir pagardų gamyba

10.84

10.84.23

Perdirbtas cinamonas; kiti perdirbti
prieskoniai

Cinnamon (canella), processed; other
processed spices

Manufacture of condiments and
seasonings

Užgardų ir pagardų gamyba

10.84

10.84.30

Maistinė druska

Food-grade salt

Manufacture of condiments and
seasonings

Užgardų ir pagardų gamyba

10.84

10.84.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of condiments and
uždarų ir pagardų gamybos dalis
seasonings

Production of vinegar

Acto gamyba

10.84.10

10.84.11

Actas ir jo pakaitalai, pagaminti iš acto
rūgšties

Vinegar and substitutes for vinegar
obtained from acetic acid

Manufacture of prepared meals and
dishes

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.85

10.85.11

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos,
mėsos subproduktų arba kraujo

Prepared meals and dishes based on
meat, meat offal or blood

Manufacture of prepared meals and
dishes

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.85

10.85.12

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies,
vėžiagyvių ir moliuskų

Prepared meals and dishes based on fish,
crustaceans and molluscs

Manufacture of prepared meals and
dishes

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.85

10.85.13

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

Prepared meals and dishes based on
vegetables

Manufacture of prepared meals and
dishes

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.85

10.85.14

Paruošti valgiai ir patiekalai iš miltinių
produktų

Prepared meals and dishes based on
pasta

Manufacture of prepared meals and
dishes

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.85

10.85.19

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai

Other prepared dishes and meals

Manufacture of prepared meals and
dishes

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.85

10.85.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
paruoštų valgių ir patiekalų gamybos
manufacturing of prepared meals and
dalis
dishes
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Manufacture of homogenised food
preparations and dietetic food

Homogenizuotų ir dietinių maisto
produktų gamyba

10.86

10.86.10

Homogenizuoti ir dietiniai maisto
produktai

Homogenised food preparations and
dietetic food

Manufacture of homogenised food
preparations and dietetic food

Homogenizuotų ir dietinių maisto
produktų gamyba

10.86

10.86.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
homogenizuotų ir dietinių maisto
produktų gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of homogenised food
preparations and dietetic food

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

10.89.11

Sriubos ir sultiniai bei jų mišiniai

Soups and broths and preparations
thereof

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

10.89.12

Švieži arba konservuoti kiaušiniai be
lukštų ir kiaušinių tryniai; konservuoti
arba virti kiaušiniai su lukštais; kiaušinių
baltymai

Eggs, not in shell, and eggs yolks fresh or
preserved; eggs in shells preserved or
cooked; egg albumin

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

10.89.13

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios);
kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai;
paruošti kepimo milteliai

Yeasts (active or inactive); other singlecell micro-organisms, dead; prepared
baking powders

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

10.89.14

Mėsos, žuvies ir kitų vandens bestuburių
ekstraktai ir sultys

Extracts and juices of meat, fish and
aquatic invertebrates

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

10.89.15

Augalų gyvasakiai ir ekstraktai; pektino
medžiagos; augaliniai klijai ir tirštikliai

Vegetable saps and extracts; pectic
substances; mucilages and thickeners

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

10.89.16

Paruošti gedieji maisto produktai,
pavyzdžiui, sumuštiniai ir šviežios picos

Prepared perishable food products such
as sandwiches and fresh pizza

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

10.89.17

Maisto papildai žmonėms

Food supplements for human
consumption

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

10.89.19

Niekur kitur nepriskirti įvairūs maisto
produktai

Miscellaneous food products n.e.c.

Manufacture of other food products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų gamyba

10.89

10.89.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
manufacturing of other food products
produktų gamybos dalis
n.e.c.

Production of yeast

Mielių gamyba

10.89.10

10.89.13

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios);
kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai;
paruošti kepimo milteliai

Yeasts (active or inactive); other singlecell micro-organisms, dead; prepared
baking powders

Manufacture of prepared feeds for farm
animals

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

10.91

10.91.10

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai,
išskyrus liucernų rupinius ir granules

Prepared feeds for farm animals, except
lucerne meal and pellets

Manufacture of prepared feeds for farm
animals

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

10.91

10.91.20

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės Lucerne (alfalfa) meal and pellets

Manufacture of prepared feeds for farm
animals

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

10.91

10.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
ūkiniams gyvūnams paruoštų pašarų
manufacturing of prepared feeds for
gamybos dalis
farm animals

Manufacture of prepared pet foods

Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams
gamyba

10.92

10.92.10

Paruoštas gyvūnų augintinių ėdalas
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Manufacture of prepared pet foods

Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams
gamyba

10.92

10.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
paruošto gyvūnų augintinių ėdalo
manufacturing of prepared pet foods
gamybos dalis

Distilling, rectifying and blending of
spirits

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir
maišymas

11.01

11.01.10

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

Distilling, rectifying and blending of
spirits

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir
maišymas

11.01

11.01.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos
manufacturing of distilled alcoholic
dalis
beverages

Manufacture of wine from grape

Vynuogių vyno gamyba

11.02

11.02.11

Šviežių vynuogių putojantis vynas

Manufacture of wine from grape

Vynuogių vyno gamyba

11.02

11.02.12

Šviežių vynuogių vynas, išskyrus putojantį Wine of fresh grapes, except sparkling
vyną; vynuogių misa
wine; grape must

Manufacture of wine from grape

Vynuogių vyno gamyba

11.02

11.02.20

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

Distilled alcoholic beverages

Sparkling wine of fresh grapes

Wine lees; argol

Manufacture of wine from grape

Vynuogių vyno gamyba

11.02

11.02.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
vynuogių vyno gamybos dalis
manufacturing of wine from grape

Manufacture of cider and other fruit
wines

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

11.03

11.03.10

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui,
sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti
alkoholiniai gėrimai

Manufacture of cider and other fruit
wines

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

11.03

11.03.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos manufacturing of cider and other fruit
dalis
wines

Manufacture of other non-distilled
fermented beverages

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų
gamyba

11.04

11.04.10

Vermutas ir kitas aromatizuotas šviežių
vynuogių vynas

Manufacture of other non-distilled
fermented beverages

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų
gamyba

11.04

11.04.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų
manufacturing of other non-distilled
gamybos dalis
fermented beverages

Manufacture of beer

Alaus gamyba

11.05

11.05.10

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

Beer, except dregs from brewing

Manufacture of beer

Alaus gamyba

11.05

11.05.20

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos
žlaugtai

Brewing or distilling dregs

Manufacture of beer

Alaus gamyba

11.05

11.05.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
alaus gamybos dalis
manufacturing of beer

Manufacture of malt

Salyklo gamyba

11.06

11.06.10

Salyklas

Manufacture of malt

Salyklo gamyba

11.06

11.06.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
salyklo gamybos dalis
manufacturing of malt

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

11.07

11.07.11

Nesaldytas ir nearomatizuotas
mineralinis ir gazuotas vanduo

Mineral waters and aerated waters, not
sweetened nor flavoured

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

11.07

11.07.19

Kiti nealkoholiniai gėrimai

Other non alcoholic beverages
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Production of soft drinks

Nealkoholinių gėrimų gamyba

11.07.10

11.07.19

Kiti nealkoholiniai gėrimai

Other non alcoholic beverages

Production of natural mineral and other
bottled water

Natūralaus mineralinio ir kito, pilstomo į
butelius, vandens gamyba

11.07.20

11.07.11

Nesaldytas ir nearomatizuotas
mineralinis ir gazuotas vanduo

Mineral waters and aerated waters, not
sweetened nor flavoured

Manufacture of tobacco products

Tabako gaminių gamyba

12.00

12.00.11

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes,
galais, cigariukai ir cigaretės su tabaku ar
of tobacco or tobacco substitutes
tabako pakaitalais

Manufacture of tobacco products

Tabako gaminių gamyba

12.00

12.00.12

Vytinti tabako lapai, iš kurių pašalintos
vidurinės gyslos

Cured stemmed/striped tobacco leaves
Other manufactured tobacco and
substitutes; homogenised or
reconstituted tobacco; tobacco extracts
and essences
Tobacco refuse

Manufacture of tobacco products

Tabako gaminių gamyba

12.00

12.00.19

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti
tabako pakaitalai; homogenizuotas arba
regeneruotas tabakas; tabako ekstraktai
ir esencijos

Manufacture of tobacco products

Tabako gaminių gamyba

12.00

12.00.20

Tabako atliekos

Manufacture of tobacco products

Tabako gaminių gamyba

12.00

12.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
tabako gaminių gamybos dalis
manufacturing of tobacco products

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.10

Vilnos riebalai (įskaitant lanoliną)

Wool grease (including lanolin)

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.21

Šilko žaliava (nesukta)

Raw silk (not thrown)
Wool, degreased or carbonised, not
carded or combed

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.22

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta ir
nešukuota vilna

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.23

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų
šukuotinės pašukos

Noils of wool or of fine animal hair

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.24

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių
ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

Wool and fine or coarse animal hair,
carded or combed

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.25

Karšta arba šukuota medvilnė

Cotton, carded or combed

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.26

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti Jute and other textile fibres (except flax,
tekstilės pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias true hemp and ramie), processed but not
kanapes ir ramę)
spun

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.29

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai
tekstilės pluoštai

Other vegetable textile fibres, processed
but not spun

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.31

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti
verpti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

Synthetic staple fibres, carded, combed
or otherwise processed for spinning

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.32

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti
verpti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

Artificial staple fibres, carded, combed or
otherwise processed for spinning

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.40

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

Silk yarn and yarn spun from silk waste

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti

Yarn of wool put up or not put up for

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
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vilnos verpalai; švelniavilnių ar
šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų
verpalai

retail store; yarn of fine or coarse animal
hair or of horse hair

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.61

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo
siūlus)

Cotton yarn (other than sewing thread)

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.62

Medvilniniai siuvimo siūlai

Cotton sewing thread

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.71

Lininiai verpalai

Flax yarn

13.10.72

Džiuto verpalai ar kitų tekstilės karnienos Yarn of jute or of other textile bast fibres;
pluoštų verpalai; verpalai iš kitų augalinių yarn of other vegetable textile fibres;
tekstilės pluoštų; popieriaus verpalai
paper yarn

13.10.81

Mažmeninei prekybai neskirti gretintiniai
arba daugiasukiai cheminių gijų verpalai,
(išskyrus siuvimo siūlus, labai atsparius
tempimui poliamido, poliesterio arba
viskozės pluošto verpalus); mažmeninei
prekybai skirti cheminių gijų siūlai
(išskyrus siuvimo siūlus)

Yarn of man made filaments, multiple or
cabled (other than sewing thread, high
tenacity yarn of polyamides, polyesters
or viscose rayon), not put up for retail
sale; man made filament yarn (other than
sewing thread) put up for retail sale

13.10.82

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai
(išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose
sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro
ne mažiau kaip 85 % masės

Yarn other than sewing thread of
synthetic staple fibres, containing ≥ 85%
by weight of such fibres
Yarn (other than sewing thread) of
synthetic staple fibres, containing < 85%
by weight of such fibres

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10

13.10

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.83

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai
(išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose
sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro
mažiau kaip 85 % masės

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.84

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai
(išskyrus siuvimo siūlus)

Yarn (other than sewing thread) of
artificial staple fibres

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.85

Siuvimo siūlai ir verpalai iš dirbtinių ir
sintetinių gijų ir pluoštų

Sewing thread and yarn of artificial and
synthetic filaments and fibres

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.91

Vilnų arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių
gyvūnų plaukų pešenos

Garnetted stock of wool or of fine or
coarse animal hair

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.92

Medvilnės pešenos ir kitos medvilnės
atliekos

Garnetted stock and other cotton waste

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.93

Natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo
paslaugos

Preparation services of natural textile
fibres

Preparation and spinning of textile fibres Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

13.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis
manufacturing of textile yarn and thread

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.11

Šilko arba šilko atliekų audiniai

Woven fabrics of silk or of silk waste

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.12

Sukarštos arba šukuotos vilnos,
švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų

Woven fabrics carded or combed wool or
fine animal hair or of coarse animal hair
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plaukų arba ašutų audiniai

or of horsehair

13.20.13

Lino audiniai

Woven fabrics of flax
Woven fabrics of jute and other textile
bast fibres (except flax, true hemp and
ramie)

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.14

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės
pluoštų (išskyrus lino, tikrųjų kanapių,
ramės) audiniai

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.19

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai;
popieriaus verpalų audiniai

Woven fabrics of other vegetable textile
fibres; woven fabrics of paper yarn

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.20

Medvilnės audiniai

Woven fabrics of cotton

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.31

Audiniai iš sintetinių ir dirbtinių gijų
verpalų

Woven fabrics of synthetic filament yarn
and artificial filament yarn

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.32

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų Woven fabrics of synthetic staple fibres

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.33

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai

Woven fabrics of artificial staple fibres
Woven pile fabrics and chenille fabrics
(other than terry towelling and narrow
fabrics)

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.41

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus
kilpinius rankšluosčių ir juostinius
audinius)

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.42

Medvilniniai kilpiniai rankšluosčių
audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai,
išskyrus juostinius audinius

Terry towelling and similar woven terry
fabrics (other than narrow fabrics) of
cotton

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.43

Kiti kilpiniai rankšluosčių audiniai ir
panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus
juostinius audinius

Other terry towelling and similar woven
terry fabrics (other than narrow fabrics)

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.44

Gazas (išskyrus juostinius audinius)

Gauze (other than narrow fabrics)

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.45

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos,
išskyrus kilimus

Tufted textile fabrics, other than carpets

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.46

Stiklo pluoštų audiniai (įskaitant
juostinius audinius)

Woven fabrics (including narrow fabrics)
of glass fibres

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.50

Austinė kailio imitacija

Imitation fur by weaving

Weaving of textiles

Tekstilės audimas

13.20

13.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
tekstilės gaminių gamybos dalis
manufacturing of textile fabrics

Manufacture of linen

Lininių audinių audimas

13.20.10

13.20.13

Lino audiniai

Woven fabrics of flax

Manufacture of synthetics

Sintetinių audinių audimas

13.20.20

13.20.31

Audiniai iš sintetinių ir dirbtinių gijų
verpalų

Woven fabrics of synthetic filament yarn
and artificial filament yarn

Manufacture of synthetics

Sintetinių audinių audimas

13.20.20

13.20.32

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų Woven fabrics of synthetic staple fibres

Finishing of textiles

Tekstilės apdaila

13.30

13.30.11

Pluoštų ir verpalų balinimo ir dažymo
paslaugos

Bleaching and dyeing services of textile
fibres and yarns

Finishing of textiles

Tekstilės apdaila

13.30

13.30.12

Audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant
drabužius) balinimo paslaugos

Bleaching services of fabrics and textile
articles (including wearing apparel)

Finishing of textiles

Tekstilės apdaila

13.30

13.30.13

Audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant

Dyeing services of fabrics and textile
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drabužius) dažymo paslaugos

articles (including wearing apparel)

Finishing of textiles

Tekstilės apdaila

13.30

13.30.19

Kitos audinių ir tekstilės gaminių
(įskaitant drabužius) apdailos paslaugos

Other finishing services of textiles and
textile articles (including wearing
apparel)

Finishing of textiles

Tekstilės apdaila

13.30

18.12.16

Spausdinimo ant medžiagų, išskyrus
popierių, paslaugos

Printing services directly onto materials
other than paper

Manufacture of knitted and crocheted
fabrics

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų
gamyba

13.91

13.91.11

Megztinės arba nertinės, pūkinės ar
kilpinės medžiagos

Pile fabrics, terry fabrics, knitted or
crocheted

Manufacture of knitted and crocheted
fabrics

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų
gamyba

13.91

13.91.19

Kitos megztinės arba nertinės medžiagos,
Other knitted or crocheted fabrics,
įskaitant megztinį dirbtinį kailį
including imitation fur by knitting

Manufacture of knitted and crocheted
fabrics

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų
gamyba

13.91

13.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
megztinių arba nertinių audinių gamybos manufacturing of knitted or crocheted
dalis
fabrics

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.11

Antklodės ir kelioniniai pledai, išskyrus
elektrines antklodes

Blankets and travelling rugs, except
electric blankets

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.12

Patalynės skalbiniai

Bed linen

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.13

Stalo skalbiniai

Table linen

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.14

Kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai

Toilet and kitchen linen

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.15

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės
Curtains (including drapes) and interior
uždangos; užuolaidų arba lovų
blinds; curtain or bed valances
dekoratyvinės juostos

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.16

Niekur kitur nepriskirti gaminiai baldams
Furnishing articles n.e.c.; sets of woven
ir būstui dekoruoti; audinių, verpalų
fabric and yarn for making up into rugs,
rinkiniai, skirti kilimėliams, gobelenams ir
tapestries and the like
panašiems tekstilės gaminiams gaminti

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.21

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms
pakuoti

Sacks and bags, of a kind used for the
packing of goods

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.22

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės;
laivų, burlenčių arba vėjaračių burės;
palapinės ir stovyklaviečių reikmenys
(įskaitant pripučiamus čiužinius)

Tarpaulins, awnings and sunblinds; sails
for boats, sailboards or landcraft; tents
and camping goods (including
pneumatic mattresses)

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.23

Parachutes (including dirigible
Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus)
parachutes) and rotochutes; parts thereof
ir rotošiutai; jų dalys

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.24

Vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės
antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės,
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pufai, pagalvės, miegmaišiai ir panašūs
with springs or stuffed or internally fitted
gaminiai, spyruokliniai, kimštiniai,
with any material or of cellular rubber or
užpildyti bet kokiomis medžiagomis arba
plastics
pagaminti iš akytos gumos ar iš plastikų

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.29

Kiti gatavi tekstilės gaminiai (įskaitant
audinius grindims, indams plauti,
dulkėms šluostyti ir panašius valymui
skirtus audinius, gelbėjimosi diržus ir
gelbėjimosi liemenes)

Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba

13.92

13.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
gatavų tekstilės gaminių, išskyrus
manufacturing of made-up textile
drabužius, gamybos dalis
articles, except apparel

Manufacture of carpets and rugs

Kilimų ir kilimėlių gamyba

13.93

13.93.11

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė
grindų danga

Carpets and other textile floor coverings,
knotted

Manufacture of carpets and rugs

Kilimų ir kilimėlių gamyba

13.93

13.93.12

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė
grindų danga, nesiūtinė ir neklijuotinė

Carpets and other textile floor coverings,
woven, not tufted or flocked

Manufacture of carpets and rugs

Kilimų ir kilimėlių gamyba

13.93

13.93.13

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė
grindų danga

Carpets and other textile floor coverings,
tufted

Manufacture of carpets and rugs

Kilimų ir kilimėlių gamyba

13.93

13.93.19

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, Other carpets and textile floor coverings
įskaitant pagamintą iš veltinio
(including those of felt)

Manufacture of carpets and rugs

Kilimų ir kilimėlių gamyba

13.93

13.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kilimų ir kilimėlių gamybos dalis
manufacturing of carpets and rugs

13.94

13.94.11

Virvelės, virvės, lynai ir trosai iš džiuto
arba kitų tekstilės karnienos pluoštų

Twine, cordage, rope and cables, of jute
or other textile bast fibres
Knotted netting of twine, cordage or
rope, made up nets of textile materials;
articles of yarn, strip n.e.c.
Rags, scrap twine, cordage, rope and
cables and worn out articles of textile
materials

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

Other made-up textile articles (including
floor cloths, dish-cloths, dusters and
similar cleaning cloths, life-jackets and
life-belts)

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

13.94

13.94.12

Tinklai rišti iš virvelių, virvių arba lynų,
gatavi žvejybos tinklai iš tekstilės
medžiagų; niekur kitur nepriskirti
gaminiai iš verpalų arba juostelių

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

13.94

13.94.20

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų
atliekos, taip pat naudoti gaminiai iš
tekstilės medžiagų

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

13.94

13.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos
manufacturing of cordage, rope, twine
dalis
and netting

13.95

13.95.10

Neaustinės medžiagos ir neaustinių
medžiagų gaminiai, išskyrus drabužius

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

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

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

Neaustinių medžiagų ir neaustinių
medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus
drabužius, gamyba
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Manufacture of other technical and
industrial textiles

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.96

13.96.11

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji Metallised yarn or metallised gimped
galioniniai verpalai
yarn

Manufacture of other technical and
industrial textiles

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.96

13.96.12

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš
metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų

Woven fabrics of metal thread and
woven fabrics of metallised yarn n.e.c.

Manufacture of other technical and
industrial textiles

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.96

13.96.13

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti
tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai
ir juostelės, įmirkytos arba padengtos
guma ar plastikais

Rubber thread and cord, textile covered;
textile yarn and strip, impregnated or
covered with rubber or plastics

Manufacture of other technical and
industrial textiles

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.96

13.96.14

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti, padengti Textile fabrics, impregnated, coated or
arba aptraukti tekstilės audiniai
covered n.e.c.

Manufacture of other technical and
industrial textiles

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.96

13.96.15

Padangų kordo audinys iš sustiprinto
nailono arba kitų poliamidų, poliesterių
arba viskozės pluošto verpalų

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of
nylon or other polyamides, polyesters or
viscose rayon

13.96.16

Techninės paskirties tekstilės gaminiai
(įskaitant dagtis, kaitinimo tinklelius,
tekstilines žarnas, konvejerių juostas,
pavarų diržus, sietų audinius ir filtravimo
audinius)

Textile products and articles for technical
uses (including wicks, gas mantles, hose
piping, transmission or conveyor belts,
bolting cloth and straining cloth)
Narrow woven fabrics; narrow fabrics of
warp without weft assembled by
adhesive (bolducs); trimmings and the
like

Manufacture of other technical and
industrial textiles

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

Manufacture of other technical and
industrial textiles

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.96

13.96.17

Juostiniai audiniai; juostiniai audiniai,
kuriuos sudaro tik metmenys be ataudų,
surišti lipnia medžiaga; apsiuvai ir
panašūs gaminiai

Manufacture of other technical and
industrial textiles

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.96

13.96.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
pramoninių ir techninių tekstilės gaminių manufacturing of technical and industrial
gamybos dalis
textiles

Manufacture of other textiles n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.99

13.99.11

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos
Tulles and other net fabrics, except
(išskyrus austas), megztinės arba nertinės
woven, knitted or crocheted fabrics; lace
medžiagos; nėriniai rietime, juostelėmis
in the piece, in strips or in motifs
arba atskirais fragmentais

Manufacture of other textiles n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.99

13.99.12

Siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis
arba atskirais fragmentais

Embroidery in the piece, in strips or in
motifs

Manufacture of other textiles n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.99

13.99.13

Aptrauktas, padengtas arba
sluoksniuotasis veltinys

Felt, coated, covered or laminated

Manufacture of other textiles n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.99

13.99.14

Tekstilės plaušeliai, kurių ilgis neviršija 5
mm, tekstilės dulkės ir gumuliukai

Textile fibres ≤ 5 mm in length (flock),
textile dust and mill neps

Manufacture of other textiles n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.99

13.99.15

Galioniniai verpalai ir juostelės;
pūkajuosčių verpalai; fasoniniai kilpotieji
arba pumpuruotieji verpalai

Gimped yarn and strip; chenille yarn;
loop wale-yarn

Manufacture of other textiles n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės

13.99

13.99.16

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime

Quilted textile products in the piece
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gaminių ir dirbinių gamyba
Manufacture of other textiles n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.99

13.99.19

Kita, niekur kitur nepriskirta, tekstilė ir
tekstilės gaminiai

Manufacture of other textiles n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
gaminių ir dirbinių gamyba

13.99

13.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės
manufacturing of other textiles n.e.c.
gaminių gamybos dalis

Manufacture of leather clothes

Odinių drabužių siuvimas

14.11

14.11.10

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės
odos

Manufacture of leather clothes

Odinių drabužių siuvimas

14.11

14.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
odinių drabužių gamybos dalis
manufacturing of leather clothes

Manufacture of workwear

Darbo drabužių siuvimas

14.12

14.12.11

Vyriški darbiniai ir profesiniai ansambliai, Men's ensembles, jackets and blazers,
švarkeliai ir sportiniai švarkai
industrial and occupational

Manufacture of workwear

Darbo drabužių siuvimas

14.12

14.12.12

Vyriškos darbinės ir profesinės kelnės,
kombinezonai su antkrūtiniais ir
petnešomis, bridžiai ir šortai

Men's trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts, industrial and
occupational

Manufacture of workwear

Darbo drabužių siuvimas

14.12

14.12.21

Moteriški darbiniai ir profesiniai
ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

Women' s ensembles, jackets and
blazers, industrial and occupational

Manufacture of workwear

Darbo drabužių siuvimas

14.12

14.12.22

Moteriškos darbinės arba profesinės
kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir
petnešomis, bridžiai ir šortai

Women's trousers, bib and brace
overalls, breeches and sorts, industrial
and occupational

Manufacture of workwear

Darbo drabužių siuvimas

14.12

14.12.30

Kiti darbiniai drabužiai

Other workwear

Manufacture of workwear

Darbo drabužių siuvimas

14.12

14.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
darbinių drabužių gamybos dalis
manufacturing of workwear

14.13.11

Vyriški arba berniukų megztiniai arba
nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai,
skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su
gobtuvais, neperpučiamos striukės bei
panašūs gaminiai

Men's or boys' overcoats, car coats,
capes, cloaks, anoraks, windcheaters,
wind-jackets and similar articles, knitted
or crocheted

14.13.12

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba
berniukų kostiumai, ansambliai,
švarkeliai, sportiniai švarkai, kelnės,
kombinezonai su antkrūtiniais ir
petnešomis, bridžiai ir šortai

Men's or boys' suits, ensembles, jackets,
blazers, trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts, knitted or
crocheted
Women's or girls' overcoats, car coats,
capes, cloaks, anoraks, windcheaters,
wind-jackets and similar articles, knitted
or crocheted

Manufacture of other outerwear

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13

Other textiles and textile products n.e.c.

Apparel of leather or of composition of
leather

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.13

Moteriški arba mergaičių megztiniai arba
nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai,
skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su
gobtuvais, neperpučiamos striukės bei
panašūs gaminiai

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.14

Megztiniai arba nertiniai moteriški ir
Women's or girls' suits, ensembles,
mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, jackets, blazers, dresses, skirts, divided
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sportiniai švarkai, suknelės, sijonai,
sijonkelnės, kelnės, kombinezonai su
antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir
šortai

skirts, trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts, knitted or
crocheted
Men's or boys' overcoats, raincoats, car
coats, capes, cloaks, anoraks, windcheaters, wind-jackets and similar articles
of textile fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.21

Audekliniai vyriški arba berniukų paltai,
lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, skraistės
(pelerinos), mantijos, striukės su
gobtuvais, neperpučiamos striukės bei
panašūs gaminiai

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.22

Audekliniai vyriški arba berniukų
kostiumai ir ansambliai

Men's or boys' suits and ensembles of
textile fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.23

Audekliniai vyriški arba berniukų
švarkeliai ir sportiniai švarkai

Men's or boys' jackets and blazers, of
textile fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.24

Audeklinės vyriškos arba berniukų kelnės, Men's or boys' trousers, bib and brace
kombinezonai su antkrūtiniais ir
overalls, breeches and shorts of textile
petnešomis, bridžiai ir šortai
fabrics, not knitted or crocheted
Women's or girls' overcoats, car coats,
capes, cloaks, anoraks, wind-cheaters,
wind-jackets and similar articles of textile
fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.31

Moteriški arba mergaičių audekliniai
paltai, kelioniniai apsiaustai, skraistės
(pelerinos), mantijos, striukės su
gobtuvais, neperpučiamos striukės bei
panašūs tekstilės gaminiai

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.32

Audekliniai moteriški arba mergaičių
kostiumai ir ansambliai

Women's or girls' suits and ensembles of
textile fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.33

Audekliniai moteriški arba mergaičių
švarkeliai ir sportiniai švarkai

Women's or girls' jackets and blazers of
textile fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.34

Audeklinės moteriškos arba mergaičių
suknelės, sijonai ir sijonkelnės

Women's or girls' dresses, skirts and
divided skirts of textile fabrics, not
knitted or crocheted

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.35

Audeklinės moteriškos arba mergaičių
kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir
petnešomis, bridžiai ir šortai

Women's or girls' trousers, bib and brace
overalls, breeches and shorts of textile
fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

14.13.40

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai

Worn clothing and other worn articles

14.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
viršutinių drabužių gamybos dalis
manufacturing of outerwear
Vyriški arba berniukų megztiniai arba
nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai,
skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su
gobtuvais, neperpučiamos striukės bei
panašūs gaminiai

Men's or boys' overcoats, car coats,
capes, cloaks, anoraks, windcheaters,
wind-jackets and similar articles, knitted
or crocheted

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba

Men's or boys' suits, ensembles, jackets,

Manufacture of other outerwear

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

14.13

Manufacture of outerwear for men

Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.10

14.13.11

Manufacture of outerwear for men

Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.10

14.13.12
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berniukų kostiumai, ansambliai,
švarkeliai, sportiniai švarkai, kelnės,
kombinezonai su antkrūtiniais ir
petnešomis, bridžiai ir šortai

blazers, trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts, knitted or
crocheted
Men's or boys' overcoats, raincoats, car
coats, capes, cloaks, anoraks, windcheaters, wind-jackets and similar articles
of textile fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of outerwear for men

Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.10

14.13.21

Audekliniai vyriški arba berniukų paltai,
lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, skraistės
(pelerinos), mantijos, striukės su
gobtuvais, neperpučiamos striukės bei
panašūs gaminiai

Manufacture of outerwear for men

Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.10

14.13.22

Audekliniai vyriški arba berniukų
kostiumai ir ansambliai

Men's or boys' suits and ensembles of
textile fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of outerwear for men

Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.10

14.13.23

Audekliniai vyriški arba berniukų
švarkeliai ir sportiniai švarkai

Men's or boys' jackets and blazers, of
textile fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of outerwear for men

Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.10

14.13.24

Audeklinės vyriškos arba berniukų kelnės, Men's or boys' trousers, bib and brace
kombinezonai su antkrūtiniais ir
overalls, breeches and shorts of textile
petnešomis, bridžiai ir šortai
fabrics, not knitted or crocheted

14.13.13

Moteriški arba mergaičių megztiniai arba
nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai,
skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su
gobtuvais, neperpučiamos striukės bei
panašūs gaminiai

Women's or girls' overcoats, car coats,
capes, cloaks, anoraks, windcheaters,
wind-jackets and similar articles, knitted
or crocheted

14.13.14

Megztiniai arba nertiniai moteriški ir
mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai,
sportiniai švarkai, suknelės, sijonai,
sijonkelnės, kelnės, kombinezonai su
antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir
šortai

Women's or girls' suits, ensembles,
jackets, blazers, dresses, skirts, divided
skirts, trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts, knitted or
crocheted
Women's or girls' overcoats, car coats,
capes, cloaks, anoraks, wind-cheaters,
wind-jackets and similar articles of textile
fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of outerwear for women

Manufacture of outerwear for women

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.20

14.13.20

Manufacture of outerwear for women

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.20

14.13.31

Moteriški arba mergaičių audekliniai
paltai, kelioniniai apsiaustai, skraistės
(pelerinos), mantijos, striukės su
gobtuvais, neperpučiamos striukės bei
panašūs tekstilės gaminiai

Manufacture of outerwear for women

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.20

14.13.32

Audekliniai moteriški arba mergaičių
kostiumai ir ansambliai

Women's or girls' suits and ensembles of
textile fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of outerwear for women

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.20

14.13.33

Audekliniai moteriški arba mergaičių
švarkeliai ir sportiniai švarkai

Women's or girls' jackets and blazers of
textile fabrics, not knitted or crocheted

Manufacture of outerwear for women

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.20

14.13.34

Audeklinės moteriškos arba mergaičių
suknelės, sijonai ir sijonkelnės

Women's or girls' dresses, skirts and
divided skirts of textile fabrics, not
knitted or crocheted

Manufacture of outerwear for women

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.20

14.13.35

Audeklinės moteriškos arba mergaičių
kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir

Women's or girls' trousers, bib and brace
overalls, breeches and shorts of textile
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petnešomis, bridžiai ir šortai

fabrics, not knitted or crocheted

14.14.11

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba
berniukų marškiniai

Men's or boys' shirts, knitted or
crocheted
Men's or boys' underpants, briefs,
nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing
gowns and similar articles, knitted or
crocheted

Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

14.14.12

Megztinės arba nertinės vyriškos arba
berniukų apatinės kelnės, trumpikės,
naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi
chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs
gaminiai

Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

14.14.13

Megztinės arba nertinės moteriškos arba
Women's or girls' blouses, shirts and
mergaičių palaidinukės, marškiniai ir
shirt-blouses, knitted or crocheted
marškiniai-palaidinukės
Women's or girls' slips, petticoats, briefs,
panties, nightdresses, pyjamas, dressing
gowns, negligees, bathrobes and similar
articles, knitted or crocheted

Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

14.14.14

Megztiniai arba nertiniai moteriški arba
mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai,
apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai
marškiniai, pižamos, peniuarai,
maudymosi chalatai, kambariniai chalatai
ir panašūs gaminiai

Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

14.14.21

Audekliniai vyriški arba berniukų
marškiniai

Men's or boys' shirts, of textile fabric not
knitted or crocheted
Men's or boys' singlets and other vests,
underpants, briefs, nightshirts, pyjamas,
bathrobes, dressing gowns, of textile
fabric not knitted or crocheted

Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

14.14.22

Audekliniai vyriški arba berniukų apatiniai
marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai
marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės,
naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi
chalatai, kambariniai chalatai

Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

14.14.23

Audeklinės moteriškos arba mergaičių
palaidinukės, marškiniai ir marškiniaipalaidinukės

Women's or girls' blouses, shirts and
shirt-blouses, of textile fabric not knitted
or crocheted

14.14.24

Audekliniai moteriški arba mergaičių
apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti
apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai
sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės,
naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi
chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs
gaminiai

Women's and girls' singlets and other
vests, slips, petticoats, briefs, panties,
nightdresses, pyjamas, negligees,
bathrobes, dressing gowns and similar
articles, of textile fabric not knitted or
crocheted
Brassieres, girdles, corsets, braces,
suspenders, garters and similar articles
and parts thereof, whether or not knitted
or crocheted

Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

14.14.25

Megztinės, nertinės arba ne liemenėlės,
juosmenėlės, korsetai, petnešos,
keliaraiščiai ir panašūs gaminiai bei jų
dalys

Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

14.14.30

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai
T-shirts, singlets and other vests, knitted
marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be
or crocheted
rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai
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Manufacture of underwear

Apatinių drabužių siuvimas

14.14

14.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
apatinių drabužių gamybos dalis
manufacturing of underwear

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

14.19.11

Megztiniai arba nertiniai kūdikių
drabužėliai ir jų reikmenys

Babies' garments and clothing
accessories, knitted or crocheted

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

14.19.12

Megztiniai arba nertiniai sportiniai
kostiumai, slidinėjimo kostiumai,
maudymosi kostiumai ir kiti drabužiai

Tracksuits, ski suits, swimwear and other
garments, knitted or crocheted

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

14.19.13

Megztinės arba nertinės pirštinės,
kumštinės pirštinės ir puspirštinės

Gloves, mittens and mitts, knitted or
crocheted

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

14.19.19

Kiti megztiniai arba nertiniai gatavų
Other made-up clothing accessories and
drabužių priedai ir drabužių bei drabužių parts of garments or of clothing
priedų dalys
accessories, knitted or crocheted

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

14.19.21

Audekliniai kūdikių drabužėliai ir jų
priedai, ne megzti arba nerti

Babies' garments and clothing
accessories, of textile fabric, not knitted
or crocheted

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19.22

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo
kostiumai ir maudymosi kostiumai; kiti
audekliniai drabužiai, ne megzti arba
nerti

Tracksuits, ski suits and swimwear; other
garments of textile fabric, not knitted or
crocheted
Handkerchiefs, shawls, scarves, veils, ties,
cravats, gloves and other made-up
clothing accessories; parts of garments
or of clothing accessories, of textile
fabric, not knitted or crocheted, n.e.c.
Clothing accessories of leather or of
composition leather, except sports
gloves

14.19

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

14.19.23

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, vualiai,
kaklajuostės, kaklaraiščiai, pirštinės ir kiti
gatavų drabužių priedai; niekur kitur
nepriskirtos, audeklinių drabužių ar
drabužių priedų dalys

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

14.19.31

Drabužių priedai iš odos arba
kompozicinės odos, išskyrus sportines
pirštines

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

14.19.32

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių
Garments made up of felt or nonmedžiagų, įmirkytų ar padengtų tekstilės wovens, textile fabrics impregnated or
medžiagų
coated

14.19.41

Veltiniai skrybėlių modeliai, korpusai ir
gobtuvai; veltiniai plokšti ir cilindriniai
skrybėlių ruošiniai; skrybėlių ruošiniai,
pinti arba pagaminti iš sujungtų bet
kokių medžiagų juostelių

Hat forms, hat bodies and hoods of felt;
plateaux and manchons of felt; hat
shapes, plaited or made by assembling
strips of any material

14.19.42

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, iš
veltinio, pinti arba pagaminti iš sujungtų
bet kokių medžiagų juostelių, megztiniai
arba nertiniai ar pagaminti iš nėrinių arba
iš kitų tekstilės medžiagų; tinkleliai
plaukams

Hats and other headgear, of felt, or
plaited or made by assembling strips of
any material, or knitted or crocheted or
made up from lace or other textile fabric
in the piece; hairnets

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Manufacture of other wearing apparel
and accessories
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Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

14.19
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Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

14.19.43

Kiti galvos apdangalai, išskyrus galvos
apdangalus iš gumos ar plastiko,
apsauginius galvos apdangalus, galvos
apdangalus iš asbesto; kaspinai,
pamušalai, apvalkalai, skrybėlių
pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir
pasmakrėje surišami raišteliai, skirti
galvos apdangalams

Manufacture of other wearing apparel
and accessories

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų
gamyba

14.19

14.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos manufacturing of other wearing apparel
dalis
and accessories

Manufacture of children’s wear

Vaiko drabužėlių siuvimas

14.19.10

14.19.11

Megztiniai arba nertiniai kūdikių
drabužėliai ir jų reikmenys

Babies' garments and clothing
accessories, knitted or crocheted

Manufacture of children’s wear

Vaiko drabužėlių siuvimas

14.19.10

14.19.21

Audekliniai kūdikių drabužėliai ir jų
priedai, ne megzti arba nerti

Babies' garments and clothing
accessories, of textile fabric, not knitted
or crocheted

Manufacture of sportswear

Sportinės aprangos siuvimas

14.19.20

14.19.12

Megztiniai arba nertiniai sportiniai
kostiumai, slidinėjimo kostiumai,
maudymosi kostiumai ir kiti drabužiai

Tracksuits, ski suits, swimwear and other
garments, knitted or crocheted
Tracksuits, ski suits and swimwear; other
garments of textile fabric, not knitted or
crocheted

Other headgear, except headgear of
rubber or of plastics, safety headgear
and asbestos headgear; headbands,
linings, covers, hat foundations, hat
frames, peaks and chinstraps, for
headgear

Manufacture of sportswear

Sportinės aprangos siuvimas

14.19.20

14.19.22

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo
kostiumai ir maudymosi kostiumai; kiti
audekliniai drabužiai, ne megzti arba
nerti

Manufacture of fur hats and other
headgear

Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų
gamyba

14.19.30

14.19.19

Kiti megztiniai arba nertiniai gatavų
Other made-up clothing accessories and
drabužių priedai ir drabužių bei drabužių parts of garments or of clothing
priedų dalys
accessories, knitted or crocheted

14.19.23

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, vualiai,
kaklajuostės, kaklaraiščiai, pirštinės ir kiti
gatavų drabužių priedai; niekur kitur
nepriskirtos, audeklinių drabužių ar
drabužių priedų dalys

Handkerchiefs, shawls, scarves, veils, ties,
cravats, gloves and other made-up
clothing accessories; parts of garments
or of clothing accessories, of textile
fabric, not knitted or crocheted, n.e.c.

14.19.41

Veltiniai skrybėlių modeliai, korpusai ir
gobtuvai; veltiniai plokšti ir cilindriniai
skrybėlių ruošiniai; skrybėlių ruošiniai,
pinti arba pagaminti iš sujungtų bet
kokių medžiagų juostelių

Hat forms, hat bodies and hoods of felt;
plateaux and manchons of felt; hat
shapes, plaited or made by assembling
strips of any material

14.19.42

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, iš
veltinio, pinti arba pagaminti iš sujungtų
bet kokių medžiagų juostelių, megztiniai
arba nertiniai ar pagaminti iš nėrinių arba
iš kitų tekstilės medžiagų; tinkleliai
plaukams

Hats and other headgear, of felt, or
plaited or made by assembling strips of
any material, or knitted or crocheted or
made up from lace or other textile fabric
in the piece; hairnets

Manufacture of fur hats and other
headgear

Manufacture of fur hats and other
headgear

Manufacture of fur hats and other
headgear
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Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų
gamyba

Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų
gamyba

Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų
gamyba

14.19.30

14.19.30

14.19.30
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14.19.30

14.19.43

Kiti galvos apdangalai, išskyrus galvos
apdangalus iš gumos ar plastiko,
apsauginius galvos apdangalus, galvos
apdangalus iš asbesto; kaspinai,
pamušalai, apvalkalai, skrybėlių
pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir
pasmakrėje surišami raišteliai, skirti
galvos apdangalams

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

14.20

14.20.10

Aprangos gaminiai, drabužių priedai ir
kiti gaminiai iš kailių, išskyrus galvos
apdangalus

Manufacture of articles of fur

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

14.20

14.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kailinių gaminių gamybos dalis
manufacturing of articles of fur

Manufacture of knitted and crocheted
hosiery

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

14.31

14.31.10

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti
Panty hose, tights, stockings, socks and
panašūs megztiniai arba nertiniai
other hosiery, knitted or crocheted
gaminiai

Manufacture of knitted and crocheted
hosiery

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

14.31

14.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
megztinių arba nertinių gaminių
gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of knitted and crocheted
hosiery

Manufacture of other knitted and
crocheted apparel

Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų
drabužių gamyba

14.39

14.39.10

Megztiniai, puloveriai, susagstomi
megztiniai, liemenės ir panašūs
megztiniai (trikotažiniai) arba nertiniai
gaminiai

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats
and similar articles, knitted or crocheted

Manufacture of other knitted and
crocheted apparel

Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų
drabužių gamyba

14.39

14.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų megztinių arba nertinių drabužių
manufacturing of other knitted and
gamybos dalis
crocheted apparel

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

15.11

15.11.10

Rauginti ir išdirbti kailiai

Tanned or dressed fur skins

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

15.11

15.11.21

Zomša

Chamois leather

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

15.11

15.11.22

Lakinė oda ir lakinė laminuota oda;
metalizuota oda

Patent leather and patent laminated
leather; metallised leather

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

15.11

15.11.31

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

Leather, of bovine animals, without hair
on, whole

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

15.11

15.11.32

Galvijų odos be plaukų, skeltinės

Leather, of bovine animals, without hair
on, not whole

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

15.11

15.11.33

Arklenos be plaukų

Leather, of equine animals, without hair
on

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

15.11

15.11.41

Avių arba ėriukų odos be vilnos

Sheep or lamb skin leather, without wool
on

Manufacture of fur hats and other
headgear

Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų
gamyba

Manufacture of articles of fur

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

Other headgear, except headgear of
rubber or of plastics, safety headgear
and asbestos headgear; headbands,
linings, covers, hat foundations, hat
frames, peaks and chinstraps, for
headgear
Articles of apparel, clothing accessories
and other articles of fur skin, except
headgear
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Tanning and dressing of leather; dressing Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių
and dyeing of fur
išdirbimas ir dažymas

15.11

15.11.42

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų

Goat or kid skin leather, without hair on

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

15.11

15.11.43

Kiaulenos

Leather of swine

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

15.11

15.11.51

Kitų gyvūnų oda be plaukų

Leather of other animals, without hair on

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

15.11

15.11.52

Kompozicinė oda, kurios pagrindas yra
oda arba odos pluoštai

Composition leather with a basis of
leather or leather fibre

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

15.11

15.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
raugintos ir išdirbtos odos gamybos
manufacturing of tanned and dressed
dalis; išdirbti ir dažyti kailiai
leather; dressed and dyed fur

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Vegetable tanning of leather

Odų rauginimas, naudojant augalines
medžiagas

15.11.10

15.11.10

Rauginti ir išdirbti kailiai

Tanned or dressed fur skins

Vegetable tanning of leather

Odų rauginimas, naudojant augalines
medžiagas

15.11.10

15.11.41

Avių arba ėriukų odos be vilnos

Sheep or lamb skin leather, without wool
on

Vegetable tanning of leather

Odų rauginimas, naudojant augalines
medžiagas

15.11.10

15.11.42

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų

Goat or kid skin leather, without hair on

Vegetable tanning of leather

Odų rauginimas, naudojant augalines
medžiagas

15.11.10

15.11.43

Kiaulenos

Leather of swine

Vegetable tanning of leather

Odų rauginimas, naudojant augalines
medžiagas

15.11.10

15.11.51

Kitų gyvūnų oda be plaukų

Leather of other animals, without hair on

Tanning of leather with mineral and
chemical materials

Odų rauginimas, naudojant mineralines ir
chemines medžiagas

15.11.20

15.11.10

Rauginti ir išdirbti kailiai

Tanned or dressed fur skins

Tanning of leather with mineral and
chemical materials

Odų rauginimas, naudojant mineralines ir
chemines medžiagas

15.11.20

15.11.41

Avių arba ėriukų odos be vilnos

Sheep or lamb skin leather, without wool
on

Tanning of leather with mineral and
chemical materials

Odų rauginimas, naudojant mineralines ir
chemines medžiagas

15.11.20

15.11.42

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų

Goat or kid skin leather, without hair on

Tanning of leather with mineral and
chemical materials

Odų rauginimas, naudojant mineralines ir
chemines medžiagas

15.11.20

15.11.43

Kiaulenos

Leather of swine

Tanning of leather with mineral and
chemical materials

Odų rauginimas, naudojant mineralines ir
chemines medžiagas

15.11.20

15.11.51

Kitų gyvūnų oda be plaukų

Leather of other animals, without hair on

Dressing of leather

Odų išdirbimas

15.11.30

15.11.10

Rauginti ir išdirbti kailiai

Tanned or dressed fur skins

Dressing of leather

Odų išdirbimas

15.11.30

15.11.41

Avių arba ėriukų odos be vilnos

Sheep or lamb skin leather, without wool
on

Dressing of leather

Odų išdirbimas

15.11.30

15.11.42

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų

Goat or kid skin leather, without hair on

Dressing of leather

Odų išdirbimas

15.11.30

15.11.43

Kiaulenos

Leather of swine

Dressing of leather

Odų išdirbimas

15.11.30

15.11.51

Kitų gyvūnų oda be plaukų

Leather of other animals, without hair on

Manufacture of luggage, handbags and

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų,

15.12

15.12.11

Iš įvairios medžiagos pagaminti balno

Saddlery and harness for any animal, of
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balno reikmenų ir pakinktų gamyba

reikmenys ir pakinktai įvairiems
gyvūnams

any material

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

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

15.12

15.12.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs
reikmenys, iš odos arba kompozicinės
odos, iš lakštinio plastiko, tekstilės
medžiagų, vulkanizuoto pluošto arba
kartono; kelioniniai asmens tualeto,
siuvimo, batų arba drabužių valymo
rinkiniai

Luggage, handbags and the like, of
leather, composition of leather, plastic
sheeting, textile materials, vulcanised
fibre or paperboard; travel sets for
personal toilet, sewing or shoe or clothes
cleaning

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

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

15.12

15.12.13

Laikrodžių dirželiai (išskyrus metalinius),
juostelės ir apyrankės bei jų dalys

15.12.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš
odos arba kompozicinės odos (įskaitant
gaminius, naudojamus mašinose arba
mechaniniuose aparatuose, ir kitos
techninės paskirties gaminius)

15.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų,
manufacturing of saddlery and harness
rankinių ir panašių reikmenų gamybos
luggage, handbags and the like
dalis
Waterproof footwear, with outer soles
and uppers of rubber or plastics, other
than footwear incorporating a protective
metal toe-cap

the like, saddlery and harness

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

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

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

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

15.12

15.12

Watch straps (except metal), watch bands
and watch bracelets and parts thereof

Other articles of leather or composition
leather (including articles used in
machinery or mechanical appliances or
for other technical uses) n.e.c.

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.20

15.20.11

Neperšlampama avalynė su guminiais
arba plastikiniais išoriniais padais ir
batviršiais, išskyrus avalynę su
metalinėmis apsauginėmis nosimis

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.20

15.20.12

Avalynė su guminiais arba plastikiniais
išoriniais padais ir batviršiais, išskyrus
neperšlampamą arba sportinę avalynę

Footwear with outer soles and uppers of
rubber or plastics, other than waterproof
or sports footwear
Footwear with uppers of leather, other
than sports footwear, footwear
incorporating a protective metal toe-cap
and miscellaneous special footwear

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.20

15.20.13

Avalynė su odiniais batviršiais, išskyrus
sportinę avalynę, avalynę su metalinėmis
apsauginėmis nosimis ir įvairią specialią
avalynę

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.20

15.20.14

Avalynė su batviršiais iš tekstilės
medžiagų, išskyrus sportinę avalynę

Footwear with uppers of textile materials,
other than sports footwear

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.20

15.20.21

Teniso bateliai, krepšinio bateliai,
gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai
ir panaši avalynė

Tennis shoes, basketball shoes, gym
shoes, training shoes and the like

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.20

15.20.29

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo Other sports footwear, except snow-ski
avalynę ir čiuožimo batus
footwear and skating boots

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.20

15.20.31

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis
nosimis
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15.20

15.20.32

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir
kita, niekur kitur nepriskirta, avalynė

Wooden footwear, miscellaneous special
footwear and other footwear n.e.c.
Parts of footwear of leather; removable
insoles, heel cushions and similar articles;
gaiters, leggings and similar articles, and
parts thereof

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.20

15.20.40

Odinės avalynės dalys; išimami
vidpadžiai, pakulnės ir panašūs gaminiai;
antbačiai, antblauzdžiai ir panašūs
gaminiai bei jų dalys

Manufacture of footwear

Avalynės gamyba

15.20

15.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
avalynės gamybos dalis
manufacturing of footwear
Wood, sawn or chipped lengthwise,
sliced or peeled, of a thickness thickness
> 6 mm,,
of coniferous wood

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10.11

Spygliuočių mediena, storesnė kaip 6
mm, išilgai perpjauta arba perskelta,
nudrožta arba nužievinta

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10.12

Lapuočių mediena, storesnė kaip 6 mm, Wood, sawn or chipped lengthwise,
išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta sliced or peeled, of a thickness thickness
arba nužievinta
> 6 mm,, of non-coniferous wood

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10.13

Neįmirkyti mediniai geležinkelio arba
tramvajaus pabėgiai (skersės)

Railway or tramway sleepers (cross-ties)
of wood, not impregnated

16.10.21

Spygliuočių mediena, ištisai profiliuota
išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant
tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir
lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip
pat užkarpas ir bagetus)

Wood, continuously shaped along any of
its edges or faces (including strips and
friezes for parquet flooring, not
assembled, and beadings and
mouldings), of coniferous wood

16.10.22

Bambuko mediena, ištisai profiliuota
išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant
tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir
lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip
pat užkarpas ir bagetus)

Wood, continuously shaped along any of
its edges or faces (including strips and
friezes for parquet flooring, not
assembled, and beadings and
mouldings) of bamboo
Wood, continuously shaped along any of
its edges or faces (including strips and
friezes for parquet flooring, not
assembled, and beadings and
mouldings), of other wood

Sawmilling and planing of wood

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10.23

Kitokia mediena, ištisai profiliuota išilgai
bet kurio krašto ar šono (įskaitant
tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir
lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip
pat užkarpas ir bagetus)

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10.24

Medienos vilna; medienos miltai

Wood wool; wood flour

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10.25

Medienos skiedros arba smulkiniai

Wood in chips or particles

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10.31

Padarinė mediena, apdirbta dažais, beicu, Wood in the rough, treated with paint,
kreozotu arba kitais konservantais
stains, creosote or other preservatives

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10.32

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba
tramvajaus pabėgiai (skersės)

Railway or tramway sleepers (cross-ties)
of wood, impregnated

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10.39

Kita padarinė mediena, įskaitant
skeltuosius stulpus ir kuolus

Other wood in the rough, including split
poles and pickets
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Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10.91

Padarinės medienos džiovinimo,
įmirkymo arba cheminio apdorojimo
paslaugos

Sawmilling and planing of wood

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

16.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
obliuotosios pjautinės medienos
manufacturing of wood, sawn and
gamybos dalis
planed

Chemical treatment of wood with
preservatives

Cheminis medienos apdorojimas
konservantais

16.10.10

16.10.31

Padarinė mediena, apdirbta dažais, beicu, Wood in the rough, treated with paint,
kreozotu arba kitais konservantais
stains, creosote or other preservatives

Chemical treatment of wood with
preservatives

Cheminis medienos apdorojimas
konservantais

16.10.10

16.10.32

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba
tramvajaus pabėgiai (skersės)

Railway or tramway sleepers (cross-ties)
of wood, impregnated

Chemical treatment of wood with
preservatives

Cheminis medienos apdorojimas
konservantais

16.10.10

16.10.91

Padarinės medienos džiovinimo,
įmirkymo arba cheminio apdorojimo
paslaugos

Drying, impregnation or chemical
treatment services of timber

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

16.21

16.21.11

Bambuko klijuotinė fanera, faneruotosios
Plywood, veneered panels and similar
plokštės ir panaši sluoksniuotoji
laminated wood, of bamboo
bambuko mediena

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

16.21

16.21.12

Medienos smulkinių plokštės

Particle board

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

16.21

16.21.13

Orientuotosios medienos drožlių
plokštės (OSB)

Oriented strand board (OSB)

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

16.21

16.21.14

Kitos medienos arba panašių į medieną
medžiagų plokštės

Other board of wood or other ligneous
materials

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

16.21

16.21.15

Medienos plaušų plokštės arba kitos
panašių į medieną medžiagų plaušų
plokštės

Fibreboard of wood or other ligneous
materials

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

16.21

16.21.16

Kita spygliuočių medienos klijuotinė
fanera, faneruotosios plokštės ir panaši
sluoksniuotoji mediena

Other plywood, veneered panels and
similar laminated wood, of coniferous
wood

Drying, impregnation or chemical
treatment services of timber

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

16.21

16.21.17

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios
Other plywood, veneered panels and
plokštės ir panaši sluoksniuotoji
similar laminated wood, with at least
mediena, kurių bent išorinis sluoksnis yra
outer ply of tropical wood
iš atogrąžų medžių medienos

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

16.21

16.21.18

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios
Other plywood, veneered panels and
plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena
similar laminated wood, of other wood
iš kitokios medienos

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

16.21

16.21.21

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba
profiliuočių pavidalo mediena

Densified wood, in blocks, plates, strips
or profile shapes

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

16.21

16.21.22

Faneravimo danga ir sluoksniuotos
klijuotinės medienos plokštės bei kita
mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai

Veneer sheets and sheets for plywood
and other wood sawn lengthwise, sliced
or peeled, of a thickness ≤ 6 mm of
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perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš
spygliuočių medienos

coniferous wood

16.21.23

Faneravimo dangos ir klijuotos
sluoksninės medienos plokštės bei kita
mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai
perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš
atogrąžų medžių medienos

Veneer sheets and sheets for plywood
and other wood, sawn lengthwise, sliced
or peeled, of a thickness ≤ 6 mm, of
tropical wood
Veneer sheets and sheets for plywood
and other wood sawn lengthwise, sliced
or peeled, of a thickness ≤ 6 mm of other
wood
Finishing services of boards and panels

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

16.21

16.21.24

Faneravimo dangos ir klijuotos
sluoksninės medienos plokštės bei kita
mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai
perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš
kitokios medienos

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

16.21

16.21.91

Skydų ir plokščių apdailos paslaugos

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

16.21

16.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
faneravimo dangos ir medienos plokščių manufacturing of veneer sheets and
gamybos dalis
wood-based panels

Manufacture of wood fibreboards
covered with facing film

Medienos plaušo plokščių, padengtų
dekoratyvine plėvele, gamyba

16.21.10

16.21.15

Medienos plaušų plokštės arba kitos
panašių į medieną medžiagų plaušų
plokštės

Fibreboard of wood or other ligneous
materials

Manufacture of densified wood

Presuotos medienos gamyba

16.21.20

16.21.12

Medienos smulkinių plokštės

Particle board
Oriented strand board (OSB)
Fibreboard of wood or other ligneous
materials

Manufacture of densified wood

Presuotos medienos gamyba

16.21.20

16.21.13

Orientuotosios medienos drožlių
plokštės (OSB)

Manufacture of densified wood

Presuotos medienos gamyba

16.21.20

16.21.15

Medienos plaušų plokštės arba kitos
panašių į medieną medžiagų plaušų
plokštės

Manufacture of densified wood

Presuotos medienos gamyba

16.21.20

16.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
faneravimo dangos ir medienos plokščių manufacturing of veneer sheets and
gamybos dalis
wood-based panels

Manufacture of assembled parquet floors Sumontuotų parketo grindų gamyba

16.22

16.22.10

Surinktos parketo plokštės

Manufacture of assembled parquet floors Sumontuotų parketo grindų gamyba

16.22

16.22.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of assembled parquet
surinktų parketo grindų gamybos dalis
floors

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

16.23

16.23.11

Windows, French windows and their
Mediniai langai, prancūziškieji langai ir jų
frames, doors and their frames and
staktos, durys ir jų staktos bei slenksčiai
thresholds, of wood

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

16.23

16.23.12

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, Shuttering for concrete constructional
malksnos ir skalos
work, shingles and shakes, of wood

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

16.23

16.23.19

Niekur kitur nepriskirti mediniai
statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai
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Assembled parquet panels

Builders' joinery and carpentry, of wood,
n.e.c.
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EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code
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Manufacture of other builders' carpentry Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių
and joinery
gamyba

16.23

16.23.20

Surenkamieji mediniai pastatai

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

16.23

16.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių manufacturing of other builders'
gamybos dalis
carpentry and joinery

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name
Prefabricated wooden buildings

Manufacture of fittings and shingles for
roofing

Fasoninių detalių ir malksnų (gontų)
stogams dengti gamyba

16.23.10

16.23.12

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, Shuttering for concrete constructional
malksnos ir skalos
work, shingles and shakes, of wood

Manufacture of prefabricated wooden
buildings or elements thereof

Medinių surenkamųjų statinių ar jų
detalių gamyba

16.23.20

16.23.20

Surenkamieji mediniai pastatai

Prefabricated wooden buildings

Manufacture of wooden wallboards and
wall closets

Medinių sieninių plokščių ir spintų
gamyba

16.23.30

16.23.19

Niekur kitur nepriskirti mediniai
statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai

Builders' joinery and carpentry, of wood,
n.e.c.

Manufacture of wooden containers

Medinės taros gamyba

16.24

16.24.11

Mediniai padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti Pallets, box pallets and other load boards
krovinių padėklai
of wood

Manufacture of wooden containers

Medinės taros gamyba

16.24

16.24.12

Statinės ir panašūs medienos dirbiniai

Barrels and coopers' products of wood

Manufacture of wooden containers

Medinės taros gamyba

16.24

16.24.13

Kita medinė tara ir jos dalys

Other wooden containers and parts
thereof

Manufacture of wooden containers

Medinės taros gamyba

16.24

16.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
medinės taros gamybos dalis
manufacturing of wooden containers

Manufacture of pallets, box pallets and
other load boards of wood

Padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo
reikmenų gamyba

16.24.10

16.24.11

Mediniai padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti Pallets, box pallets and other load boards
krovinių padėklai
of wood
Tools, tool bodies, tool handles, broom
or brush bodies and handles, blocks for
the manufacture of smoking pipes, boot
or shoe lasts and trees, of wood

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

16.29

16.29.11

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių
rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų
korpusai ir kotai, ruošiniai, naudojami
pypkėms gaminti, kurpaliai arba
kailiamaučiai

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

16.29

16.29.12

Mediniai stalo ir virtuvės indai

Tableware and kitchenware, of wood

Wood marquetry and inlaid wood, cases
for jewellery or cutlery and similar articles
of wood, statuettes and other ornaments,
of wood
Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar objects
and other articles of wood

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

16.29

16.29.13

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji
mediena, medinės papuošalų ar stalo
įrankių dėžutės ir panašūs medienos
dirbiniai, statulėlės ir kiti mediniai
puošybiniai dirbiniai

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

16.29

16.29.14

Mediniai paveikslų, fotografijų,
veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti
mediniai gaminiai bei dirbiniai

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

16.29

16.29.15

Supresuotos ir aglomeruotos medienos ir Pellets and briquettes, of pressed and
augalinių atliekų bei laužo granulės ir
agglomerated wood and vegetable
briketai
waste and scrap

Manufacture of other products of wood;

16.29

16.29.21

Gamtinė kamštiena, nužievinta arba

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

Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių

Natural cork, debacked or roughly
56/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

grubiai aptašyta formuojant kvadrato
squared or in blocks, plates, sheets or
skerspjūvį arba bloką, plokštę, lakštą arba
strip; crushed, granulated or ground
juostą; trupinta, granuliuota arba malta
cork; waste cork
kamštiena; kamštienos atliekos

manufacture of articles of cork, straw and iš kamštienos, šiaudų ir pynimo
plaiting materials
medžiagų 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

16.29

16.29.22

Gamtinės kamštienos gaminiai ir dirbiniai Articles of natural cork

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

16.29

16.29.23

Blokai, plokštės, lakštai ir juostos, tašeliai, Blocks, plates, sheets and strips, tiles of
įvairios formos malksnos, vientisi cilindrai any shape, solid cylinders, of
iš aglomeruotos kamštienos
agglomerated cork

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

16.29

16.29.24

Aglomeruota kamštiena; niekur kitur
nepriskirti gaminiai ir dirbiniai iš
aglomeruotos kamštienos

Agglomerated cork; articles of
agglomerated cork n.e.c.

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

16.29

16.29.25

Dirbiniai iš šiaudų, kibiosios ašuotenės
arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir
pinti dirbiniai

Manufactures of straw, of esparto or of
other plaiting materials; basket ware and
wickerwork

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

16.29

16.29.91

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų,
šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos
paslaugos

Wood and cork, except furniture, and
straw and plaiting material
manufacturing services

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

16.29

16.29.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of other products of
dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų
wood, articles of cork, straw and plaiting
ir pynimo medžiagų gamybos dalis
materials

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

16.29

38.11.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
Other non-hazardous recyclable waste
nepavojingosios perdirbamosios atliekos n.e.c.

Manufacture of pulp

17.11

17.11.11

Cheminė tirpioji medienos plaušiena

Chemical wood pulp, dissolving grades
Chemical wood pulp, soda or sulphate,
other than dissolving grades
Chemical wood pulp, sulphite, other than
dissolving grades

Plaušienos gamyba

Manufacture of pulp

Plaušienos gamyba

17.11

17.11.12

Cheminė natroninė arba sulfatinė
medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias
rūšis

Manufacture of pulp

Plaušienos gamyba

17.11

17.11.13

Cheminė sulfitinė medienos plaušiena,
išskyrus tirpiąsias rūšis

Manufacture of pulp

Plaušienos gamyba

17.11

17.11.14

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau
Mechanical wood pulp; semi-chemical
cheminė medienos plaušiena; kitų
wood pulp; pulps of fibrous cellulosic
pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių
material other than wood
negu mediena, plaušiena

Manufacture of pulp

Plaušienos gamyba

17.11

17.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
plaušienos gamybos dalis
manufacturing of pulp

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.11

Ritininis arba lakštinis laikraštinis
popierius

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

Newsprint, in rolls or sheets

57/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name
Manufacture of paper and paperboard

EVRK 2 red. Pavadinimas
Popieriaus ir kartono gamyba

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code
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17.12

17.12.12

Rankų darbo popierius ir kartonas

Handmade paper and paperboard
Paper and paperboard used as a base for
photo-sensitive, heat-sensitive or
electro-sensitive paper; carbonising base
paper; wallpaper base
Other paper and paperboard for graphic
purposes

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.13

Popierius ir kartonas šviesai, šilumai arba
elektrai jautriam popieriui gaminti;
popierius kopijavimo popieriui gaminti;
apmušalų popierius

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.14

Kitas popierius arba kartonas,
naudojamas grafikai

CPA 2.1 ver. Name

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.20

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms,
Toilet or facial tissue stock, towel or
rankšluosčiams arba vystyklams gaminti
napkin stock, cellulose wadding and
naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir
webs of cellulose fibres
audiniai iš celiuliozės pluoštų

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.31

Nepadengtas nebalintas tvirtasis
apdarinis popierius

Kraftliner, unbleached, uncoated

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.32

Tvirtasis apdarinis popierius baltu
viršumi; padengtas tvirtasis apdarinis
popierius

White top kraftliner; coated kraftliner

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.33

Pusiau cheminis gofruojamasis popierius Semi chemical fluting

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.34

Perdirbtas gofruojamasis ir kitoks
gofruojamasis popierius

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.35

Specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis
Testliner (recycled liner board)
kartonas)

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.41

Nepadengtas tvirtasis popierius; krepinis Uncoated kraft paper; sack kraft paper,
ar klostytas maišinis tvirtasis popierius
creped or crinkled
Sulphite wrapping paper and other
uncoated paper (other than that of a
kind used for writing, printing or other
graphic purposes)

Recycled fluting and other fluting

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.42

Sulfitinis vyniojamasis popierius ir kitas
nepadengtas popierius (išskyrus rūšis,
naudojamas rašyti, spausdinti arba
kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.43

Filtravimo popierius ir kartonas; fetrinis
popierius

Filter paper and paperboard; felt paper

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.44

Rūkomasis popierius, nesupjaustytas
pagal nustatytus matmenis, taip pat
knygelių arba tūtelių pavidalo

Cigarette paper not cut to size or in form
of booklets or tubes

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.51

Nepadengtas kartonas pilku vidumi

Uncoated, inside grey paperboard

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.59

Kitas nepadengtas kartonas

Other uncoated paperboard

Augalinis pergamentas, riebalams
nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis
pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus
arba pusiau permatomas popierius

Vegetable parchment, greaseproof
papers, tracing papers and glassine and
other glazed transparent or translucent
papers

Sudėtinis popierius ir kartonas,

Composite paper and paperboard, not

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.60

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.71
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Popieriaus ir kartono gamyba

Popieriaus ir kartono gamyba

Popieriaus ir kartono gamyba

EVRK 2 red. Kodas /
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17.12

17.12

17.12

17.12

17.12

17.12

17.12

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

nepadengtu paviršiumi ar neįmirkytas

surface-coated or impregnated

17.12.72

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba
perforuotas popierius ir kartonas

Paper and paperboard, creped, crinkled,
embossed or perforated

17.12.73

Kaolinu ar kitomis neorganinėmis
medžiagomis padengtas popierius ir
kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti
arba kitiems grafiniams tikslams

Paper and paperboard of a kind used for
writing, printing or other graphic
purposes, coated with kaolin or with
other inorganic substances

17.12.74

Tvirtasis popierius (netinkamas rašyti,
spausdinti arba kitiems grafiniams
tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis
neorganinėmis medžiagomis

Kraft paper (other than that of a kind
used for writing, printing or other
graphic purposes), coated with kaolin or
with other inorganic substances

17.12.75

Tvirtasis kartonas (netinkamas rašyti,
spausdinti arba kitiems grafiniams
tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis
neorganinėmis medžiagomis

Kraft paperboard (other than that of a
kind used for writing, printing or other
graphic purposes), coated with kaolin or
with other inorganic substances

17.12.76

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio
kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo
arba vaizdų perkėlimo ritininis arba
lakštinis popierius

Carbon paper, self-copy paper and other
copying or transfer paper, in rolls or
sheets

17.12.77

Ritininis arba lakštinis popierius,
kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės
pluošto klodai, įmirkyti, padengti, dažytu
paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba su
spaudais

Paper, paperboard, cellulose wadding
and webs of cellulose fibres, coated,
impregnated, covered, surface coloured
or printed, in rolls or sheets

17.12.78

Pilkas kartonas (netinkamas rašyti,
spausdinti arba kitiems grafiniams
tikslams), padengtas kaolinu arba kitomis
neorganinėmis medžiagomis

Inside grey paperboard (other than that
of a kind used for writing, printing or
other graphic purposes), coated with
kaolin or with other inorganic substances
Other paperboard (other than that of a
kind used for writing, printing or other
graphic purposes), coated with kaolin or
with other inorganic substances

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.79

Kitas kartonas (netinkamas rašyti,
spausdinti arba kitiems grafiniams
tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis
neorganinėmis medžiagomis

Manufacture of paper and paperboard

Popieriaus ir kartono gamyba

17.12

17.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
popieriaus ir kartono gamybos dalis
manufacturing of paper and paperboard

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

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei
taros iš popieriaus ir kartono gamyba

17.21

17.21.11

Ritininis arba lakštinis gofruotasis
kartonas

Corrugated board, in rolls or sheets

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

17.21.12

Popieriniai maišai ir krepšiai

Sacks and bags of paper

Manufacture of corrugated paper and

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei

17.21

17.21.13

Dėžutės, dėžės ir dėklai iš gofruotojo

Cartons, boxes and cases, of corrugated
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EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

paperboard and of containers of paper
and paperboard

taros iš popieriaus ir kartono gamyba

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

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei
taros iš popieriaus ir kartono gamyba

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

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei
taros iš popieriaus ir kartono gamyba

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

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei
taros iš popieriaus ir kartono gamyba

Manufacture of household and sanitary
goods and of toilet requisites

Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto
reikmenų gamyba

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

17.21

17.21

17.21

17.22

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

popieriaus ar gofruotojo kartono

board or corrugated paperboard

17.21.14

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš
negofruotojo popieriaus arba kartono

Folding cartons, boxes and cases, of noncorrugated paper or paperboard

17.21.15

Kartotekų dėžės, rašomojo popieriaus
dėtuvės, dėklai ir panašūs gaminiai iš
popieriaus, naudojami įstaigose,
prekybos įmonėse (parduotuvėse) arba
kitur

Box files, letter trays, storage boxes and
similar articles of a kind used in offices,
shops or the like, of paper

17.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
gofruotojo popieriaus ir kartono bei
popierinės ir kartoninės taros gamybos
dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of corrugated paper and
paperboard and containers of paper and
paperboard

17.22.11

Tualetinis popierius, popierinės nosinės,
higieninės arba veido servetėlės ir
popieriniai rankšluosčiai, staltiesės ir
stalo servetėlės iš popieriaus plaušienos,
popieriaus, celiuliozinės vatos arba
celiuliozės pluošto klodų

Toilet paper, handkerchiefs, cleansing or
facial tissues and towels, tablecloths and
serviettes, of paper pulp, paper, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres
Sanitary towels and tampons, napkins
and napkin liners for babies and similar
sanitary articles and articles of apparel
and clothing accessories, of paper pulp,
paper, cellulose wadding or webs of
cellulose fibres
Trays, dishes, plates and cups and the
like, of paper or paperboard

Manufacture of household and sanitary
goods and of toilet requisites

Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto
reikmenų gamyba

17.22

17.22.12

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių
vystyklai, vystyklų įklotai ir panašūs
sanitariniai gaminiai, aprangos gaminiai
ir drabužių reikmenys iš popieriaus
masės, popieriaus, celiuliozinės vatos
arba celiuliozės pluošto klodų

Manufacture of household and sanitary
goods and of toilet requisites

Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto
reikmenų gamyba

17.22

17.22.13

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir
panašūs gaminiai iš popieriaus arba
kartono

Manufacture of household and sanitary
goods and of toilet requisites

Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto
reikmenų gamyba

17.22

17.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
buitinių, higienos ir tualeto reikmenų
manufacturing of household and sanitary
gamybos dalis
goods and toilet requisites

17.22.11

Tualetinis popierius, popierinės nosinės,
higieninės arba veido servetėlės ir
popieriniai rankšluosčiai, staltiesės ir
stalo servetėlės iš popieriaus plaušienos,
popieriaus, celiuliozinės vatos arba
celiuliozės pluošto klodų

Toilet paper, handkerchiefs, cleansing or
facial tissues and towels, tablecloths and
serviettes, of paper pulp, paper, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres

17.23.11

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio
kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo
bei vaizdų perkėlimo popierius;
popierinės kopijavimo aparatų matricos

Carbon paper, self-copy paper and other
copying or transfer papers; duplicator
stencil and offset plates of paper

Manufacture of toilet paper

Manufacture of paper stationery
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arba ofsetinės plokštės

Manufacture of paper stationery

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

17.23

17.23.12

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji
atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš
popieriaus arba kartono; dėžutės,
maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš
popieriaus arba kartono su popieriniais
raštinės reikmenimis

Manufacture of paper stationery

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

17.23

17.23.13

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, Registers, account books, binders, forms
segtuvai, blankai ir kiti raštinės reikmenys and other articles of stationery, of paper
iš popieriaus arba kartono
or paperboard

Envelopes, letter cards, plain postcards
and correspondence cards of paper or
paperboard; boxes, pouches, wallets and
writing compendiums of paper or
paperboard, containing paper stationery

Manufacture of paper stationery

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

17.23

17.23.14

Kitos popieriaus ir kartono rūšys,
naudojamos rašyti ar spausdinti arba
kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, t.
y. spaudos, įspaustinės arba perforuotos

Manufacture of paper stationery

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

17.23

17.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
popierinių raštinės reikmenų gamybos
manufacturing of paper stationery
dalis

17.23.11

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio
kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo
bei vaizdų perkėlimo popierius;
popierinės kopijavimo aparatų matricos
arba ofsetinės plokštės

Carbon paper, self-copy paper and other
copying or transfer papers; duplicator
stencil and offset plates of paper

17.23.20

17.23.12

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji
atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš
popieriaus arba kartono; dėžutės,
maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš
popieriaus arba kartono su popieriniais
raštinės reikmenimis

Envelopes, letter cards, plain postcards
and correspondence cards of paper or
paperboard; boxes, pouches, wallets and
writing compendiums of paper or
paperboard, containing paper stationery

Manufacture of carbon paper

Kopijavimo popieriaus gamyba

17.23.10

Other paper and paperboard, of a kind
used for writing or printing or other
graphic purposes, printed, embossed or
perforated

Manufacture of envelopes and lettercards

Vokų ir atvirukų gamyba

Manufacture of wallpaper

Sienų apmušalų (tapetų) gamyba

17.24

17.24.11

Sienų apmušalai ir panašios sienų
dangos; skaidrios popierinės langų
dangos

Wallpaper and similar wall coverings;
window transparencies of paper

Manufacture of wallpaper

Sienų apmušalų (tapetų) gamyba

17.24

17.24.12

Tekstiliniai sienų apmušalai

Textile wall coverings

Manufacture of wallpaper

Sienų apmušalų (tapetų) gamyba

17.24

17.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
sienų apmušalų gamybos dalis
manufacturing of wallpaper

Manufacture of other articles of paper
and paperboard

Kitų popierinių ir kartoninių gaminių
gamyba

17.29

17.29.11

Popierinės arba kartoninės etiketės

Labels of paper or paperboard

Manufacture of other articles of paper
and paperboard

Kitų popierinių ir kartoninių gaminių
gamyba

17.29

17.29.12

Filtravimo blokai, lakštai ir plokštės iš
popieriaus plaušienos

Filter blocks, slabs and plates, of paper
pulp

Manufacture of other articles of paper
and paperboard

Kitų popierinių ir kartoninių gaminių
gamyba

17.29

17.29.19

Rūkomasis popierius; tūtelės, ritės, šeivos Cigarette paper; bobbins, spools, cops
ir panašūs laikikliai; filtravimo popierius ir and similar supports; filter paper and
kartonas; kiti, niekur kitur nepriskirti,
paperboard; other articles of paper and
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Manufacture of other articles of paper
and paperboard

Kitų popierinių ir kartoninių gaminių
gamyba

Manufacture of filter paper

Filtravimo popieriaus gamyba

Printing of newspapers

Laikraščių spausdinimas

CPA 2.1 ver. Name
paperboard n.e.c.

17.29

17.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų popieriaus ir kartono gaminių
manufacturing of other articles of paper
gamybos dalis
and paperboard

17.29.10

17.29.12

Filtravimo blokai, lakštai ir plokštės iš
popieriaus plaušienos

Filter blocks, slabs and plates, of paper
pulp

18.11

18.11.10

Laikraščių spausdinimo paslaugos

Newspaper printing services
Printing services for postage stamps,
taxation stamps, documents of titles,
smart cards, cheques and other security
papers and the like

Other printing

Kitas spausdinimas

18.12

18.12.11

Pašto ženklų, mokesčių ženklų,
disponavimo prekėmis dokumentų,
lustinių kortelių, čekių ir kitokio
nepadirbamojo popieriaus bei panašių
gaminių spausdinimo paslaugos

Other printing

Kitas spausdinimas

18.12

18.12.12

Reklaminių katalogų, brošiūrų, plakatų
arba kitokių reklamos leidinių
spausdinimo paslaugos

Printing services for advertising
catalogues, prospects, posters and other
printed advertising

Other printing

Kitas spausdinimas

18.12

18.12.13

Žurnalų ir periodinių leidinių, leidžiamų
rečiau kaip keturis kartus per savaitę,
spausdinimo paslaugos

Printing services for journals and
periodicals, appearing less than four
times a week
Printing services for books, maps,
hydrographic or similar charts of all
kinds, pictures, designs and photographs,
postcards

Other printing

Kitas spausdinimas

18.12

18.12.14

Knygų, žemėlapių, jūrlapių arba panašių
schemų, paveikslėlių, piešinių ir
nuotraukų bei atvirukų spausdinimo
paslaugos

Other printing

Kitas spausdinimas

18.12

18.12.15

Etikečių ir žymenų spausdinimo
paslaugos

Printing services for labels and tags

Other printing

Kitas spausdinimas

18.12

18.12.16

Spausdinimo ant medžiagų, išskyrus
popierių, paslaugos

Printing services directly onto materials
other than paper

Other printing

Kitas spausdinimas

18.12

18.12.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
spausdinimo paslaugos

Other printing services n.e.c.

Pre-press and pre-media services

Parengiamoji spausdinimo ir
žiniasklaidos veikla

18.13

18.13.10

Parengiamosios spausdinimo paslaugos

Pre-press services

Pre-press and pre-media services

Parengiamoji spausdinimo ir
žiniasklaidos veikla

18.13

18.13.20

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar
kitos įspaustos laikmenos, naudojamos
spausdinti

Printing plates or cylinders and other
impressed media for use in printing

Pre-press and pre-media services

Parengiamoji spausdinimo ir
žiniasklaidos veikla

18.13

18.13.30

Pagalbinės su spausdinimu susijusios
paslaugos

Ancillary services related to printing

Binding and related services

Įrišimas ir susijusios paslaugos

18.14

18.14.10

Įrišimo ir susijusios paslaugos

Binding and related services

Reproduction of recorded media

Įrašytų laikmenų tiražavimas

18.20

18.20.10

Garso įrašų tiražavimo paslaugos

Reproduction services of sound
recording

Reproduction of recorded media

Įrašytų laikmenų tiražavimas

18.20

18.20.20

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

Reproduction services of video recording
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Reproduction of recorded media

Įrašytų laikmenų tiražavimas

18.20

18.20.30

Programinės įrangos tiražavimo
paslaugos

Reproduction services of software

Manufacture of coke oven products

Koksavimo krosnių produktų gamyba

19.10

19.10.10

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių,
rusvųjų anglių (lignito) arba durpių;
retortų anglys

Coke and semi-coke of coal, of lignite or
of peat; retort carbon

Manufacture of coke oven products

Koksavimo krosnių produktų gamyba

19.10

19.10.20

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių,
Tar distilled from coal, lignite or peat;
rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; kitos
other mineral tars
mineralinės dervos

Manufacture of coke oven products

Koksavimo krosnių produktų gamyba

19.10

19.10.30

Pikis ir pikio koksas

Manufacture of coke oven products

Koksavimo krosnių produktų gamyba

19.10

19.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
koksavimo krosnių produktų gamybos
manufacturing of coke oven products
dalis

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.11

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo
kietasis kuras iš akmens anglių

Briquettes, ovoids and similar solid fuels
manufactured from coal

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.12

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo
kietasis kuras iš rusvųjų anglių (lignito)

Briquettes, ovoids and similar solid fuels
manufactured from lignite

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.13

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo
kietasis kuras iš durpių

Briquettes, ovoids and similar solid fuels
manufactured from peat

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.21

Automobilinis benzinas (benzinas)

Motor spirit (gasoline)

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.22

Aviacinis benzinas

Aviation spirit

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.23

Vaitspiritas

White spirit

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.24

Benzininis ir žibalinis reaktyvinių variklių
kuras

Spirit type and kerosene jet fuel

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.25

Pirminis benzinas

Naphtha

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.26

Gazoliai

Gas oils

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.27

Vidutiniosios naftos alyvos; niekur kitur
nepriskirti vidutiniųjų alyvų preparatai

Medium petroleum oils; medium
preparations n.e.c.

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.28

Niekur kitur nepriskirtas naftinis kuras

Fuel oils n.e.c.

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.29

Tepalinės naftos alyvos; niekur kitur
nepriskirti sunkiųjų alyvų preparatai

Lubricating petroleum oils; heavy
preparations n.e.c.

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.31

Suskystintas propanas ir butanas

Propane and butane, liquefied

Manufacture of refined petroleum

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.32

Etilenas, propilenas, butilenas,

Ethylene, propylene, butylene, butadiene

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

Pitch and pitch coke

63/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

products

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

butadienas

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.39

Kitos naftos dujos arba dujiniai
Other petroleum gases or gaseous
angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas hydrocarbons, except natural gas

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.41

Vazelinas; parafinas; naftos vaškas ir
kitoks vaškas

Petroleum jelly; paraffin wax; petroleum
and other waxes

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.42

Naftos koksas; naftos bitumas ir kiti
naftos alyvų likučiai

Petroleum coke; petroleum bitumen and
other residues of petroleum oils

Manufacture of refined petroleum
products

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

19.20.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of refined petroleum
rafinuotų naftos produktų gamybos dalis
products

Production of liquid and gaseous fuel

Skystojo arba dujinio kuro gamyba

19.20.10

19.20.28

Niekur kitur nepriskirtas naftinis kuras

Fuel oils n.e.c.

Production of liquid and gaseous fuel

Skystojo arba dujinio kuro gamyba

19.20.10

19.20.31

Suskystintas propanas ir butanas

Propane and butane, liquefied
Lubricating petroleum oils; heavy
preparations n.e.c.

Manufacture of lubricants and other oil

Tepalų ir kitų alyvų gamyba

19.20.20

19.20.29

Tepalinės naftos alyvos; niekur kitur
nepriskirti sunkiųjų alyvų preparatai

Manufacture of paraffin and Vaseline

Parafino ir techninio vazelino gamyba

19.20.30

19.20.41

Vazelinas; parafinas; naftos vaškas ir
kitoks vaškas

Petroleum jelly; paraffin wax; petroleum
and other waxes

Manufacture of petroleum bitumen

Naftos bitumo gamyba

19.20.40

19.20.42

Naftos koksas; naftos bitumas ir kiti
naftos alyvų likučiai

Petroleum coke; petroleum bitumen and
other residues of petroleum oils

Manufacture of industrial gases

Pramoninių dujų gamyba

20.11

20.11.11

Vandenilis, argonas, inertinės dujos,
azotas ir deguonis

Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen
and oxygen

Manufacture of industrial gases

Pramoninių dujų gamyba

20.11

20.11.12

Anglies dioksidas ir kiti neorganiniai
nemetalų junginiai su deguonimi

Carbon dioxide and other inorganic
oxygen compounds of non-metals

Manufacture of industrial gases

Pramoninių dujų gamyba

20.11

20.11.13

Skystasis ir suslėgtasis oras

Liquid air and compressed air

Manufacture of industrial gases

Pramoninių dujų gamyba

20.11

20.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
pramoninių dujų gamybos dalis
manufacturing of industrial gases

Manufacture of dyes and pigments

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.12

20.12.11

Cinko oksidas ir peroksidas; titano
oksidas

Zinc oxide and peroxide; titanium oxides

Manufacture of dyes and pigments

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.12

20.12.12

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai
bei hidroksidai

Chromium, manganese, lead and copper
oxides and hydroxides

Manufacture of dyes and pigments

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.12

20.12.19

Kiti metalų oksidai, peroksidai ir
hidroksidai

Other metal oxides, peroxides and
hydroxides
Synthetic organic colouring matter and
preparations based thereon; synthetic
organic products of a kind used as
fluorescent brightening agents or as
luminophores; colour lakes and
preparations based thereon

Manufacture of dyes and pigments

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.12

20.12.21

Sintetinės organinės dažiosios
medžiagos ir jų pagrindu pagaminti
preparatai; sintetiniai organiniai
produktai, naudojami kaip
fluorescuojančios balinimo medžiagos
arba kaip švytalai; spalvotieji lakai ir jų
pagrindu pagaminti preparatai

Manufacture of dyes and pigments

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.12

20.12.22

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir Tanning extracts of vegetable origin;
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jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai;
augalinės arba gyvūninės dažiosios
medžiagos

tannins and their salts, ethers, esters and
other derivatives; colouring matter of
vegetable or animal origin
Synthetic organic tanning substances;
inorganic tanning substances; tanning
preparations; enzymatic preparations for
pre-tanning
Colouring matter n.e.c.; inorganic
products of a kind used as luminophores

Manufacture of dyes and pigments

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.12

20.12.23

Sintetinės organinės rauginimo
medžiagos; neorganinės rauginimo
medžiagos; rauginimo preparatai;
fermentiniai parengiamojo rauginimo
preparatai

Manufacture of dyes and pigments

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.12

20.12.24

Niekur kitur nepriskirtos dažiosios
medžiagos; neorganinės medžiagos,
naudojamos kaip švytalai

Manufacture of dyes and pigments

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.12

20.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
dažiklių ir pigmentų gamybos dalis
manufacturing of dyes and pigments

Manufacture of dyes and pigments

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.12

20.13.52

Niekur kitur nepriskirti neorganiniai
junginiai, įskaitant distiliuotą vandenį;
amalgamos ne iš tauriųjų metalų

Inorganic compounds n.e.c., including
distilled water; amalgams other than
amalgams of precious metals

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.11

Sodrintasis uranas ir plutonis bei jų
junginiai

Enriched uranium and plutonium and
their compounds

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.12

Nuskurdintasis uranas ir toris bei jų
junginiai

Depleted uranium and thorium and their
compounds
Other radioactive elements and isotopes
and compounds; alloys, dispersions,
ceramic products and mixtures
containing these elements, isotopes or
compounds

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.13

Kiti radioaktyvieji elementai, izotopai ir
junginiai; lydiniai, dispersijos, keramikos
produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra
šių elementų, izotopų arba junginių

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.14

Neapšvitintieji branduolinių reaktorių
kuro elementai (kasetės)

Fuel elements (cartridges), nonirradiated, for nuclear reactors

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.21

Metaloidai

Metalloids

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.22

Nemetalų junginiai su halogenais ar siera

Halogen or sulphur compounds of nonmetals

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.23

Šarminiai arba šarminiai žemių metalai;
retieji žemių metalai, skandis ir itris;
gyvsidabris

Alkali or alkaline-earth metals; rare earth
metals, scandium and yttrium; mercury

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.24

Vandenilio chloridas; oleumas; difosforo
pentoksidas; kitos neorganinės rūgštys;
silicio ir sieros dioksidai

Hydrogen chloride; oleum; diphosphorus
pentaoxide; other inorganic acids; silicon
and sulphur dioxide

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.25

Oksidai, hidroksidai ir peroksidai;
hidrazinas, hidroksilaminas ir jų
neorganinės druskos

Oxides, hydroxides and peroxides;
hydrazine and hydroxylamine and their
inorganic salts
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Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.31

Metalo halogenitai

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.32

Hipochloritai, chloratai ir perchloratai

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.41

Sulfidai, sulfitai ir sulfatai

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.42

Phosphinates, phosphonates,
Fosfinatai, fosfonatai, fosfatai, polifosfatai
phosphates, polyphosphates and nitrates
ir nitratai (išskyrus kalio nitratus)
(except of potassium)

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.43

Karbonatai

Carbonates

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.51

Metalų oksorūgščių ar peroksorūgščių
druskos; tauriųjų metalų koloidai

Salts of oxometallic or peroxometallic
acids; colloidal precious metals

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.52

Niekur kitur nepriskirti neorganiniai
junginiai, įskaitant distiliuotą vandenį;
amalgamos ne iš tauriųjų metalų

Inorganic compounds n.e.c., including
distilled water; amalgams other than
amalgams of precious metals

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.61

Niekur kitur nepriskirti izotopai ir jų
junginiai (įskaitant sunkųjį vandenį)

Isotopes n.e.c. and compounds thereof
(including heavy water)
Cyanides, cyanide oxides and complex
cyanides; fulminates, cyanates and
thiocyanates; silicates; borates;
perborates; other salts of inorganic acids
or peroxoacids
Hydrogen peroxide

Metallic halogenates
Hypochlorites, chlorates and perchlorates

Sulphides, sulphites and sulphates

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.62

Cianidai, oksicianidai ir cianidų
kompleksai; fulminatai, cianatai ir
tiocianatai; silikatai; boratai;
peroksoboratai; kitos neorganinių
rūgščių arba perokso rūgščių druskos

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.63

Vandenilio peroksidas

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.64

Fosfidai, karbidai, hidridai, nitridai, azidai, Phosphides, carbides, hydrides, nitrides,
silicidai ir boridai
azides, silicides and borides

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.65

Retųjų žemių metalų, itrio ar skandžio
junginiai

Compounds of rare earth metals, of
yttrium or of scandium

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.66

Siera, išskyrus sublimacinę sierą,
nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą

Sulphur, except sublimed sulphur,
precipitated sulphur and colloidal
sulphur

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.67

Degti geležies piritai

Roasted iron pyrites

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.68

Pjezoelektrinis kvarcas; kiti neapdirbti
sintetiniai arba regeneruoti
brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys

Piezo-electric quartz; other synthetic or
reconstructed precious or semi-precious
stones, unworked

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų
gamyba

20.13

20.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų pagrindinių neorganinių chemikalų manufacturing of other inorganic basic
gamybos dalis
chemicals
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Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.11

Alifatiniai (acikliniai) angliavandeniliai

Acyclic hydrocarbons

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.12

Cikliniai angliavandeniliai

Cyclic hydrocarbons

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.13

Chlorinti alifatinių (aciklinių)
angliavandenilių dariniai

Chlorinated derivatives of acyclic
hydrocarbons

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.14

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti
angliavandenilių dariniai, halogeninti
arba nehalogeninti

Sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives of hydrocarbons, whether or
not halogenated

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.19

Kiti angliavandenilių dariniai

Other derivatives of hydrocarbons

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.21

Pramoniniai riebalų alkoholiai

Industrial fatty alcohols

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.22

Monohidroksiliai alkoholiai

Monohydric alcohols

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.23

Dioliai, polialkoholiai, cikliniai alkoholiai ir Diols, polyalcohols, cyclical alcohols and
jų dariniai
derivatives thereof

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.24

Fenoliai; fenolalkoholiai ir fenolių dariniai

Phenols; phenol-alcohols and derivatives
of phenols

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.31

Pramoninės riebalų
monokarboksirūgštys; rafinuotas
rūgštusis aliejus

Industrial monocarboxylic fatty acids;
acid oils from refining

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.32

Sočiosios alifatinės (aciklinės)
monokarboksirūgštys ir jų dariniai

Saturated acyclic monocarboxylic acids
and their derivatives

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14.33

Nesočiosios monokarboksirūgštys,
cikloalkaninės, cikloalkeninės ir
cikloterpeninės alifatinės (aciklinės)
polikarboksirūgštys ir jų dariniai

Unsaturated monocarboxylic, cyclanic,
cyclenic or cycloterpenic acyclic
polycarboxylic acids and their derivatives
Aromatic polycarboxylic and carboxylic
acids with additional oxygen functions;
and their derivatives, except salicylic acid
and its salts
Amine function compounds

20.14

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.34

Aromatinės polikarboksirūgštys ir
karboksirūgštys, kurių struktūroje yra
papildomoji funkcinė deguonies grupė;
jų dariniai, išskyrus salicilo rūgštį ir jos
druskas

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.41

Junginiai su funkcine amino grupe

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.42

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra
Oxygen-function amino-compounds,
deguoninė funkcinė grupė, išskyrus liziną
except lysine and glutamic acid
ir glutamo rūgštis

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.43

Ureinai; junginiai su funkcine
karboksiimido grupe, junginiai su
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funkcine nitrilo grupe; jų dariniai

derivatives thereof

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.44

Junginiai su kitomis funkcinėmis azoto
grupėmis

Compounds with other nitrogen
functions

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.51

Organiniai sieros junginiai bei kiti
organiniai ir neorganiniai junginiai

Organo-sulphur and other organoinorganic compounds

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.52

Niekur kitur nepriskirti heterocikliniai
junginiai; nukleino rūgštys ir jų druskos

Heterocyclic compounds n.e.c.; nucleic
acids and their salts
Phosphoric esters and their salts or
esters of other inorganic acids (excluding
esters of hydrogen halides) and their
salts; and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.53

Fosfato rūgšties esteriai arba kitų
neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus
vandenilio halogenidų esterius) ir jų
druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti
arba nitrozinti dariniai

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.61

Junginiai, kurių molekulėse yra
aldehidinė funkcinė grupė

Aldehyde function compounds

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.62

Junginiai, kurių molekulėse yra ketono ir
chinono funkcinė grupė

Ketone and quinone function
compounds

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.63

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai,
acetaliai ir hemiacetaliai bei jų dariniai

Ethers, organic peroxides, epoxides,
acetals and hemiacetals and their
derivatives

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.64

Fermentai ir kiti, niekur kitur nepriskirti,
organiniai junginiai

Enzymes and other organic compounds
n.e.c.

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.71

Augalinių arba dervų produktų dariniai

Derivates of vegetable or resin products

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.72

Medžio anglys

Wood charcoal

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.73

Akmens anglių deguto distiliavimo
aukštoje temperatūroje alyvos ir kiti
produktai bei panašūs produktai

Oils and other products of the distillation
of high temperature coal tar, and similar
products

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.74

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio
alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio

Undenatured ethyl alcohol of alcoholic
strength by volume of ≥ 80%

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.75

Denatūruotas etilo alkoholis ir kitas
Ethyl alcohol and other spirits,
denatūruotas bet kokio stiprumo spiritas denatured, of any strength

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.80

Medienos plaušienos gamybos likutiniai
šarmai, išskyrus talo alyvą

Manufacture of other organic basic
chemicals

Kitų pagrindinių organinių chemikalų
gamyba

20.14

20.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų pagrindinių organinių chemikalų
manufacturing of other organic basic
gamybos dalis
chemicals
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Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.10

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

Nitric acid; sulphonitric acids; ammonia

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.20

Amonio chloridas; nitritai

Ammonium chloride; nitrites

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.31

Karbamidas

Urea

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.32

Amonio sulfatas

Ammonium sulphate

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.33

Amonio nitratas

Ammonium nitrate

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.34

Kalcio nitrato ir amonio nitrato
dvigubosios druskos ir mišiniai

Double salts and mixtures of calcium
nitrate and ammonium nitrate

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.35

Amonio nitrato mišiniai su kalcio
karbonatu arba kitomis neorganinėmis
medžiagomis, kurios nėra trąšos

Mixtures of ammonium nitrate with
calcium carbonate or other inorganic
non-fertilising substances

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.36

Karbamido ir amonio nitrato tirpalai

Urea and ammonium nitrate solutions

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, azoto
trąšos ir mišiniai

Other nitrogenous fertilisers and
mixtures n.e.c.

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.41

Superfosfatai

Superphosphates

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.49

Kitos fosforo trąšos

Other phosphatic fertilisers

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.51

Kalio chloridas

Potassium chloride (muriate of potash)

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.52

Kalio sulfatas

Potassium sulphate (sulphate of potash)

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.59

Kitos kalio trąšos

Other potassic fertilisers

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.60

Natrio nitratas

Sodium nitrate

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.71

Trąšos, kurių sudėtyje yra trys trąšų
elementai: azotas, fosforas ir kalis

Fertilisers containing three nutrients:
nitrogen, phosphorus and potassium

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.72

Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio
fosfatas)

Diammonium hydrogenorthophosphate
(diammonium phosphate)

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.73

Mononatrio fosfatas

Monoammonium phosphate

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.74

Trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų

Fertilisers containing two nutrients:

Manufacture of fertilisers and nitrogen
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elementai: azotas ir fosforas

nitrogen and phosphorus

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.75

Trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų
elementai: fosforas ir kalis

Fertilisers containing two nutrients:
phosphorus and potassium

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.76

Kalio nitratai

Potassium nitrates

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.79

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba
Mineral or chemical fertilisers containing
cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra bent
at least two nutrients (nitrogen,
du trąšų elementai (azotas, fosfatas,
phosphate, potash) n.e.c.
potašas)

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.80

Niekur kitur nepriskirtos gyvūninės arba
augalinės trąšos

Manufacture of fertilisers and nitrogen
compounds

Trąšų ir azoto junginių gamyba

20.15

20.15.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of fertilisers and nitrogen
trąšų ir azoto junginių gamybos dalis
compounds

Manufacture of straight or complex
nitrogenous and phosphatic fertilisers

Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo
trąšų gamyba

20.15.10

20.15.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, azoto
trąšos ir mišiniai

Other nitrogenous fertilisers and
mixtures n.e.c.

Manufacture of straight or complex
nitrogenous and phosphatic fertilisers

Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo
trąšų gamyba

20.15.10

20.15.49

Kitos fosforo trąšos

Other phosphatic fertilisers

Manufacture of straight or complex
nitrogenous and phosphatic fertilisers

Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo
trąšų gamyba

20.15.10

20.15.71

Trąšos, kurių sudėtyje yra trys trąšų
elementai: azotas, fosforas ir kalis

Fertilisers containing three nutrients:
nitrogen, phosphorus and potassium

Manufacture of straight or complex
nitrogenous and phosphatic fertilisers

Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo
trąšų gamyba

20.15.10

20.15.74

Trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų
elementai: azotas ir fosforas

Fertilisers containing two nutrients:
nitrogen and phosphorus

Manufacture of straight or complex
nitrogenous and phosphatic fertilisers

Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo
trąšų gamyba

20.15.10

20.15.75

Trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų
elementai: fosforas ir kalis

Fertilisers containing two nutrients:
phosphorus and potassium

Manufacture of straight or complex
nitrogenous and phosphatic fertilisers

Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo
trąšų gamyba

20.15.10

20.15.79

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba
Mineral or chemical fertilisers containing
cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra bent
at least two nutrients (nitrogen,
du trąšų elementai (azotas, fosfatas,
phosphate, potash) n.e.c.
potašas)

Manufacture of carbamide

Karbamido gamyba

20.15.20

20.15.31

Karbamidas

Urea

Manufacture of ammonia

Amoniako gamyba

20.15.30

20.15.10

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

Nitric acid; sulphonitric acids; ammonia

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.10

Pirminių formų etileno polimerai

Polymers of ethylene, in primary forms

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.20

Pirminių formų stireno polimerai

Polymers of styrene, in primary forms

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.30

Pirminių formų vinilchlorido arba kitų
halogenintų alkenų polimerai

Polymers of vinyl chloride or of other
halogenated olefins, in primary forms

20.16.40

Polyacetals, other polyethers and
Pirminių formų poliacetaliai, kiti
epoxide resins, in primary forms;
polieteriai ir epoksidinės dervos; pirminių
polycarbonates, alkyd resins, polyallyl
formų polikarbonatai, alkidinės dervos,
esters and other polyesters, in primary
polialilo esteriai ir kiti poliesteriai
forms

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba
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Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.51

Pirminių formų propeno arba kitų alkenų Polymers of propylene or of other
polimerai
olefins, in primary forms

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.52

Pirminių formų vinilacetato arba kitų
vinilesterių polimerai ir kiti vinilo
polimerai

Polymers of vinyl acetate or of other vinyl
esters and other vinyl polymers, in
primary forms

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.53

Pirminių formų akrilo polimerai

Acrylic polymers, in primary forms

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.54

Pirminių formų poliamidai

Polyamides, in primary forms

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.55

Pirminių formų karbamido dervos,
Urea resins, thiourea resins and
tiokarbamido dervos ir melamino dervos melamine resins, in primary forms

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.56

Kitos pirminių formų amino dervos,
fenolio dervos ir poliuretanai

Other amino-resins, phenolic resins and
polyurethanes, in primary forms

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.57

Pirminių formų silikonai

Silicones, in primary forms
Other plastics, in primary forms, n.e.c.

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.59

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pirminių
formų plastikai

Manufacture of plastics in primary forms Pirminių plastikų gamyba

20.16

20.16.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip
pirminių formų plastikų gamybos dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of plastics in primary
forms

Manufacture of synthetic rubber in
primary forms

Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

20.17

20.17.10

Pirminių formų sintetinis kaučiukas

Synthetic rubber in primary forms

Manufacture of synthetic rubber in
primary forms

Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

20.17

20.17.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
pirminių formų sintetinio kaučiuko
manufacturing of synthetic rubber in
gamybos dalis
primary forms

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

20.20

20.20.11

Insekticidai

Insecticides

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

20.20

20.20.12

Herbicidai

Herbicides

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

20.20

20.20.13

Augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo Anti-sprouting products and plant
reguliatoriai
growth regulators

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

20.20

20.20.14

Dezinfekcijos priemonės

Disinfectants

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

20.20

20.20.15

Fungicidai

Fungicides

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

20.20

20.20.16

Pavojingieji pesticidai

Hazardous pesticides

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

20.20

20.20.19

Kiti pesticidai ir kiti agrochemijos
produktai

Other pesticides and other agrochemical
products

Manufacture of pesticides and other
agrochemical products

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų
gamyba

20.20

20.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
pesticidų ir kitų agrochemijos produktų manufacturing of pesticides and other
gamybos dalis
agro-chemical products
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20.20.10

20.20.14

Dezinfekcijos priemonės

Disinfectants

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

20.30

20.30.11

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra akrilo
arba vinilo polimerai, ištirpdyti
vandeninėje terpėje

Paints and varnishes based on acrylic or
vinyl polymers, in an aqueous medium

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

20.30

20.30.12

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra
poliesteriai, akrilo arba vinilo polimerai,
ištirpdyti nevandeninėje terpėje; tirpalai

Paints and varnishes based on polyesters,
acrylic or vinyl polymers, in a nonaqueous medium; solutions
Prepared pigments, opacifiers and
colours, vitrifiable enamels and glazes,
engobes, liquid lustres and the like; glass
frit

EVRK 2 red. Name
Manufacture of disinfectants

EVRK 2 red. Pavadinimas
Dezinfekantų gamyba

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

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

20.30

20.30.21

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir
dažikliai, stiklėjantys emaliniai dažai ir
glazūros, angobai, skysti blizgikliai ir
panašūs preparatai; fritas

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

20.30

20.30.22

Kiti dažai ir lakai; paruošti džiovikliai

Other paints and varnishes; prepared
driers
Artists', students' or signboard painters'
colours, modifying tints, amusement
colours and the like
Printing ink

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

20.30

20.30.23

Dailininkams, mokiniams arba iškabų
apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių
modifikavimo priemonės, pramogoms
skirti dažikliai ir panašios medžiagos

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

20.30

20.30.24

Spaustuviniai dažai

20.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
dažų, lakų ir panašių dangos medžiagų,
manufacturing of paints, varnishes and
spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos
similar coatings, printing ink and mastics
dalis
Prepared pigments, opacifiers and
colours, vitrifiable enamels and glazes,
engobes, liquid lustres and the like; glass
frit

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

20.30

Manufacture of enamels and lacquers

Emalinių dažų ir lakų gamyba

20.30.10

20.30.21

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir
dažikliai, stiklėjantys emaliniai dažai ir
glazūros, angobai, skysti blizgikliai ir
panašūs preparatai; fritas

Manufacture of organic composite
solvents and thinners

Organinių sudėtingų tirpiklių ir skiediklių
gamyba

20.30.20

20.30.22

Kiti dažai ir lakai; paruošti džiovikliai

Other paints and varnishes; prepared
driers

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

20.41

20.41.10

Glicerolis

Glycerol

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

20.41

20.41.20

Organinės aktyviosios paviršiaus
medžiagos, išskyrus muilą

Organic surface-active agents, except
soap
Soap and organic surface-active products
and preparations for use as soap; paper,
wadding, felt and non-wovens,
impregnated, coated or covered with
soap or detergent
Detergents and washing preparations

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

20.41

20.41.31

Muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus
medžiagos bei preparatai, naudojami
kaip muilas; popierius, vata, veltinys ir
neaustinės medžiagos, įmirkytos, vilktos
arba padengtos muilu arba plovikliu

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

20.41

20.41.32

Plovikliai ir skalbikliai
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Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

20.41

20.41.41

Patalpų oro kvėpinimo arba gaivinimo
preparatai

Preparations for perfuming or
deodorising rooms

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

20.41

20.41.42

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas

Artificial waxes and prepared waxes

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

20.41

20.41.43

Blizginimo priemonės ir tepalai avalynės, Polishes and creams, for footwear,
baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo furniture, floors, coachwork, glass or
priežiūrai
metal

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

20.41

20.41.44

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti
šveitimo preparatai

Manufacture of soap and detergents,
cleaning and polishing preparations

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
gamyba

20.41

20.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių
manufacturing of soap and detergents,
gamyba
cleaning and polishing preparations

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

20.42.11

Kvepalai ir tualetinis vanduo

Perfumes and toilet waters

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

20.42.12

Lūpų ir akių makiažo preparatai

Lip and eye make-up preparations

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

20.42.13

Manikiūro ar pedikiūro preparatai

Manicure or pedicure preparations

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

20.42.14

Kosmetinės ar tualetinės pudros

Powders for cosmetic or toilet use

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

20.42.15

Niekur kitur nepriskirti gražinimosi,
makiažo ar odos priežiūros preparatai
(įskaitant įdegio imitavimo preparatus)

Beauty, make-up or skin-care
preparations (including sun tan
preparations) n.e.c.

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

20.42.16

Šampūnai, plaukų lakai, ilgalaikio plaukų
garbanojimo arba ištiesinimo preparatai

Shampoos, hair lacquers, preparations
for permanent waving or straightening

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

20.42.17

Losjonai ir kiti, niekur kitur nepriskirti,
plaukų preparatai

Lotions and other preparations for use
on the hair n.e.c.

20.42.18

Burnos ertmės arba dantų higienos
Preparations for oral or dental hygiene
preparatai (įskaitant dantų protezų
(including denture fixative pastes and
įtvirtinimo pastas ir miltelius), tarpdančių
powders), dental floss
valymo siūlai

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

Scouring pastes and powders and other
scouring preparations

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

20.42.19

Preparatai, naudojami skutimuisi; kūno
dezodorantai ir priemonės nuo
prakaitavimo; vonios preparatai; kiti,
niekur kitur nepriskirti, parfumerijos,
kosmetikos ar tualetiniai preparatai

Manufacture of perfumes and toilet
preparations

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.42

20.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos manufacturing of perfumes and toilet
dalis
preparations

Manufacture of explosives

Sprogiųjų medžiagų gamyba

20.51

20.51.11

Šovininis parakas ir paruošti sprogmenys Propellant powders and prepared
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explosives

Manufacture of explosives

Sprogiųjų medžiagų gamyba

20.51

20.51.12

Degtuvai; sprogdikliai; kapsulės; degikliai; Safety fuses; detonating fuses; caps;
elektriniai detonatoriai
igniters; electric detonators

Manufacture of explosives

Sprogiųjų medžiagų gamyba

20.51

20.51.13

Fejerverkai

Fireworks

Manufacture of explosives

Sprogiųjų medžiagų gamyba

20.51

20.51.14

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko
signalai ir kiti pirotechnikos gaminiai,
išskyrus fejerverkus

Signalling flares, rain rockets, fog signals
and other pyrotechnic articles, excluding
fireworks

Manufacture of explosives

Sprogiųjų medžiagų gamyba

20.51

20.51.20

Degtukai

Matches

Manufacture of explosives

Sprogiųjų medžiagų gamyba

20.51

20.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
sprogmenų gamybos dalis
manufacturing of explosives

Manufacture of glues

Klijų gamyba

20.52

20.52.10

Klijai

Manufacture of glues

Klijų gamyba

20.52

20.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
klijų gamybos dalis
manufacturing of glues

Manufacture of essential oils

Eterinio aliejaus gamyba

20.53

20.53.10

Eteriniai aliejai

Glues

Essential oils

Manufacture of essential oils

Eterinio aliejaus gamyba

20.53

20.53.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
eterinių aliejų gamybos dalis
manufacturing of essential oils

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.13.52

Niekur kitur nepriskirti neorganiniai
junginiai, įskaitant distiliuotą vandenį;
amalgamos ne iš tauriųjų metalų

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59.11

Fotografinės plokštelės ir juostos bei
Photographic plates and film and instant
momentinės fotografijos juostos,
print film, sensitised, unexposed;
įjautrintos ir neeksponuotos; fotografijos
photographic paper
popierius

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59.12

Jautrinančiosios emulsijos, skirtos
naudoti fotografijoje; niekur kitur
nepriskirti cheminiai preparatai, skirti
naudoti fotografijoje

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.20

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar
Chemically modified animal or vegetable
augaliniai riebalai ir aliejus; nemaistiniai
fats and oils; inedible mixtures of animal
gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejų
or vegetable fats or oils
mišiniai

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.30

Rašalai ar tušai

Writing or drawing ink and other inks

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.41

Tepimo priemonės

Lubricating preparations

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.42

Antidetonaciniai preparatai; mineralinių
alyvų priedai ir panašios medžiagos

Anti-knock preparations; additives for
mineral oils and similar products

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.43

Hidraulinių stabdžių skysčiai; antifriziniai
preparatai ir paruošti skysčiai nuo

Hydraulic brake fluids; anti-freezing
preparations and prepared de-icing
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Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

CPA 2.1 ver. Name
fluids

20.59.51

Peptonai, kitos, niekur kitur nepriskirtos,
Peptones, other protein substances and
baltyminės medžiagos ir jų dariniai; odos
their derivatives n.e.c.; hide powder
milteliai
Modelling pastes; dental wax and other
preparations for use in dentistry with a
basis of plaster; preparations and
charges for fire extinguishers; prepared
culture media for development of microorganisms; composite diagnostic or
laboratory reagents n.e.c

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.52

Modeliavimo pastos; odontologinis
vaškas ar kiti preparatai, skirti
odontologijai, daugiausia pagaminti iš
gipso; gesintuvų preparatai ir užpildai;
paruoštos terpės mikroorganizmų
kultūroms auginti; niekur kitur nepriskirti
sudėtiniai diagnostiniai ir laboratoriniai
reagentai

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.53

Disko pavidalo cheminiai elementai ir
legiruotieji junginiai, skirti naudoti
elektronikoje

Chemical elements in disk form and
compounds doped for use in electronics

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.54

Aktyvintosios anglys

Activated carbon

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59.55

Apdailos reagentai, priemonės,
naudojamos dažymui arba dažiklių
fiksacijai pagreitinti ir kitos panašios
medžiagos

Finishing agents, dye carriers to
accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and similar products
Pickling preparations; fluxes; prepared
rubber accelerators; compound
plasticisers and stabilisers for rubber or
plastics; catalytic preparations n.e.c.;
mixed alkylbenzenes and mixed
alkylnaphthalenes n.e.c.

20.59

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.56

Pikeliavimo preparatai; fliusai; paruošti
kaučiuko vulkanizavimo greitikliai;
sudėtiniai gumos arba plastikų
plastifikatoriai ir stabilizatoriai; niekur
kitur nepriskirti kataliziniai preparatai;
niekur kitur nepriskirti mišrieji
alkilbenzenai ir mišrieji alkilnaftalenai

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.57

Paruošti liejimo formų arba gurgučių
rišikliai; cheminės medžiagos

Prepared binders for foundry moulds or
cores; chemical products

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.58

Biodyzelinas

Biodiesel

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.59

Įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos,
cheminės medžiagos

Miscellaneous other chemical products
n.e.c.

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.60

Želatina ir jos dariniai, įskaitant pieno
baltymus

Gelatines and gelatine derivatives,
including milk albumins

Manufacture of other chemical products
n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
medžiagų gamyba

20.59

20.59.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių
manufacturing of other chemical
medžiagų gamybos dalis
products n.e.c.

Manufacture of melting, soldering or
welding powder and paste

Lydymo, litavimo ar suvirinimo miltelių ir
pastų gamyba

20.59.10

20.59.59

Įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos,
cheminės medžiagos
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Manufacture of activated charcoal,
Aktyvintų anglių, tepalų priedų, paruoštų
lubricating additives, ready-made rubber kaučiuko vulkanizavimo greitiklių,
vulcanisation accelerators, catalysers
katalizatorių gamyba

20.59.20

20.59.42

Antidetonaciniai preparatai; mineralinių
alyvų priedai ir panašios medžiagos

Anti-knock preparations; additives for
mineral oils and similar products

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

20.59.20

20.59.54

Aktyvintosios anglys

Activated carbon

Pickling preparations; fluxes; prepared
rubber accelerators; compound
plasticisers and stabilisers for rubber or
plastics; catalytic preparations n.e.c.;
mixed alkylbenzenes and mixed
alkylnaphthalenes n.e.c.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

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

20.59.20

20.59.56

Pikeliavimo preparatai; fliusai; paruošti
kaučiuko vulkanizavimo greitikliai;
sudėtiniai gumos arba plastikų
plastifikatoriai ir stabilizatoriai; niekur
kitur nepriskirti kataliziniai preparatai;
niekur kitur nepriskirti mišrieji
alkilbenzenai ir mišrieji alkilnaftalenai

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

Antidetonatorių, antifrizų, skysčių
hidraulinėms sistemoms gamyba

20.59.30

20.59.43

Hidraulinių stabdžių skysčiai; antifriziniai
preparatai ir paruošti skysčiai nuo
apledėjimo

Hydraulic brake fluids; anti-freezing
preparations and prepared de-icing
fluids

Manufacture of writing and drawing ink

Rašalo ir tušo gamyba

20.59.40

20.59.30

Rašalai ar tušai

Writing or drawing ink and other inks

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

20.60.11

Nekaršti ir nešukuoti sintetiniai
kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės

Synthetic staple and tow, not carded or
combed

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

20.60.12

Sustiprinti poliamidų ir poliesterių gijiniai Polyamide and polyester high tenacity
verpalai
filament yarn

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

20.60.13

Kiti sintetiniai gijiniai siūlai, vienagijai

Other synthetic filament yarn, single

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

20.60.14

Sintetiniai vienagijai siūlai; juostelės ir
panašūs gaminiai iš sintetinių tekstilės
medžiagų

Synthetic monofilament; strip and the
like, of synthetic textile materials

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

20.60.21

Nekaršti ir nešukuoti dirbtiniai
kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės

Artificial staple and tow, not carded or
combed

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

20.60.22

Sustiprinti viskozės gijiniai siūlai

Viscose high tenacity filament yarn

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

20.60.23

Kiti dirbtiniai vienagijai siūlai

Other artificial filament yarn, single

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

20.60.24

Dirbtiniai vienagijai siūlai; juostelės ir
panašūs gaminiai iš dirbtinių tekstilės
medžiagų

Artificial monofilament; strip and the like
of artificial textile materials

Manufacture of man-made fibres

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

20.60.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
cheminių pluoštų gamybos dalis
manufacturing of man-made fibres

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

21.10.10

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų
druskos ir esteriai

Salicylic acid, O-acetylsalicylic acid, their
salts and esters

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10.20

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos;
ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai;
fosfoaminolipidai; amidai, jų dariniai ir jų
druskos

Lysine, glutamic acid and their salts;
quarternary ammonium salts and
hydroxides; phosphoaminolipids; amides
and their derivatives and salts thereof
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Lactones n.e.c., heterocyclic compounds
with nitrogen hetero-atom(s) only,
containing an unfused pyrazole ring, a
pyrimidine ring, a piperazine ring, an
unfused triazine ring or a phenothiazine
ring system not further fused; hydantoin
and its derivatives

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

21.10.31

Niekur kitur nepriskirti laktonai,
heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto
heteroatomais, kuriuose yra
nekondensuotas pirazolo, pirimidino,
piperazino žiedas, nekondensuotas
triazino žiedas ar toliau nekondensuota
fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo
dariniai

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

21.10.32

Sulfamidai

Sulphonamides

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

21.10.40

Niekur kitur nepriskirtas chemiškai
grynas cukrus; niekur kitur nepriskirti
cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų
druskos

Sugars, chemically pure, n.e.c.; sugar
ethers and esters and their salts n.e.c.

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

21.10.51

Provitaminai, vitaminai ir jų dariniai

Provitamins, vitamins and their
derivatives

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

21.10.52

Hormoniniai preparatai, jų dariniai; kiti
steroidai, daugiausia vartojami kaip
hormoniniai preparatai

Hormones, derivatives thereof; other
steroids, used primarily as hormones

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

21.10.53

Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų
druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

Glycosides, vegetable alkaloids, their
salts, ethers, esters and other derivatives

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

21.10.54

Antibiotikai

Antibiotics

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

21.10.60

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir
kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus
ir gyvūninės medžiagos

Glands and other organs; extracts thereof
and other human or animal substances
n.e.c.

Manufacture of basic pharmaceutical
products

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių
gamyba

21.10

21.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
pagrindinių vaistų pramonės gaminių
manufacturing of basic pharmaceutical
gamybos dalis
products
Lactones n.e.c., heterocyclic compounds
with nitrogen hetero-atom(s) only,
containing an unfused pyrazole ring, a
pyrimidine ring, a piperazine ring, an
unfused triazine ring or a phenothiazine
ring system not further fused; hydantoin
and its derivatives

Manufacture of narcotic drugs

Narkotinių medžiagų gamyba

21.10.10

21.10.31

Niekur kitur nepriskirti laktonai,
heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto
heteroatomais, kuriuose yra
nekondensuotas pirazolo, pirimidino,
piperazino žiedas, nekondensuotas
triazino žiedas ar toliau nekondensuota
fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo
dariniai

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

21.20.11

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino ar
kitų antibiotikų

Medicaments, containing penicillins or
other antibiotics

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

21.20.12

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų
preparatų, bet nėra antibiotikų

Medicaments, containing hormones, but
not antibiotics
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Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

21.20.13

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų
darinių, bet nėra hormonų ar antibiotikų

Medicaments, containing alkaloids or
derivatives thereof, but not hormones or
antibiotics

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

21.20.21

Imuniniai serumai ir vakcinos

Antisera and vaccines

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

21.20.22

Cheminės kontraceptinės priemonės,
kurių pagrindinės medžiagos yra
hormonai arba spermicidai

Chemical contraceptive preparations
based on hormones or spermicides

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

21.20.23

Diagnostikos reagentai ir kiti farmaciniai
preparatai

Diagnostic reagents and other
pharmaceutical preparations

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

21.20.24

Lipnioji tvarsliava, ketgutas ir panašios
medžiagos; pirmosios pagalbos
vaistinėlės

Adhesive dressings, catgut and similar
materials; first-aid boxes

Manufacture of pharmaceutical
preparations

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

21.20.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of pharmaceutical
farmacinių preparatų gamybos dalis
preparations

Manufacture of medicaments

Vaistų gamyba

21.20.10

21.20.11

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino ar
kitų antibiotikų

Medicaments, containing penicillins or
other antibiotics

Manufacture of medicaments

Vaistų gamyba

21.20.10

21.20.12

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų
preparatų, bet nėra antibiotikų

Medicaments, containing hormones, but
not antibiotics

Manufacture of medicaments

Vaistų gamyba

21.20.10

21.20.13

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų
darinių, bet nėra hormonų ar antibiotikų

Medicaments, containing alkaloids or
derivatives thereof, but not hormones or
antibiotics

Manufacture of veterinary medicaments

Veterinarinių vaistų gamyba

21.20.20

21.20.11

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino ar
kitų antibiotikų

Medicaments, containing penicillins or
other antibiotics

Manufacture of veterinary medicaments

Veterinarinių vaistų gamyba

21.20.20

21.20.12

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų
preparatų, bet nėra antibiotikų

Medicaments, containing hormones, but
not antibiotics

Manufacture of veterinary medicaments

Veterinarinių vaistų gamyba

21.20.20

21.20.13

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų
darinių, bet nėra hormonų ar antibiotikų

Medicaments, containing alkaloids or
derivatives thereof, but not hormones or
antibiotics

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

22.11

22.11.11

Naujos pneumatinės guminės variklinių
automobilių padangos

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind
used on motor cars

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

22.11

22.11.12

Naujos pneumatinės guminės motociklų
arba dviračių padangos

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind
used on motorcycles or bicycles

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

22.11

22.11.13

Naujos pneumatinės guminės autobusų,
krovininių automobilių arba orlaivių
padangos

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind
used on buses, lorries or aircraft

Manufacture of rubber tyres and tubes;

22.11

22.11.14

Žemės ūkio mašinų padangos; kitos

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

22.11

22.11.15

Guminės kameros, pilnavidurės
Inner tubes, solid or cushion tyres,
padangos, keičiami padangų protektoriai interchangeable tyre treads and tyre
ir padangų ratjuosčiai
flaps, of rubber

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

22.11

22.11.16

Protektorių juostos guminėms
padangoms restauruoti

Camel-back strips for retreading rubber
tyres

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

22.11

22.11.20

Restauruotos pneumatinės guminės
padangos

Retreaded pneumatic tyres, of rubber

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

22.11

22.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
guminių padangų ir kamerų gamybos
manufacturing of rubber tyres and tubes;
dalis; guminių padangų restauravimas ir
retreading and rebuilding of rubber tyres
atnaujinimas

Manufacture of other rubber products

22.19

22.19.10

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar
juostelių pavidalo regeneruotasis
kaučiukas

Reclaimed rubber in primary forms or in
plates, sheets or strip
Unvulcanised rubber and articles thereof;
vulcanised rubber, other than hard
rubber, in thread, cord, plates, sheets,
strip, rods and profile shapes

Kitų guminių gaminių gamyba

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

22.19.20

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai;
vulkanizuotas kaučiukas (guma) (išskyrus
kietąją gumą), siūlų, kordų, plokščių,
lakštų, juostelių, strypų ir profiliuočių
pavidalo

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

22.19.30

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš gumos, Tubes, pipes and hoses, of vulcanised
išskyrus kietąją gumą
rubber other than hard rubber

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

22.19.40

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba
diržinės pavaros iš gumos

Conveyor or transmission belts or
belting, of vulcanised rubber

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

22.19.50

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus
padangų kordo audinius

Rubberised textile fabrics, except tyre
cord fabric

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

22.19.60

Aprangos detalės ir drabužių priedai iš
gumos, išskyrus kietąją gumą

Articles of apparel and clothing
accessories, of vulcanised rubber other
than hard rubber

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

22.19.71

Higienos arba farmacijos gaminiai
(įskaitant čiulptukus) iš gumos, išskyrus
kietąją gumą

Hygienic or pharmaceutical articles
(including teats), of vulcanised rubber
other than hard rubber

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

22.19.72

Grindų dangos ir dembliai iš neakytosios Floor coverings and mats, of vulcanised
gumos
rubber other than cellular

22.19.73

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gumos
gaminiai; įvairaus pavidalo kietoji guma ir
gaminiai iš jos; grindų dangos ir dembliai
iš akytosios gumos

Manufacture of other rubber products

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

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

Other articles of vulcanised rubber n.e.c.;
hard rubber in all forms and articles
thereof; floor coverings and mats, of
vulcanised cellular rubber
79/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Manufacture of other rubber products

Kitų guminių gaminių gamyba

22.19

22.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų guminių gaminių gamybos dalis
manufacturing of other rubber products

Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

22.21

22.21.10

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet
kuris skerspjūvio matmuo didesnis nei 1
mm, strypai, virbai ir profiliuočiai

Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

22.21

22.21.21

Dirbtinės žarnos iš sukietintų baltymų
Artificial guts, of hardened proteins or of
arba iš celiuliozinių medžiagų; plastikiniai cellulosic materials; tubes, pipes and
standieji vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos hoses, rigid, of plastics

Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

22.21

22.21.29

Kiti plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai,
žarnos ir jų jungiamosios detalės

Other tubes, pipes, hoses and fittings
thereof, of plastics

Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

22.21

22.21.30

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės,
folijos ir juostelės, nesutvirtintos ir
panašiai nekombinuotos su kitomis
medžiagomis

Plates, sheets, film, foil and strip, of
plastics, not supported or similarly
combined with other materials

Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

22.21

22.21.41

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
juostelės iš akytųjų plastikų

Other plates, sheets, film, foil and strip, of
plastics, cellular

Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

22.21

22.21.42

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir
juostelės iš neakytųjų plastikų

Other plates, sheets, film, foil and strip, of
plastics, non-cellular

Manufacture of plastic plates, sheets,
tubes and profiles

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
profiliuočių gamyba

22.21

22.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir
manufacturing of plastic plates, sheets,
profiliuočių gamybos dalis
tubes and profiles

Manufacture of plastic packing goods

Plastikinių pakuočių gamyba

22.22

22.22.11

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš
polietileno

Sacks and bags (including cones), of
polymers of ethylene

Manufacture of plastic packing goods

Plastikinių pakuočių gamyba

22.22

22.22.12

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš
kitų plastikų, išskyrus polietileną

Sacks and bags (including cones), of
other plastics than polymers of ethylene

Manufacture of plastic packing goods

Plastikinių pakuočių gamyba

22.22

22.22.13

Plastikinės dėžės, skrynutės, dėžės ir
panašūs gaminiai

Boxes, cases, crates and similar articles of
plastics

Manufacture of plastic packing goods

Plastikinių pakuočių gamyba

22.22

22.22.14

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, kolbos ir
panašūs gaminiai

Carboys, bottles, flasks and similar
articles of plastics

Manufacture of plastic packing goods

Plastikinių pakuočių gamyba

22.22

22.22.19

Kitos plastikinės pakuotės

Other plastic packing goods

Manufacture of plastic packing goods

Plastikinių pakuočių gamyba

22.22

22.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
plastikinių pakuočių gamybos dalis
manufacturing of plastic packing goods

Manufacture of builders' ware of plastic

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.23

22.23.11

Plastikinė grindų, sienų arba lubų danga, Floor, wall or ceiling coverings of plastics,
susukta į ritinius arba plokščių pavidalo
in rolls or in the form of tiles

Manufacture of builders' ware of plastic

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.23

22.23.12

Plastikinės vonios, praustuvės, unitazai,
unitazų dangčiai, tualeto bakeliai ir
panašūs santechnikos gaminiai

Manufacture of builders' ware of plastic

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.23

22.23.13

Plastikiniai rezervuarai, cisternos, bakai ir
Reservoirs, tanks, vats and similar
panašios talpyklos, kurių talpa didesnė
containers, capacity > 300 l, of plastics
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kaip 300 litrų
Doors, windows and frames and
thresholds for doors; shutters, blinds and
similar articles and parts thereof, of
plastics

Manufacture of builders' ware of plastic

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.23

22.23.14

Plastikinės durys, langai bei staktos ir
durų slenksčiai; langinės, žaliuzės ir
panašūs gaminiai bei jų dalys

Manufacture of builders' ware of plastic

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.23

22.23.15

Linoleumas ir kieta neplastikinė grindų
Linoleum and hard non-plastic surface
danga, t. y. elastinga grindų danga, tokia floor coverings, i.e. resilient floor
kaip vinilas, linoleumas ir pan.
coverings, such as vinyl, linoleum etc.

Manufacture of builders' ware of plastic

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.23

22.23.19

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai
statybos gaminiai

Builders' ware of plastics n.e.c.

Manufacture of builders' ware of plastic

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.23

22.23.20

Surenkamieji plastikiniai statiniai

Prefabricated buildings of plastics

Manufacture of builders' ware of plastic

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.23

22.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
plastikinių statybos gaminių gamybos
manufacturing of builders' ware of
dalis
plastics
Sanitary towels and tampons, napkins
and napkin liners for babies and similar
sanitary articles and articles of apparel
and clothing accessories, of paper pulp,
paper, cellulose wadding or webs of
cellulose fibres
Apparel and clothing accessories
(including gloves), of plastics

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

17.22.12

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių
vystyklai, vystyklų įklotai ir panašūs
sanitariniai gaminiai, aprangos gaminiai
ir drabužių reikmenys iš popieriaus
masės, popieriaus, celiuliozinės vatos
arba celiuliozės pluošto klodų

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

22.29.10

Plastikinė apranga ir drabužių reikmenys
(įskaitant pirštines)

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

22.29.21

Plastikinės lipniosios plokštės, lakštai,
Self-adhesive plates, sheets, film, foil,
plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kiti
tapes, strip and other flat shapes of
plokštieji gaminiai, susukti į ritinius, kurių
plastics, in rolls of width ≤ 20 cm
plotis ne didesnis kaip 20 cm

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

22.29.22

Kitos plastikinės lipniosios plokštės,
Other self-adhesive plates, sheets, film,
lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos foil, tapes, strip and other flat shapes of
ir kitos plokščios formos
plastics

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

22.29.23

Plastikiniai valgomieji reikmenys ir
virtuvės indai, kiti namų apyvokos ir
tualeto reikmenys

Tableware, kitchenware, other household
articles and toilet articles, of plastics

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

22.29.24

Niekur kitur nepriskirtos plastikinės
lempų ir šviestuvų dalys, šviečiančiosios
iškabos ir panašūs plastikiniai gaminiai

Parts n.e.c. for lamps and lighting fitting,
illuminated name-plates and the like, of
plastics

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

22.29.25

Plastikiniai įstaigos arba mokyklos
reikmenys

Office or school supplies of plastics

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

22.29.26

Plastikinės baldų, kėbulų ar panašių
Fittings for furniture, coachwork or the
gaminių jungiamosios detalės; plastikinės like, of plastics; statuettes and other
statulėlės ir kiti dekoratyviniai gaminiai
ornamental articles, of plastics
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Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

22.29.29

Kiti plastikiniai gaminiai

Other articles of plastics

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

22.29.91

Kitų plastikinių gaminių gamybos
paslaugos

Manufacturing services of other plastic
products

Manufacture of other plastic products

Kitų plastikinių gaminių gamyba

22.29

22.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų plastikinių gaminių gamybos dalis
manufacturing of other plastic products

Manufacture of flat glass

Plokščiojo stiklo gamyba

23.11

23.11.11

Lietinio, valcuotojo, temptojo ar pūstinio Glass cast, rolled, drawn or blown, in
stiklo lakštai, kitaip neapdirbti
sheets, but not otherwise worked

Manufacture of flat glass

Plokščiojo stiklo gamyba

23.11

23.11.12

Flotacinio stiklo ir stiklo šlifuotu arba
poliruotu paviršiumi lakštai, bet kitaip
neapdirbti

Manufacture of flat glass

Plokščiojo stiklo gamyba

23.11

23.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
plokščiojo stiklo gamybos dalis
manufacturing of flat glass

Shaping and processing of flat glass

Plokščiojo stiklo pjaustymas ir
apdorojimas

23.12

23.12.11

Plokščiasis, išlenktas, apdorotomis
briaunomis, graviruotas, pragręžtas,
emaliuotas arba kitaip apdirbtas, bet
neįrėmintas ar neįmontuotas stiklas

Glass in sheets, bent, edge-worked,
engraved, drilled, enamelled or otherwise
worked, but not framed or mounted

Shaping and processing of flat glass

Plokščiojo stiklo pjaustymas ir
apdorojimas

23.12

23.12.12

Beskeveldris stiklas

Safety glass

Shaping and processing of flat glass

Plokščiojo stiklo pjaustymas ir
apdorojimas

23.12

23.12.13

Stikliniai veidrodžiai; daugiasieniai
izoliacijos elementai iš stiklo

Glass mirrors; multiple walled insulating
units of glass

Shaping and processing of flat glass

Plokščiojo stiklo pjaustymas ir
apdorojimas

23.12

23.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
supjaustyto ir apdoroto plokščiojo stiklo manufacturing of shaped and processed
gamybos dalis
flat glass
Bottles, jars, phials and other containers,
of glass, except ampoules; stoppers, lids
and other closures, of glass

Float glass and surface ground or
polished glass, in sheets, but not
otherwise worked

Manufacture of hollow glass

Tuščiavidurio stiklo gamyba

23.13

23.13.11

Buteliai, stiklainiai, buteliukai ir kitos
stiklinės talpyklos, išskyrus ampules;
stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti
uždarymo reikmenys

Manufacture of hollow glass

Tuščiavidurio stiklo gamyba

23.13

23.13.12

Stikliniai geriamieji indai, išskyrus
pagamintas iš stiklo keramikos

Drinking glasses other than of glassceramics
Glassware of a kind used for table or
kitchen purposes, for toilet, office, indoor
decorations and the like

Manufacture of hollow glass

Tuščiavidurio stiklo gamyba

23.13

23.13.13

Stiklo gaminiai, naudojami stalui
serviruoti, virtuvėje, tualete, biure,
interjerams dekoruoti ir panašios
paskirties gaminiai

Manufacture of hollow glass

Tuščiavidurio stiklo gamyba

23.13

23.13.14

Stiklinės nedidelių termosų arba kitų
vakuuminių indų kolbos

Glass inners for vacuum flasks or for
other vacuum vessels

Manufacture of hollow glass

Tuščiavidurio stiklo gamyba

23.13

23.13.91

Taurių ir stiklinių bei kitų stiklinių indų,
naudojamų stalui serviruoti ar virtuvėje,
apdailos paslaugos

Finishing services of drinking glasses and
other glassware of a kind used for table
or kitchen purpose

Manufacture of hollow glass

Tuščiavidurio stiklo gamyba

23.13

23.13.92

Stiklinių talpyklų apdailos paslaugos

Finishing services of glass containers
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EVRK 2 red. Name
Manufacture of hollow glass

EVRK 2 red. Pavadinimas
Tuščiavidurio stiklo gamyba

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

23.13

23.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
tuščiavidurio stiklo gamybos dalis
manufacturing of hollow glass

23.13.10

23.13.11

Buteliai, stiklainiai, buteliukai ir kitos
stiklinės talpyklos, išskyrus ampules;
stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti
uždarymo reikmenys

Bottles, jars, phials and other containers,
of glass, except ampoules; stoppers, lids
and other closures, of glass

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Manufacture of glass containers

Stiklinių talpyklų gamyba

Manufacture of glass fibres

Stiklo pluoštų gamyba

23.14

23.14.11

Sluoksnos, pusverpaliai, verpalai ir
kapotos sruogos iš stiklo pluoštų

Slivers, rovings, yarn and chopped
strands, of glass fibre

Manufacture of glass fibres

Stiklo pluoštų gamyba

23.14

23.14.12

Vualiai, tinklai, dembliai, čiužiniai,
plokštės ir panašūs neaustiniai gaminiai
iš stiklo pluoštų

Voiles, webs, mats, mattresses, boards
and other articles of glass fibres, except
woven fabrics

Manufacture of glass fibres

Stiklo pluoštų gamyba

23.14

23.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
stiklo pluoštų gamybos dalis
manufacturing of glass fibres

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir apdorojimas

23.19

23.19.11

Neapdirbta stiklo masė, rutulių (išskyrus
mikrosferas), strypų arba vamzdžių
pavidalo

Glass in the mass, in balls (except
microspheres), rods or tubes, unworked

23.19.12

Grindinio blokai, plytos, plytelės ir kiti
statybiniai gaminiai iš presuoto arba
formuoto stiklo; švinu aptaisyto stiklo
langai (vitražai) ir panašūs gaminiai;
akytasis stiklas arba putstiklis, blokų,
plokščių arba panašaus pavidalo

Paving blocks, bricks, tiles and other
articles of pressed or moulded glass;
leaded lights and the like; multicellular or
foam glass in blocks, plates or similar
forms

23.19.21

Atviri stikliniai gaubtai bei jų stiklinės
Glass envelopes, open, and glass parts
dalys, skirtos elektros lempoms,
thereof, for electric lamps, cathode-ray
elektroniniams vamzdžiams ir panašiems
tubes or the like
gaminiams
Glasses for clocks, watches or spectacles,
not optically worked; hollow spheres and
their segments, for the manufacture of
such glasses

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir apdorojimas

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir apdorojimas

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir apdorojimas

23.19

23.19.22

Optiškai neapdirbti įvairių tipų laikrodžių
ir akinių stiklai; tuščiavidurės stiklinės
sferos ir jų segmentai, skirti tokių stiklų
gamybai

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir apdorojimas

23.19

23.19.23

Stikliniai indai, skirti laboratorijoms,
higienos arba farmacijos reikmėms;
stiklinės ampulės

Laboratory, hygienic or pharmaceutical
glassware; ampoules of glass

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir apdorojimas

23.19

23.19.24

Stiklinės lempų ir šviestuvų dalys,
šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios
iškabos ir panašūs gaminiai iš stiklo

Glass parts for lamps and lighting
fittings, illuminated signs, name-plates
and the like

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir apdorojimas

23.19

23.19.25

Stikliniai elektros izoliatoriai

Electrical insulators of glass

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir apdorojimas

23.19

23.19.26

Niekur kitur nepriskirti stiklo gaminiai

Articles of glass n.e.c.

Manufacture and processing of other

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms

23.19

23.19.91

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms

Finishing services of other glass,
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EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

glass, including technical glassware

reikmėms, gamyba ir apdorojimas

Manufacture and processing of other
glass, including technical glassware

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms
reikmėms, gamyba ir apdorojimas

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

Ugniai atsparių gaminių gamyba

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas
reikmėms skirtą stiklą, apdorojimo
paslaugos

CPA 2.1 ver. Name
including technical glassware

23.19

23.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kito apdoroto stiklo, įskaitant techninėms manufacturing of other processed glass,
reikmėms skirtą stiklą, gamybos dalis
including technical glassware

23.19.10

23.19.25

Stikliniai elektros izoliatoriai

Electrical insulators of glass

23.20

23.20.11

Plytos, blokai, plytelės ir kiti keraminiai
gaminiai iš birių silicingų uolienų ar
silicingų žemių

Bricks, blocks, tiles and other ceramic
goods of siliceous fossil meals or earth
Refractory bricks, blocks, tiles and similar
refractory ceramic constructional goods,
other than of siliceous fossil meals or
earths

Manufacture of refractory products

Ugniai atsparių gaminių gamyba

23.20

23.20.12

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir
panašūs ugniai atsparūs keraminiai
statybiniai gaminiai, išskyrus iš birių
silicingų uolienų ar silicingų žemių

Manufacture of refractory products

Ugniai atsparių gaminių gamyba

23.20

23.20.13

Ugniai atsparus cementas, statybiniai
skiediniai, betonas ir panašūs, niekur
kitur nepriskirti mišiniai

Refractory cements, mortars, concretes
and similar compositions n.e.c.

Manufacture of refractory products

Ugniai atsparių gaminių gamyba

23.20

23.20.14

Nedegti ugniai atsparūs gaminiai ir kiti
ugniai atsparūs keraminiai gaminiai

Unfired refractory products and other
refractory ceramic goods

Manufacture of refractory products

Ugniai atsparių gaminių gamyba

23.20

23.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
ugniai atsparių gaminių gamybos dalis
manufacturing of refractory products

Manufacture of ceramic tiles and flags

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių
gamyba

23.31

23.31.10

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

Manufacture of ceramic tiles and flags

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių
gamyba

23.31

23.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių
manufacturing of ceramic tiles and flags
gamybos dalis

Manufacture of tiles

Koklių gamyba

23.31.10

23.31.10

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

Ceramic tiles and flags

Manufacture of flooring blocks in baked
clay

Keraminių grindinio dangų gamyba

23.31.20

23.31.10

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

Ceramic tiles and flags

Manufacture of flooring blocks in baked
clay

Keraminių grindinio dangų gamyba

23.31.20

23.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių
manufacturing of ceramic tiles and flags
gamybos dalis

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

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių
dirbinių gamyba

23.32.11

Ugniai neatsparios keraminės statybinės
Non-refractory ceramic building bricks,
plytos, grindų blokai, atraminės arba
flooring blocks, support or filler tiles and
užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs
the like
gaminiai

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

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių
dirbinių gamyba

23.32.12

Stogų čerpės, kaminų deflektoriai ir
Roofing tiles, chimney-pots, cowls,
gaubtai, vidinės kaminų dangos,
chimney liners, architectural ornaments
architektūrinės puošybos ir kiti statybiniai
and other ceramic constructional goods
gaminiai iš keramikos
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Manufacture of bricks, tiles and
construction products, in baked clay

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių
dirbinių gamyba

23.32

23.32.13

Keraminiai vamzdžiai, vandentakiai,
stoglatakiai ir vamzdžių jungiamosios
detalės

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

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių
dirbinių gamyba

23.32

23.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
degto molio plytų, plytelių ir statybinių
manufacturing of bricks, tiles and
gaminių gamybos dalis
construction products, in baked clay

Manufacture of ceramic household and
ornamental articles

Keraminių buities ir puošybos gaminių
bei dirbinių gamyba

23.41

23.41.11

Valgomieji reikmenys ir virtuvės indai bei Tableware, kitchenware, other household
kiti porcelianiniai arba kiniškojo
articles and toilet articles, of porcelain or
porceliano buities bei tualeto reikmenys china

Manufacture of ceramic household and
ornamental articles

Keraminių buities ir puošybos gaminių
bei dirbinių gamyba

23.41

23.41.12

Keraminiai valgomieji reikmenys, virtuvės
Tableware, kitchenware, other household
reikmenys ir kiti buities bei tualeto
articles and toilet articles, other than of
reikmenys, išskyrus porcelianinius arba
porcelain or china
kiniškojo porceliano

Manufacture of ceramic household and
ornamental articles

Keraminių buities ir puošybos gaminių
bei dirbinių gamyba

23.41

23.41.13

Statulėlės ir kiti puošybiniai keraminiai
gaminiai

Manufacture of ceramic household and
ornamental articles

Keraminių buities ir puošybos gaminių
bei dirbinių gamyba

23.41

23.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
keraminių buities ir puošybos gaminių
manufacturing of ceramic household and
gamybos dalis
ornamental articles

Manufacture of ceramic sanitary fixtures

Keraminių santechnikos gaminių ir
dirbinių gamyba

23.42

23.42.10

Keraminiai santechnikos gaminiai

Manufacture of ceramic sanitary fixtures

Keraminių santechnikos gaminių ir
dirbinių gamyba

23.42

23.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
keraminių santechnikos gaminių
manufacturing of ceramic sanitary
gamybos dalis
fixtures

Manufacture of ceramic insulators and
insulating fittings

Keraminių izoliatorių ir keraminių
izoliacinių detalių gamyba

23.43

23.43.10

Keraminiai elektros izoliatoriai; keraminiai Electrical insulators of ceramics;
izoliaciniai elementai elektros mašinoms, insulating fittings, for electrical machines,
prietaisams ar įrangai
appliances or equipment, of ceramics

Manufacture of ceramic insulators and
insulating fittings

Keraminių izoliatorių ir keraminių
izoliacinių detalių gamyba

23.43

23.43.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
keraminių izoliatorių ir keraminių
manufacturing of ceramic insulators and
izoliacinių detalių gamybos dalis
insulating fittings

Manufacture of other technical ceramic
products

Kitų techninės paskirties keraminių
gaminių ir dirbinių gamyba

23.44.11

Keraminiai indai laboratorijoms, chemijos
Ceramic wares for laboratory, chemical or
reikmėms arba kitos techninės paskirties,
other technical uses, of porcelain or
pagaminti iš porceliano arba kiniškojo
china
porceliano

Manufacture of other technical ceramic
products

Kitų techninės paskirties keraminių
gaminių ir dirbinių gamyba

23.44

23.44.12

Keraminiai indai laboratorijoms, chemijos
Ceramic wares for laboratory, chemical or
reikmėms arba kitos techninės paskirties,
other technical uses, other than of
išskyrus pagamintuosius iš porceliano
porcelain or china
arba kiniškojo porceliano

Manufacture of other technical ceramic
products

Kitų techninės paskirties keraminių
gaminių ir dirbinių gamyba

23.44

23.44.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų techninės paskirties keraminių
manufacturing of other technical ceramic
gaminių dalis
products

Manufacture of other ceramic products

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių

23.49

23.49.11

Keraminiai gaminiai, naudojami žemės
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ūkyje bei prekėms gabenti arba pakuoti

and for the conveyance or packing of
goods
Other non-structural ceramic articles
n.e.c.

Manufacture of other ceramic products

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių
gamyba

23.49

23.49.12

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nestatybiniai
keraminiai gaminiai

Manufacture of other ceramic products

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių
gamyba

23.49

23.49.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų keraminių gaminių gamybos dalis
manufacturing of other ceramic products

Manufacture of cement

Cemento gamyba

23.51

23.51.11

Cemento klinkeriai

Cement clinkers

Manufacture of cement

Cemento gamyba

23.51

23.51.12

Portlandcementis, aliuminatinis
cementas, šlakinis cementas ir panašus
hidraulinis cementas

Portland cement, aluminous cement, slag
cement and similar hydraulic cements

Manufacture of cement

Cemento gamyba

23.51

23.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
cemento gamybos dalis
manufacturing of cement

Manufacture of lime and plaster

Kalkių ir gipso gamyba

23.52

23.52.10

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir
hidraulinės kalkės

Quicklime, slaked lime and hydraulic lime

Manufacture of lime and plaster

Kalkių ir gipso gamyba

23.52

23.52.20

Gipsas

Plaster

Manufacture of lime and plaster

Kalkių ir gipso gamyba

23.52

23.52.30

Degintas arba aglomeruotas dolomitas

Calcined or agglomerated dolomite

Manufacture of lime and plaster

Kalkių ir gipso gamyba

23.52

23.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kalkių ir gipso gamybos dalis
manufacturing of lime and plaster

Manufacture of concrete products for
construction purposes

Betono gaminių, skirtų statybinėms
reikmėms, gamyba

23.61

23.61.11

Plytelės, šaligatvio arba grindinio
plokštės, plytos ir panašūs gaminiai iš
cemento, betono arba dirbtinio akmens

Tiles, flagstones, bricks and similar
articles, of cement, concrete or artificial
stone

Manufacture of concrete products for
construction purposes

Betono gaminių, skirtų statybinėms
reikmėms, gamyba

23.61

23.61.12

Surenkamieji konstrukciniai
komponentai, naudojami pastatų arba
inžinerinių statinių statybai, iš cemento,
betono arba dirbtinio akmens

Prefabricated structural components for
building or civil engineering, of cement,
concrete or artificial stone

Manufacture of concrete products for
construction purposes

Betono gaminių, skirtų statybinėms
reikmėms, gamyba

23.61

23.61.20

Surenkamieji betoniniai statiniai

Prefabricated buildings of concrete

Manufacture of concrete products for
construction purposes

Betono gaminių, skirtų statybinėms
reikmėms, gamyba

23.61

23.61.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
statybinėms reikmėms skirtų betono
manufacturing of concrete products for
gaminių gamybos dalis
construction purposes

Manufacture of plaster products for
construction purposes

Gipso gaminių, naudojamų statybinėms
reikmėms, gamyba

23.62

23.62.10

Statybiniai gipso gaminiai

Manufacture of plaster products for
construction purposes

Gipso gaminių, naudojamų statybinėms
reikmėms, gamyba

23.62

23.62.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of plaster products for
statybinių gipso gaminių gamybos dalis
construction purposes

Manufacture of ready-mixed concrete

Prekinio betono mišinio gamyba

23.63

23.63.10

Prekinis betono mišinys

Manufacture of ready-mixed concrete

Prekinio betono mišinio gamyba

23.63

23.63.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
prekinio betono mišinio gamybos dalis
manufacturing of ready-mixed concrete

Manufacture of mortars

Statybinių skiedinių gamyba

23.64

23.64.10

Statybiniai skiediniai
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23.64

23.64.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
statybinių skiedinių gamybos dalis
manufacturing of mortars

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Manufacture of fibre cement

Fibrolito gamyba

23.65

23.65.11

Plokštės, blokai ir panašūs gaminiai iš
augalinių pluoštų, šiaudų ar medienos
atliekų, aglomeruotų mineraliniais
rišikliais

Manufacture of fibre cement

Fibrolito gamyba

23.65

23.65.12

Gaminiai iš asbestcemenčio, celiuliozės
Articles of asbestos-cement, cellulose
pluošto cemento arba panašių medžiagų fibre-cement or the like

Manufacture of fibre cement

Fibrolito gamyba

23.65

23.65.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
gaminių iš celiuliozės pluošto cemento
manufacturing of articles of fibre cement
gamybos dalis

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

23.69

23.69.11

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš
gipso arba mišinių, kurių pagrindas yra
gipsas

Other articles of plaster or compositions
based on plaster n.e.c.

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

23.69

23.69.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš
cemento, betono arba dirbtinio akmens

Articles of cement, concrete or artificial
stone n.e.c.

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

23.69

23.69.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų, betono, gipso ir cemento gaminių
manufacturing of other articles of
gamybos dalis
concrete, plaster and cement

23.70.11

Apdirbtas marmuras, klintinis tufas,
alebastras ir jų gaminiai bei dirbiniai
(išskyrus tašytus akmenis, apvadų
(bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba
grindinio plokštes, plyteles, kubelius ir
panašius gaminius); dirbtinai dažytos
granulės, trupiniai ir milteliai iš marmuro,
klintinio tufo ir alebastro

Marble, travertine, alabaster, worked, and
articles thereof (except setts, curbstones,
flagstones, tiles, cubes and similar
articles); artificially coloured granules,
chippings and powder of marble,
travertine and alabaster
Other worked ornamental or building
stone and articles thereof; other
artificially coloured granules and powder
of natural stone; articles of agglomerated
slate

Cutting, shaping and finishing of stone

Akmens pjaustymas, tašymas ir
apdailinimas

23.70

Boards, blocks and similar articles of
vegetable fibre, straw or wood waste,
agglomerated with mineral binders

Cutting, shaping and finishing of stone

Akmens pjaustymas, tašymas ir
apdailinimas

23.70

23.70.12

Kiti apdirbti dekoratyviniai ar statybiniai
akmenys bei jų dirbiniai; kitos dirbtinai
dažytos granulės, trupiniai ir milteliai iš
gamtinių akmenų; dirbiniai ir gaminiai iš
aglomeruotų skalūnų

Cutting, shaping and finishing of stone

Akmens pjaustymas, tašymas ir
apdailinimas

23.70

23.70.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
pjaustytų, tašytų ir apdailintų akmenų
manufacturing of cut, shaped and
gamybos dalis
finished stone

23.91.11

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir
panašūs gaminiai be aptaisų, naudojami
akmenims ir jų dalims iš gamtinių
akmenų, iš aglomeruotų gamtinių arba
dirbtinių abrazyvų arba iš keramikos
apdirbti

Production of abrasive products
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Production of abrasive products

Abrazyvinių gaminių gamyba

23.91

23.91.12

Abrazyviniai milteliai arba grūdeliai,
pritvirtinti prie audinio, popieriaus arba
kartono

Production of abrasive products

Abrazyvinių gaminių gamyba

23.91

23.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
abrazyvinių gaminių gamybos dalis
manufacturing of abrasive products
Fabricated asbestos fibres; mixtures with
a basis of asbestos and magnesium
carbonate; articles of such mixtures, or of
asbestos; friction material for brakes,
clutches and the like, not mounted

Abrasive powder or grain, on a base of
textile fabric, paper or paperboard

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

23.99

23.99.11

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai,
daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio
karbonato; gaminiai iš tokių mišinių arba
iš asbesto; frikcinės medžiagos, skirtos
stabdžiams, sankaboms arba panašioms
nesumontuotoms detalėms

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

23.99

23.99.12

Gaminiai iš asfalto arba iš panašių
medžiagų

Articles of asphalt or of similar material

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

23.99.13

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš
gamtinių ir dirbtinų akmens medžiagų ir
bitumo, gamtinio asfalto arba panašių
rišiklių

Bituminous mixtures based on natural
and artificial stone materials and
bitumen, natural asphalt or related
substances as a binder

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

23.99

23.99.14

Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau
koloidinis grafitas; preparatų, daugiausia
iš grafito arba kitų anglies atmainų,
pusgaminiai

Artificial graphite; colloidal or semicolloidal graphite; preparations based on
graphite or other carbon in the form of
semi-manufactures

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

23.99

23.99.15

Dirbtinis korundas

Artificial corundum

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
mineralinių produktų gamyba

23.99

23.99.19

Niekur kitur nepriskirti nemetalo
mineraliniai gaminiai

Non-metallic 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

23.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo
manufacturing of other non-metallic
mineralinių gaminių gamybos dalis
mineral products n.e.c.

23.99.11

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai,
daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio
karbonato; gaminiai iš tokių mišinių arba
iš asbesto; frikcinės medžiagos, skirtos
stabdžiams, sankaboms arba panašioms
nesumontuotoms detalėms

Fabricated asbestos fibres; mixtures with
a basis of asbestos and magnesium
carbonate; articles of such mixtures, or of
asbestos; friction material for brakes,
clutches and the like, not mounted
Fabricated asbestos fibres; mixtures with
a basis of asbestos and magnesium
carbonate; articles of such mixtures, or of
asbestos; friction material for brakes,
clutches and the like, not mounted
Non-metallic mineral products n.e.c.

Manufacture of asbestos fibre, yarn and
materials and products thereof

Asbestinio pluošto, verpalų ir audinių bei
gaminių iš jų gamyba

23.99

23.99.10

Manufacture of asbestos friction
materials and products thereof

Frikcinių medžiagų ir jų gaminių gamyba

23.99.20

23.99.11

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai,
daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio
karbonato; gaminiai iš tokių mišinių arba
iš asbesto; frikcinės medžiagos, skirtos
stabdžiams, sankaboms arba panašioms
nesumontuotoms detalėms

Manufacture of mineral insulating

Mineralinių izoliacinių medžiagų gamyba

23.99.30

23.99.19

Niekur kitur nepriskirti nemetalo
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materials

mineraliniai gaminiai

Manufacture of bituminous products

Dirbinių iš bitumo gamyba

Bituminous mixtures based on natural
and artificial stone materials and
bitumen, natural asphalt or related
substances as a binder

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys
Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

23.99.40

23.99.13

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš
gamtinių ir dirbtinų akmens medžiagų ir
bitumo, gamtinio asfalto arba panašių
rišiklių

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.11

Ketus ir veidrodinis ketus luitų, blokų
arba kitų pirminių formų pavidalo

Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks
or other primary forms

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.12

Ferolydiniai

Ferro-alloys
Ferrous products obtained by direct
reduction of iron ore and other spongy
ferrous products, in lumps, pellets or
similar forms; iron having a minimum
purity by weight of 99,94%, in lumps,
pellets or similar forms

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.13

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai
redukuojant geležies rūdą, ir kiti korėti
juodųjų metalų produktai luitų, granulių
arba panašių formų pavidalo; geležis,
kurios minimalus grynumas – 99,94 %
masės luitų, granulių arba panašių formų
pavidalo

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.14

Ketaus, veidrodinio ketaus ar plieno
granulės ir milteliai

Granules and powders, of pig iron and
spiegeleisen, or steel

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.21

Nelegiruotasis plienas luitų arba kitų
pirminių formų pavidalo ir nelegiruotojo
plieno pusgaminiai

Non alloy steel in ingots or other primary
forms and semi-finished products of non
alloy steel

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.22

Nerūdijantis plienas luitų arba kitų
pirminių formų pavidalo ir nerūdijančio
plieno pusgaminiai

Stainless steel in ingots or other primary
forms and semi-finished products of
stainless steel

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.23

Kitas legiruotasis plienas luitų arba kitų
pirminių formų pavidalo ir kito
legiruotojo plieno pusgaminiai

Other alloy steel in ingots or other
primary forms and semi-finished
products of other alloy steel

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10.31

Plokšti valcavimo produktai iš
nelegiruotojo plieno, daugiau
neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Flat rolled products of non alloy steel,
not further worked than hot rolled, of a
width of ≥ 600 mm

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10.32

Plokšti valcavimo produktai iš
nelegiruotojo plieno, daugiau
neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm

Flat rolled products of non alloy steel,
not further worked than hot rolled, of a
width of < 600 mm

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.33

Plokšti valcavimo produktai iš
nerūdijančiojo plieno, daugiau
neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Flat rolled products of stainless steel, not
further worked than hot rolled, of a width
≥ 600 mm

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.34

Plokšti valcavimo produktai iš
nerūdijančiojo plieno, daugiau

Flat rolled products of stainless steel, not
further worked than hot rolled, of a
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neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm

width of < 600 mm

24.10.35

Plokšti valcavimo produktai iš kito
legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti,
tik karštai suformuoti, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm

Flat rolled products of other alloy steel,
not further worked than hot rolled, of a
width of ≥ 600 mm

24.10.36

Plokšti valcavimo produktai iš kito
legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti,
tik karštai suformuoti, kurių plotis
mažesnis 600 mm (išskyrus silicinį
elektrotechninį plieną)

Flat rolled products of other alloy steel,
not further worked than hot rolled, of a
width of < 600 mm (except products of
silicon-electrical steel)

24.10.41

Plokšti valcavimo produktai iš
nelegiruotojo plieno, daugiau
neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Flat rolled products of non alloy steel,
not further worked than cold rolled, of a
width of ≥ 600 mm

24.10.42

Plokšti valcavimo produktai iš
nerūdijančiojo plieno, daugiau
neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių
plotis ne mažesnis kaip 600 mm

Flat rolled products of stainless steel, not
further worked than cold rolled, of a
width of ≥ 600 mm

24.10.43

Plokšti valcavimo produktai iš kito
legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti,
tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm

Flat rolled products of other-alloy steel,
not further worked than cold rolled, of a
width of ≥ 600 mm

24.10.51

Plokšti valcavimo produktai iš
nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti,
padengti ar apvilkti

Flat rolled products of non alloy steel, of
a width of ≥ 600 mm, clad, plated or
coated
Flat rolled products of other alloy steel,
of a width of ≥ 600 mm, clad, plated or
coated

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.52

Plokšti valcavimo produktai iš kito
legiruotojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti,
padengti ar apvilkti

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.53

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio
elektrotechninio plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm

Flat rolled products of silicon-electrical
steel, of a width of ≥ 600 mm

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.54

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio
elektrotechninio plieno, kurių plotis
mažesnis kaip 600 mm

Flat rolled products of silicon-electrical
steel, of a width of < 600 mm

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.55

Plokšti valcavimo produktai iš
Flat rolled products of high speed steel,
greitapjovio plieno, kurių plotis mažesnis
of a width of < 600 mm
kaip 600 mm

Manufacture of basic iron and steel and

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių

24.10

24.10.61

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš
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gamyba

nelegiruotojo plieno, netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo

wound coils, of non alloy steel

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.62

Kiti strypai ir juostos iš plieno, po kalimo,
karštojo valcavimo, karštojo tempimo
arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos)
toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo
susuktus arba supintus

Other bars and rods of steel, not further
worked than forged, hot rolled, hotdrawn or extruded, but including those
twisted after rolling

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.63

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš
nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo

Bars and rods, hot rolled, in irregularly
wound coils, of stainless steel

Other bars and rods of stainless steel, not
further worked than forged, hot rolled,
hot-drawn or extruded, but including
those twisted after rolling

of ferro-alloys

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.64

Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančio
plieno, po kalimo, karštojo valcavimo,
karštojo tempimo arba karštojo
išspaudimo (ekstruzijos) toliau
neapdoroti, įskaitant po valcavimo
susuktus arba supintus

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.65

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito
legiruotojo plieno, netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo

Bars and rods, hot rolled, in irregularly
wound coils, of other alloy steel

Other bars and rods of other alloy steel,
not further worked than forged, hot
rolled, hot-drawn or extruded, but
including those twisted after rolling

Hollow drill bars and rods

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.66

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo
plieno, po kalimo, karštojo valcavimo,
karštojo tempimo arba karštojo
išspaudimo (ekstruzijos) toliau
neapdoroti, įskaitant po valcavimo
susuktus arba supintus

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.67

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10.71

Atviri profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno
Open sections, not further worked than
po karštojo valcavimo, karštojo tempimo
hot rolled, hot-drawn or extruded, of non
arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos)
alloy steel
toliau neapdoroti

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10.72

Atviri profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno
Open sections, not further worked than
po karštojo valcavimo, karštojo tempimo
hot rolled, hot-drawn or extruded, of
arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos)
stainless steel
toliau neapdoroti

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.73

Atviri profiliuočiai iš kito legiruotojo
plieno po karštojo valcavimo, karštojo
tempimo arba karštojo išspaudimo
(ekstruzijos) toliau neapdoroti

Open sections, not further worked than
hot rolled, hot-drawn or extruded, of
other alloy steel

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.74

Profiliuotieji plieno lakštai ir suvirintieji
atviri plieno profiliuočiai

Sheet piling, of steel and welded open
sections of steel

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

24.10

24.10

91/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.75

Geležinkelio arba tramvajaus bėgių
statybinė medžiaga iš plieno

Manufacture of basic iron and steel and
of ferro-alloys

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
gamyba

24.10

24.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių
manufacturing of basic iron and steel
gamybos dalis
and of ferro-alloys

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

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

24.20

24.20.11

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš plieno,
tinkami naudoti naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti

Line pipe of a kind used for oil or gas
pipelines, seamless, of steel

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

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

24.20

24.20.12

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai,
vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo
vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti
naftos arba dujų gręžiniuose

Casing, tubing and drill pipe, of a kind
used in the drilling for oil or gas,
seamless, of steel

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

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

24.20

24.20.13

Kiti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir
vamzdeliai iš plieno

Other tubes and pipes, of circular cross
section, of steel

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

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

24.20

24.20.14

Plieniniai neapvalaus skerspjūvio
vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai
profiliuočiai

Tubes and pipes, of non-circular crosssection and hollow profiles, of steel

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

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

24.20.21

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno,
Line pipe of a kind used for oil or gas
kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip
pipelines, welded, of an external
406,4 mm, tinkami naudoti naftotiekiams
diameter of > 406,4 mm, of steel
arba dujotiekiams tiesti

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

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

24.20.22

Suvirinti apsauginiai vamzdžiai,
vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių
Casing and tubing of a kind used in
išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 drilling for oil or gas, welded, of an
mm, tinkami naudoti naftos arba dujų
external diameter of > 406,4 mm, of steel
gręžiniuose

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

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

24.20.23

Kiti suvirinti apvalaus skerspjūvio
Other tubes and pipes, of circular cross
vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių
section, welded, of an external diameter
išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4
of > 406,4 mm, of steel
mm

24.20.24

Kiti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir
vamzdeliai iš plieno, pavyzdžiui,
atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti
panašiu būdu, kurių išorinis skersmuo yra
didesnis kaip 406,4 mm, pavyzdžiui,
atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti
panašiu būdu

Other tubes and pipes, of circular cross
section, such as open seam, riveted or
similarly closed, of an external diameter
of > 406,4 mm, of steel

24.20.31

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno,
kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis
kaip 406,4 mm, tinkami naudoti
naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

Line pipe of a kind used for oil or gas
pipelines, welded, of an external
diameter of ≤ 406,4 mm, of steel

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

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

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

Plieninių vamzdžių, vamzdelių,
tuščiavidurių profilių ir susijusių
jungiamųjų detalių gamyba
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24.20.32

Suvirinti apsauginiai vamzdžiai,
vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių
išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4
mm, tinkami naudoti naftos arba dujų
gręžiniuose

Casing and tubing, of a kind used in
drilling for oil or gas, welded, of an
external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel

24.20.33

Kiti suvirinti apvalaus skerspjūvio
vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių
išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip
406,4 mm

Other tubes and pipes, of circular cross
section, welded, of an external diameter
of ≤ 406,4 mm, of steel

24.20.34

Suvirintieji neapvalaus skerspjūvio
vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių
išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip
406,4 mm

Tubes and pipes, of non-circular crosssection, welded, of an external diameter
of ≤ 406,4 mm, of steel

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

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

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

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

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

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

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

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

24.20

24.20.35

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno,
Other tubes and pipes, such as open
pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba
seam, riveted or similarly closed, of an
sujungti panašiu būdu, kurių išorinis
external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel
skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

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

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

24.20

24.20.40

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių
jungiamosios detalės iš plieno

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

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

24.20

24.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
plieninių vamzdžių, vamzdelių,
manufacturing of tubes, pipes, hollow
tuščiavidurių profiliuočių ir susijusių
profiles and related fittings, of steel
jungiamųjų detalių gamybos dalis

Cold drawing of bars

Šaltasis strypų tempimas

24.31

24.31.10

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai Cold drawn bars and solid profiles of non
iš nelegiruotojo plieno
alloy steel

Cold drawing of bars

Šaltasis strypų tempimas

24.31

24.31.20

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai
Cold drawn bars and solid profiles of
iš legiruotojo plieno, kitokio negu
alloy steel, other than stainless steel
nerūdijantysis plienas

Cold drawing of bars

Šaltasis strypų tempimas

24.31

24.31.30

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai Cold drawn bars and solid profiles of
iš nerūdijančiojo plieno
stainless steel

Cold drawing of bars

Šaltasis strypų tempimas

24.31

24.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
šaltai temptų strypų gamybos dalis
manufacturing of cold drawn bars

Cold rolling of narrow strip

Šaltasis siaurų juostų valcavimas

24.32

24.32.10

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai
iš plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600
mm

Flat cold rolled steel products, uncoated,
of a width of < 600 mm

Cold rolling of narrow strip

Šaltasis siaurų juostų valcavimas

24.32

24.32.20

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno,
plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių
plotis mažesnis kaip 600 mm

Flat cold rolled steel products, clad,
plated or coated, of a width of < 600 mm

Cold rolling of narrow strip

Šaltasis siaurų juostų valcavimas

24.32

24.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
šaltai valcuotų siaurų juostų gamybos
manufacturing of cold rolled narrow strip
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dalis
Cold forming or folding

Šaltasis formavimas ar lankstymas

24.33

24.33.11

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo
profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno

Open sections cold formed or folded of
non alloy steel

Cold forming or folding

Šaltasis formavimas ar lankstymas

24.33

24.33.12

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo
profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

Open sections cold formed or folded of
stainless steel

Cold forming or folding

Šaltasis formavimas ar lankstymas

24.33

24.33.20

Briaunoti nelegiruotojo plieno lakštai

Ribbed sheets of non alloy steel

Cold forming or folding

Šaltasis formavimas ar lankstymas

24.33

24.33.30

Sluoksniuotosios plokštės iš dengto
plieno lakštų

Sandwich panels of coated steel sheet

Cold forming or folding

Šaltasis formavimas ar lankstymas

24.33

24.33.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
šaltojo formavimo ar lankstymo gaminių manufacturing of cold formed or folded
gamybos dalis
products

Cold drawing of wire

Šaltasis vielos tempimas

24.34

24.34.11

Šaltai tempta viela iš nelegiruotojo plieno Cold drawn wire of non alloy steel

Cold drawing of wire

Šaltasis vielos tempimas

24.34

24.34.12

Šaltai tempta viela iš nerūdijančiojo
plieno

Cold drawn wire of stainless steel

Cold drawing of wire

Šaltasis vielos tempimas

24.34

24.34.13

Šaltai tempta viela iš kito legiruotojo
plieno

Cold drawn wire of other alloy steel

Cold drawing of wire

Šaltasis vielos tempimas

24.34

24.34.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
šaltai temptos vielos gamybos dalis
manufacturing of cold drawn wire

Precious metals production

Tauriųjų metalų gamyba

24.41

24.41.10

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių Silver, unwrought or in semipavidalo sidabras
manufactured forms, or in powder form

Precious metals production

Tauriųjų metalų gamyba

24.41

24.41.20

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių Gold, unwrought or in semipavidalo auksas
manufactured forms, or in powder form

Precious metals production

Tauriųjų metalų gamyba

24.41

24.41.30

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių
pavidalo platina

Platinum, unwrought or in semimanufactured forms, or in powder form

Precious metals production

Tauriųjų metalų gamyba

24.41

24.41.40

Netaurieji metalai arba sidabras,
plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už
pusiau apdorotus

Base metals or silver, clad with gold, not
further worked than semi-manufactured
Base metals clad with silver and base
metals, silver or gold clad with platinum,
not further worked than semimanufactured

Precious metals production

Tauriųjų metalų gamyba

24.41

24.41.50

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir
netaurieji metalai, sidabras ar auksas,
plakiruoti platina, neapdoroti labiau už
pusiau apdorotus

Precious metals production

Tauriųjų metalų gamyba

24.41

24.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
tauriųjų metalų gamybos dalis
manufacturing of precious metals

Aluminium production

Aliuminio gamyba

24.42

24.42.11

Neapdirbtas aliuminis

Aluminium, unwrought

Aluminium production

Aliuminio gamyba

24.42

24.42.12

Aliuminio oksidas, išskyrus dirbtinį
korundą

Aluminium oxide, excluding artificial
corundum

Aluminium production

Aliuminio gamyba

24.42

24.42.21

Aliuminio milteliai ir žvyneliai

Aluminium powders and flakes

Aluminium production

Aliuminio gamyba

24.42

24.42.22

Aliuminio strypai, juostos ir profiliuočiai

Aluminium bars, rods and profiles
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Aluminium production

Aliuminio gamyba

24.42

24.42.23

Aliumininė viela

Aluminium wire

Aluminium production

Aliuminio gamyba

24.42

24.42.24

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės,
kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

Aluminium plates, sheets and strip, of a
thickness > 0,2 mm

Aluminium production

Aliuminio gamyba

24.42

24.42.25

Aliumininė folija, kurios storis ne didesnis
Aluminium foil, of a thickness ≤ 0,2 mm
kaip 0,2 mm

Aluminium production

Aliuminio gamyba

24.42

24.42.26

Aliuminio vamzdžiai, vamzdeliai ir
vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios
detalės

Aluminium production

Aliuminio gamyba

24.42

24.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
aliuminio gamybos dalis
manufacturing of aluminium

Lead, zinc and tin production

Švino, cinko ir alavo gamyba

24.43

24.43.11

Neapdirbtas švinas

Lead, unwrought

Lead, zinc and tin production

Švino, cinko ir alavo gamyba

24.43

24.43.12

Neapdirbtas cinkas

Zinc, unwrought

Lead, zinc and tin production

Švino, cinko ir alavo gamyba

24.43

24.43.13

Neapdirbtas alavas

Tin, unwrought

Lead, zinc and tin production

Švino, cinko ir alavo gamyba

24.43

24.43.21

Švino plokštės, lakštai, juostelės ir folija;
švino milteliai ir žvyneliai

Lead plates, sheets, strip and foil; lead
powders and flakes

Lead, zinc and tin production

Švino, cinko ir alavo gamyba

24.43

24.43.22

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai

Zinc dust, powders and flakes

Lead, zinc and tin production

Švino, cinko ir alavo gamyba

24.43

24.43.23

Cinko juostos, strypai, profiliuočiai ir
viela; cinko plokštės, lakštai, juostelės ir
folija

Zinc bars, rods, profiles and wire; zinc
plates, sheets, strip and foil

Lead, zinc and tin production

Švino, cinko ir alavo gamyba

24.43

24.43.24

Alavo juostos, strypai, profiliuočiai ir viela Tin bars, rods, profiles and wire

Lead, zinc and tin production

Švino, cinko ir alavo gamyba

24.43

24.43.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
švino, cinko ir alavo gamybos dalis
manufacturing of lead, zinc and tin

Copper production

Vario gamyba

24.44

24.44.11

Vario šteinai; cementacinis varis

Copper production

Vario gamyba

24.44

24.44.12

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti Copper, unrefined; copper anodes for
elektrolitiniam rafinavimui
electrolytic refining

Copper production

Vario gamyba

24.44

24.44.13

Neapdirbtas rafinuotasis varis ir
neapdirbti vario lydiniai; vario ligatūros

Refined copper and copper alloys,
unwrought; master alloys of copper

Copper production

Vario gamyba

24.44

24.44.21

Vario milteliai ir žvyneliai

Copper powders and flakes

Copper production

Vario gamyba

24.44

24.44.22

Vario strypai, juostos ir profiliuočiai

Copper bars, rods and profiles

Copper production

Vario gamyba

24.44

24.44.23

Varinė viela

Copper wire

Copper production

Vario gamyba

24.44

24.44.24

Varinės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių Copper plates, sheets and strip, of a
storis didesnis kaip 0,15 mm
thickness > 0,15 mm

Copper production

Vario gamyba

24.44

24.44.25

Varinė folija, kurios storis ne didesnis
kaip 0,15 mm

Copper foil, of a thickness ≤ 0,15 mm

Copper production

Vario gamyba

24.44

24.44.26

Variniai vamzdžiai, vamzdeliai ir
vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios
detalės

Copper tubes, pipes and tube or pipe
fittings

Copper production

Vario gamyba

24.44

24.44.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
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vario gamybos dalis

manufacturing of copper

24.45.11

Neapdirbtas nikelis

Nickel, unwrought
Nickel mattes, nickel oxide sinters and
other intermediate products of nickel
metallurgy

Other non-ferrous metal production

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

24.45

24.45.12

Nikelio šteinai, nikelio oksido
aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio
metalurgijos produktai

Other non-ferrous metal production

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

24.45

24.45.21

Nikelio milteliai ir žvyneliai

Nickel powders and flakes

Other non-ferrous metal production

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

24.45

24.45.22

Nikelio juostos, strypai, profiliuočiai ir
viela

Nickel bars, rods, profiles and wire

Other non-ferrous metal production

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

24.45

24.45.23

Nikelio plokštės, lakštai, juostelės ir folija Nickel plates, sheets, strip and foil

Other non-ferrous metal production

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

24.45

24.45.24

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių Nickel tubes, pipes and tube or pipe
arba vamzdelių jungiamosios detalės
fittings

Other non-ferrous metal production

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

24.45

24.45.30

Kiti spalvotieji metalai bei jų gaminiai:
kermetas (metalo keramika); pelenai ir
kitos liekanos, kuriose yra metalų arba
metalų junginių

Other non-ferrous metal production

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

24.45

24.45.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų spalvotųjų metalų gaminių gamybos manufacturing of other non-ferrous
dalis
metal

Other non-ferrous metals and articles
thereof: cermets; ash and residues,
containing metals or metallic compounds

Processing of nuclear fuel

Branduolinio kuro perdirbimas

24.46

24.46.10

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai,
dispersijos, įskaitant kermetus (metalo
keramiką), keramikos produktai ir
mišiniai, kurių sudėtyje yra gamtinio
urano arba gamtinio urano junginių

Natural uranium and its compounds;
alloys, dispersions (including cermets),
ceramic products and mixtures
containing natural uranium or natural
uranium compounds

Processing of nuclear fuel

Branduolinio kuro perdirbimas

24.46

24.46.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
perdirbto branduolinio kuro gamybos
manufacturing of processed nuclear fuel
dalis

Casting of iron

Geležies liejinių gamyba

24.51

24.51.11

Liejimo iš kaliojo ketaus paslaugos

Casting services of malleable cast iron
Casting services of spheroidal cast iron

Casting of iron

Geležies liejinių gamyba

24.51

24.51.12

Liejimo iš ketaus su rutuliškuoju grafitu
paslaugos

Casting of iron

Geležies liejinių gamyba

24.51

24.51.13

Liejimo iš pilkojo ketaus paslaugos

Casting services of grey cast iron
Tubes, pipes and hollow profiles of castiron
Tube or pipe fittings, of cast-iron

Casting of iron

Geležies liejinių gamyba

24.51

24.51.20

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai
profililiuočiai iš ketaus

Casting of iron

Geležies liejinių gamyba

24.51

24.51.30

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios
detalės iš ketaus

Casting of iron

Geležies liejinių gamyba

24.51

24.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
geležies lydinių gamybos dalis
manufacturing of casting of iron

Casting of steel

Plieno liejinių gamyba

24.52

24.52.10

Liejimo iš plieno paslaugos

Casting services of steel

24.52.20

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu
liejimo būdu lieto plieno

Tubes and pipes of centrifugally caststeel

Casting of steel
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Casting of steel

Plieno liejinių gamyba

24.52

24.52.30

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios
detalės iš plieno lydinių

Tube or pipe fittings, of cast-steel

Casting of light metals

Lengvųjų metalų liejinių gamyba

24.53

24.53.10

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

Casting services of light metals
Casting services of other non-ferrous
metals

Casting of other non-ferrous metals

Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba

24.54

24.54.10

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų
paslaugos

Manufacture of metal structures and
parts of structures

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

25.11

25.11.10

Surenkamieji metaliniai pastatai

Prefabricated buildings of metal

Manufacture of metal structures and
parts of structures

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

25.11

25.11.21

Geležiniai arba plieniniai tiltai ir tiltų
sekcijos

Bridges and bridge-sections of iron or
steel

Manufacture of metal structures and
parts of structures

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

25.11

25.11.22

Geležiniai arba plieniniai bokštai ir
ažūriniai stiebai

Towers and lattice masts of iron or steel
Other structures and parts of structures,
plates, rods, angles, shapes and the like,
of iron, steel or aluminium

Manufacture of metal structures and
parts of structures

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

25.11

25.11.23

Kitos statybinės konstrukcijos ir jų dalys,
plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai
gaminiai ir panašūs gaminiai iš geležies,
plieno arba aliuminio

Manufacture of metal structures and
parts of structures

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

25.11

25.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
metalinių konstrukcijų ir jų dalių
manufacturing of metal structures and
gamybos dalis
parts of structures

Manufacture of doors and windows of
metal

Metalinių durų ir langų gamyba

25.12

25.12.10

Metalinės durys, langai ir jų staktos bei
durų slenksčiai

Manufacture of doors and windows of
metal

Metalinių durų ir langų gamyba

25.12

25.12.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of doors and windows of
metalinių durų ir langų gamybos dalis
metal

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

25.21

25.21.11

Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai Central heating radiators, not electrically
iš geležies arba plieno
heated, of iron or steel

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

25.21

25.21.12

Centrinio šildymo katilai, skirti vandeniui
Central heating boilers, for producing
kaitinti arba mažo slėgio vandens garams
hot water or low pressure steam
generuoti

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

25.21

25.21.13

Centrinio šildymo katilų dalys

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

25.21

25.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
centrinio šildymo radiatorių ir katilų
manufacturing of central heating
gamybos dalis
radiators and boilers
Reservoirs, tanks, vats and similar
containers (other than for compressed or
liquefied gas), of iron, steel or aluminium,
of a capacity > 300 litres, not fitted with
mechanical or thermal equipment)
Containers for compressed or liquefied

Manufacture of other tanks, reservoirs
and containers of metal

Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir
talpyklų gamyba

25.29

25.29.11

Geležiniai, plieniniai arba aliumininiai
rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios
talpyklos (išskyrus suslėgtų ir suskystintų
dujų talpyklas), kurių talpa didesnė kaip
300 l, be pritvirtintos mechaninės arba
šiluminės įrangos)

Manufacture of other tanks, reservoirs

Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir

25.29

25.29.12

Metalinės suslėgtųjų ir suskystintų dujų
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gas, of metal

25.29

25.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų manufacturing of tanks, reservoirs and
gamybos dalis
containers of metal

25.29.10

25.29.12

Metalinės suslėgtųjų ir suskystintų dujų
talpyklos

Containers for compressed or liquefied
gas, of metal

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

25.30

25.30.11

Vandens arba kitokių garų generavimo
katilai; perkaitinto vandens katilai

Steam or other vapour generating
boilers; super-heated water boilers

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

25.30

25.30.12

Pagalbiniai agregatai, skirti naudoti kartu Auxiliary plant for use with boilers;
su katilais; garo arba kitų garų jėgainių
condensers for steam or other vapour
kondensatoriai
power units

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

25.30

25.30.13

Garo generatorių dalys

Parts of steam generators

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

25.30

25.30.21

Branduoliniai reaktoriai, išskyrus izotopų
separatorius

Nuclear reactors, except isotope
separators

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

25.30

25.30.22

Branduolinių reaktorių, išskyrus izotopų
separatorius, dalys

Parts of nuclear reactors, except isotope
separators

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

25.30

25.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
garo generatorių, išskyrus centrinio
manufacturing of steam generators,
šildymo katilus, gamybos dalis
except central heating boilers

Manufacture of weapons and
ammunition

Ginklų ir šaudmenų gamyba

25.40

25.40.11

Kariniai ginklai, kitokie negu revolveriai,
pistoletai ir kiti ginklai

Military weapons, other than revolvers,
pistols and the like

Manufacture of weapons and
ammunition

Ginklų ir šaudmenų gamyba

25.40

25.40.12

Revolveriai, pistoletai, nekariniai
šaunamieji ginklai ir panašūs įtaisai

Revolvers, pistols, non-military firearms
and similar devices

Manufacture of weapons and
ammunition

Ginklų ir šaudmenų gamyba

25.40

25.40.13

Bombos, raketos ir panašūs kariniai
šaudmenys; šoviniai, kiti šaudmenys ir
kulkos bei jų dalys

Bombs, missiles and similar munitions of
war; cartridges, other ammunition and
projectiles and parts thereof

Manufacture of weapons and
ammunition

Ginklų ir šaudmenų gamyba

25.40

25.40.14

Karinių ir kitų ginklų dalys

Parts of military weapons and other arms

Manufacture of weapons and
ammunition

Ginklų ir šaudmenų gamyba

25.40

25.40.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of weapons and
ginklų ir šaudmenų gamybos dalis
ammunition

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

Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas; miltelių
metalurgija

25.50

25.50.11

Metalo kalimo paslaugos

Forging services of metal

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

Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas; miltelių
metalurgija

25.50

25.50.12

Metalo štampavimo paslaugos

Stamping services of metal

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

Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas; miltelių

25.50

25.50.13

Kitos metalo formavimo paslaugos

Other forming services of metal
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metalurgija
Forging, pressing, stamping and rollforming of metal; powder metallurgy

Metalo kalimas, presavimas,
štampavimas ir profiliavimas; miltelių
metalurgija

25.50

25.50.20

Miltelių metalurgija

Powder metallurgy

Treatment and coating of metals

Metalų apdorojimas ir dengimas

25.61

25.61.11

Metalų dengimo metalais paslaugos

Metallic coating services of metal

Treatment and coating of metals

Metalų apdorojimas ir dengimas

25.61

25.61.12

Metalų dengimo nemetalais paslaugos

Non-metallic coating services of metal

Treatment and coating of metals

Metalų apdorojimas ir dengimas

25.61

25.61.21

Metalų šiluminio apdorojimo paslaugos,
išskyrus dengimą metalais

Heat treatment services of metal, other
than metallic coating

Treatment and coating of metals

Metalų apdorojimas ir dengimas

25.61

25.61.22

Kitos metalų paviršiaus apdorojimo
paslaugos

Other surface treatment services of metal

Machining

Mechaninis apdirbimas

25.62

25.62.10

Metalinių dalių tekinimo paslaugos

Turning services of metal parts

Machining

Mechaninis apdirbimas

25.62

25.62.20

Kitos mašininio apdirbimo paslaugos

Other machining services

Manufacture of cutlery

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių
gamyba

25.71

25.71.11

Peiliai (išskyrus skirtus staklėms) ir žirklės Knives (except for machines) and scissors
bei jų geležtės
and blades thereof

Manufacture of cutlery

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių
gamyba

25.71

25.71.12

Skustuvai ir skustuvų peiliukai, įskaitant
juostinius skustuvų peiliukų ruošinius

Razors and razor blades, including razor
blade blanks in strips

Manufacture of cutlery

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių
gamyba

25.71

25.71.13

Kiti pjovimo įrankiai; manikiūro arba
pedikiūro rinkiniai ir įrankiai

Other articles of cutlery; manicure or
pedicure sets and instruments

Manufacture of cutlery

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių
gamyba

25.71

25.71.14

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų samčiai,
torto mentelės, žuvies peiliai, sviesto
peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs
virtuvės arba stalo įrankiai

Spoons, forks, ladles, skimmers, cakeservers, fish-knives, butter-knives, sugar
tongs and similar kitchen or tableware

Manufacture of cutlery

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių
gamyba

25.71

25.71.15

Kalavijai, kardai, durtuvai, ietys ir panašūs Swords, cutlasses, bayonets, lances and
ginklai bei jų dalys
similar arms and parts thereof

Manufacture of cutlery

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių
gamyba

25.71

25.71.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
valgomųjų įrankių gamybos dalis
manufacturing of cutlery

Manufacture of locks and hinges

Spynų ir vyrių gamyba

25.72

25.72.11

Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos,
naudojamos variklinėms transporto
Padlocks, locks used for motor vehicles
priemonėms, bei spynos, naudojamos
and for furniture, of base metal
balduose, iš netauriųjų metalų

Manufacture of locks and hinges

Spynų ir vyrių gamyba

25.72

25.72.12

Kitos spynos iš netauriųjų metalų

Other locks, of base metal

Manufacture of locks and hinges

Spynų ir vyrių gamyba

25.72

25.72.13

Skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su
skląsčiais bei spynomis; jų dalys

Clasps and frames with clasps,
incorporating locks; parts
Hinges, mountings, fittings and similar
articles, suitable for motor vehicles,
doors, windows, furniture and the like, of
base metal

Manufacture of locks and hinges

Spynų ir vyrių gamyba

25.72

25.72.14

Vyriai, lankstai, aptaisai, jungiamosios
detalės ir panašūs gaminiai, tinkantys
variklinėms transporto priemonėms,
durims, langams, baldams ir panašiems
gaminiams, iš netauriųjų metalų

Manufacture of locks and hinges

Spynų ir vyrių gamyba

25.72

25.72.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
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spynų ir vyrių gamybos dalis

manufacturing of locks and hinges

Manufacture of tools

Kitų įrankių gamyba

25.73

25.73.10

Rankiniai įrankiai, naudojami žemės
ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje

Hand tools of a kind used in agriculture,
horticulture or forestry

Manufacture of tools

Kitų įrankių gamyba

25.73

25.73.20

Rankiniai pjūklai; visų rūšių pjūklų
geležtės

Hand saws; blades for saws of all kinds

Manufacture of tools

Kitų įrankių gamyba

25.73

25.73.30

Kiti rankiniai įrankiai

Other hand tools

Manufacture of tools

Kitų įrankių gamyba

25.73

25.73.40

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be
variklio, arba staklių keičiamieji įrankiai

Interchangeable tools for hand tools,
whether or not power-operated, or for
machine tools

Manufacture of tools

Kitų įrankių gamyba

25.73

25.73.50

Liejimo formos; metalo liejimo
formadėžės; formadėžių pagrindai;
liejimo modeliai

Moulds; moulding boxes for metal
foundry; mould bases; moulding patterns

Manufacture of tools

Kitų įrankių gamyba

25.73

25.73.60

Kiti įrankiai

Other tools

Manufacture of tools

Kitų įrankių gamyba

25.73

25.73.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
įrankių gamybos dalis
manufacturing of tools

25.91.11

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės,
dėžės ir panašios įvairioms medžiagoms
(išskyrus dujas) skirtos talpyklos, kurių
talpa ne mažesnė kaip 50 l, bet ne
didesnė kaip 300 l, iš geležies ar plieno,
be pritvirtintos mechaninės arba
šiluminės įrangos

Tanks, casks, drums, cans, boxes and
similar containers, for any material
(excluding gas), of iron or steel, of a
capacity ≥ 50 l but ≤ 300 l, not fitted
with mechanical or thermal equipment

Tanks, casks, drums, cans (except those
to be closed by soldering or crimping),
boxes and similar containers, for any
material (excluding gas), of iron or steel,
of a capacity < 50 l, not fitted with
mechanical or thermal equipment

Manufacture of steel drums and similar
containers

Plieninių statinių ir panašių talpyklų
gamyba

25.91

Manufacture of steel drums and similar
containers

Plieninių statinių ir panašių talpyklų
gamyba

25.91

25.91.12

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės
(išskyrus uždaromas užlitavimo arba
kraštų užspaudimo būdu), dėžės ir
panašios įvairioms medžiagoms (išskyrus
dujas) skirtos talpyklos iš geležies ar
plieno, kurių talpa mažesnė kaip 50 l, be
pritvirtintos mechaninės arba šiluminės
įrangos

Manufacture of steel drums and similar
containers

Plieninių statinių ir panašių talpyklų
gamyba

25.91

25.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
plieninių statinių ir panašių talpyklų
manufacturing of steel drums and similar
gamybos dalis
containers

25.92.11

Skardinės, uždaromos užlitavimo arba
kraštų užspaudimo būdu, kurių talpa
mažesnė kaip 50 litrų, iš geležies ar
plieno

Cans, of iron or steel, to be closed by
soldering or crimping, of a capacity < 50
l

25.92.12

Aliuminio statinaitės, statinės, skardinės,
dėžės ir panašios įvairių medžiagų
(išskyrus dujas) talpyklos, kurių talpa ne
didesnė kaip 300 litrų

Aluminium casks, drums, cans, boxes and
similar containers, for any material
(excluding gas), of a capacity ≤ 300 l

Manufacture of light metal packaging

Manufacture of light metal packaging
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Manufacture of light metal packaging

Lengvųjų metalų taros gamyba

25.92

25.92.13

Vainikiniai kamščiai ir kamščiai, gaubteliai Crown corks and stoppers, caps and lids,
ir dangteliai iš netauriųjų metalų
of base metal

Manufacture of light metal packaging

Lengvųjų metalų taros gamyba

25.92

25.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
taros iš lengvųjų metalų gamybos dalis
manufacturing of light metal packaging

25.93.11

Suvyta daugiagyslė viela, kabeliai, pintos
Stranded wire, cables, plaited bands,
juostos, stropai ir panašūs gaminiai iš
slings and the like, of iron or steel, not
geležies arba plieno be elektros
electrically insulated
izoliacijos

25.93.12

Spygliuota viela iš geležies arba plieno;
suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir
panašūs gaminiai iš vario arba aliuminio
be elektros izoliacijos

Barbed wire, of iron or steel; stranded
wire, cables, plaited bands and the like,
of copper or aluminium, not electrically
insulated
Cloth, grills, netting and fencing, of iron,
steel or copper wire; expanded metal, of
iron, steel or copper

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

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

25.93

25.93

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

25.93

25.93.13

Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš
geležinės, plieninės arba varinės vielos;
kirstiniai temptiniai metalo lakštai iš
geležies, plieno arba vario

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

25.93

25.93.14

Vinys, plačiagalvės vinutės, braižybos
smeigtukai, smeigės ir panašūs gaminiai

Nails, tacks, drawing pins, staples and
similar articles

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

25.93

25.93.15

Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės,
elektrodai su fliuso apvalkalais arba
šerdimis

Wire, rods, tubes, plates, electrodes,
coated or cored with flux material

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

25.93

25.93.16

Geležinės arba plieninės spyruoklės ir jų
lakštai; varinės spyruoklės

Springs and leaves for springs, of iron or
steel; copper springs

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

25.93

25.93.17

Grandinės (išskyrus šarnyrines
plokščiagrandes grandines) ir jų dalys

Chain (except articulated link chain) and
parts thereof
Sewing needles, knitting needles,
bodkins, crochet hooks, embroidery
stilettos and similar articles for use in the
hand, of iron or steel; safety pins and
other pins of iron or steel n.e.c.

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

25.93

25.93.18

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai,
ylos, nėrimo vąšeliai, siuvinėjamosios
adatos iš geležies arba iš plieno ir
panašūs gaminiai, skirti dirbti rankomis;
žiogeliai ir kiti, niekur kitur nepriskirti,
segtukai, iš geležies arba plieno

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

25.93

25.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių
manufacturing of wire products, chain
gamybos dalis
and springs

Manufacture of fasteners and screw
machine products

Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų
gaminių gamyba

25.94

25.94.11

Niekur kitur nepriskirtos sriegtos
tvirtinimo detalės iš geležies ar plieno

Threaded fasteners, of iron or steel, n.e.c.

Manufacture of fasteners and screw
machine products

Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų
gaminių gamyba

25.94

25.94.12

Niekur kitur nepriskirtos besriegės
tvirtinimo detalės iš geležies ar plieno

Non-threaded fasteners, of iron or steel,
n.e.c.

Manufacture of fasteners and screw
machine products

Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų
gaminių gamyba

25.94

25.94.13

Sriegtos ir besriegės varinės tvirtinimo
detalės

Non-threaded and threaded fasteners, of
copper
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Manufacture of fasteners and screw
machine products

Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų
gaminių gamyba

25.94

25.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų
manufacturing of fasteners and screw
gaminių gamybos dalis
machine products

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99

25.99.11

Kriauklės, praustuvai, vonios ir kita
santechnikos įranga bei jos dalys iš
geležies, plieno, vario arba aliuminio

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99

25.99.12

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos
Table, kitchen or household articles and
reikmenys bei jų dalys iš geležies, plieno, parts thereof, of iron, steel, copper or
vario arba aliuminio
aluminium

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99.21

Šarvuoti arba sutvirtinti seifai, vertybių
saugyklų durys ir seifai, dėžės pinigams
arba dokumentams saugoti ir panašūs
netauriųjų metalų gaminiai

Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors and safe deposit lockers
for strong-rooms, cash or deed boxes
and the like, of base metal

25.99.22

Popieriaus padėklai, popieriaus stoveliai,
rašymo priemonių padėklai ir stovai,
įstaigos antspaudų dėklai ir panašūs
įstaigos arba darbo stalo reikmenys,
pagaminti iš netauriųjų metalų, išskyrus
biuro baldus

Paper trays, paper rests, pen trays, officestamp stands and similar office or desk
equipment, of base metal, other than
office furniture

25.99

Sinks, wash-basins, baths and other
sanitary ware, and parts thereof, of iron,
steel, copper or aluminium

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99

25.99.23

Segtuvų arba aplankų susegimo įtaisai,
Fittings for loose-leaf binders or files,
laiškų spaustukai ir panašūs įstaigos
letter clips and similar office articles, and
reikmenys, taip pat juostinės apkabėlės iš
staples in strips, of base metal
netauriųjų metalų

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99

25.99.24

Statulėlės ir kiti puošybiniai dirbiniai bei Statuettes and other ornaments and
fotografijų, paveikslų arba panašūs rėmai photograph, picture or similar frames
ir veidrodžiai iš netauriųjų metalų
and mirrors, of base metal
Clasps, frames with clasps, buckles,
buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and
the like, of base metal, of a kind used for
clothing, footwear, awnings, handbags,
travel goods or other made-up articles;
tubular or bifurcated rivets, of base
metal; beads and spangles of base metal

25.99

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99

25.99.25

Drabužių, avalynės, tentų, rankinių,
kelionės reikmenų arba kitų gatavų
gaminių sąsagos, įtvarai su sąsagomis,
sagtys, sąsagos su sagtimis, kabliukai,
kilpelės, ąselės ir panašūs netauriųjų
metalų gaminiai; vamzdinės arba
dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš
netauriųjų metalų; karoliukai ir blizgučiai
iš netauriųjų metalų

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99

25.99.26

Laivasraigčiai ir jų mentės

Ships' or boats' propellers and blades
thereof

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99

25.99.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, netauriųjų
metalų gaminiai

Other articles of base metal n.e.c.

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo
gaminių gamyba

25.99

25.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalinių
manufacturing of other fabricated metal
gaminių gamybos dalis
products n.e.c.
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Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

26.11.11

Elektroniniai kineskopai; televizijos
perdavimo vamzdžiai; kiti elektroniniai
vamzdžiai

Cathode-ray television picture tubes;
television camera tubes; other cathoderay tubes

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

26.11.12

Magnetronai, klistronai, mikrobanginės
lempos ir kiti kenotronai

Magnetrons, klystrons, microwave tubes
and other valve tubes

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

26.11.21

Diodai; tranzistoriai; tiristoriai, simetriniai
Diodes; transistors; thyristors, diacs and
dinistoriai ir simetriniai triodiniai
triacs
tiristoriai

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

26.11.22

Puslaidininkiniai įtaisai; šviesos diodai;
sumontuoti pjezoelektriniai kristalai; jų
dalys

Semiconductor devices; light-emitting
diodes; mounted piezo-electric crystals;
parts thereof

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

26.11.30

Elektroniniai integriniai grandynai

Electronic integrated circuits
Parts of electronic valves and tubes and
of other electronic components n.e.c.

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

26.11.40

Elektroninių lempų ir vamzdžių ir kitų,
niekur kitur nepriskirtų, elektroninių
komponentų dalys

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

26.11.50

Bekorpusės spausdintinių grandynų
plokštės

Bare printed circuit boards

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

26.11.91

Paslaugos, susijusios su elektroninių
integrinių grandynų gamyba

Services connected with manufacturing
of electronic integrated circuits

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

26.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
elektroninių komponentų gamybos dalis manufacturing of electronic components

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

26.12.10

Sumontuoti spausdintiniai grandynai

Loaded printed circuits
Services connected with printing of
circuits and micro assembling on printed
circuits

Manufacture of electronic components

Elektroninių komponentų gamyba

26.11

26.12.91

Paslaugos, susijusios su grandynų
spausdinimu ir spausdintinių grandynų
mikrodalių surinkimu

Manufacture of loaded electronic boards

Sumontuotų elektroninių plokščių
gamyba

26.12

26.11.50

Bekorpusės spausdintinių grandynų
plokštės

Bare printed circuit boards

Manufacture of loaded electronic boards

Sumontuotų elektroninių plokščių
gamyba

26.12

26.12.10

Sumontuoti spausdintiniai grandynai

Loaded printed circuits

Manufacture of loaded electronic boards

Sumontuotų elektroninių plokščių
gamyba

26.12

26.12.20

Garso, vaizdo, tinklo ir panašios
automatinio duomenų apdorojimo
mašinų kortelės

Sound, video, network and similar cards
for automatic data processing machines

Manufacture of loaded electronic boards

Sumontuotų elektroninių plokščių
gamyba

26.12

26.12.30

Intelektinės kortelės

Smart cards

Manufacture of loaded electronic boards

Sumontuotų elektroninių plokščių
gamyba

26.12

26.12.91

Paslaugos, susijusios su grandynų
spausdinimu ir spausdintinių grandynų
mikrodalių surinkimu

Services connected with printing of
circuits and micro assembling on printed
circuits

Manufacture of loaded electronic boards

Sumontuotų elektroninių plokščių
gamyba

26.12

26.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
sumontuotų elektroninių plokščių
manufacturing of loaded electronic
gamybos dalis
boards
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26.20.11

Nešiojamosios automatinio duomenų
apdorojimo mašinos, kurių masė ne
didesnė kaip 10 kg, tokios kaip
nešiojamieji ir knyginiai kompiuteriai;
delniniai ir panašūs kompiuteriai

Portable automatic data processing
machines weighing ≤ 10 kg, such as
laptop and notebook computers;
personal digital assistants and similar
computers

26.20.12

Kasos aparatų galiniai įtaisai, bankomatai
Point-of-sale terminals, ATMs and similar
ir panašios mašinos, kurias galima
machines capable of being connected to
prijungti prie duomenų apdorojimo
a data processing machine or network
mašinos arba tinklo
Digital automatic data processing
machines, comprising in the same
housing at least a central processing unit
and an input and an output unit, whether
or not combined

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.13

Skaitmeninės automatinio duomenų
apdorojimo mašinos, kurių bent centrinis
procesorius bei įvesties ir išvesties įtaisai
sumontuoti viename korpuse, suderinti
arba nesuderinti

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.14

Skaitmeninės automatinio duomenų
apdorojimo mašinos, pateikiamos kaip
sistemos

Digital automatic data processing
machines presented in the form of
systems
Other digital automatic data processing
machines, whether or not containing in
the same housing one or two of the
following types of units: storage units,
input units, output units

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.15

Kitos skaitmeninės automatinio
duomenų apdorojimo mašinos, kuriose
yra arba nėra šios vienos arba dviejų
rūšių įrangos: atminties įrangos, įvesties
įrangos, išvesties įrangos

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.16

Įvesties arba išvesties įranga, viename
korpuse turinti arba neturinti atminties
įtaisų

Input or output units, whether or not
containing storage units in the same
housing

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.17

Monitoriai ir projektoriai, daugiausia
naudojami automatinio duomenų
apdorojimo sistemoje

Monitors and projectors, principally used
in an automatic data processing system

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.18

Įranga, atliekanti ne mažiau kaip dvi iš šių Units performing two or more of the
funkcijų: spausdinimo, skenavimo,
following functions: printing, scanning,
kopijavimo, faksimilinio ryšio perdavimo copying, faxing

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.21

Atminties įtaisai

Storage units

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.22

Kietosios būsenos netriniosios atminties
duomenų saugojimo įranga

Solid-state non-volatile storage devices

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.30

Kiti automatinio duomenų apdorojimo
mašinų įtaisai

Other units of automatic data processing
machines

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.40

Skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys

Parts and accessories of computing
machines

Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.91

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos Computers and peripheral equipment
paslaugos
manufacturing services
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Manufacture of computers and
peripheral equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

26.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kompiuterių ir išorinės įrangos gamybos manufacturing of computers and
dalis
peripheral equipment

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

26.30.11

Siųstuvai su įmontuotais imtuvais

Transmission apparatus incorporating
reception apparatus

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

26.30.12

Siųstuvai be įmontuotų imtuvų

Transmission apparatus not
incorporating reception apparatus

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

26.30.13

Televizijos kameros

Television cameras

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

26.30.21

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais
rageliais

Line telephone sets with cordless
handsets

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

26.30.22

Korinių tinklų telefonai (mobilieji
telefonai) arba kitokių belaidžių tinklų
telefonai

Telephones for cellular networks or for
other wireless networks

Kiti telefono aparatai, kuriais galima
perduoti arba gauti garsą, vaizdą arba
kitus duomenis, įskaitant aparatus, skirtus
laidiniam ir belaidžiam tinklui (pavyzdžiui,
vietiniams arba regioniniams tinklams)

Other telephone sets and apparatus for
transmission or reception of voice,
images or other data, including
apparatus for communication in a wired
or wireless network (such as a local or
wide area network)

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

26.30.23

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

26.30.30

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos
aparatūros dalys

Parts of electrical telephonic or
telegraphic apparatus
Aerials and aerial reflectors of all kind
and parts thereof; parts of radio and
television transmission apparatus and
television cameras

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

26.30.40

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai
(reflektoriai) bei jų dalys; radijo ir
televizijos siųstuvų dalys ir televizijos
kameros

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

26.30.50

Įsilaužimo arba priešgaisrinės
Burglar or fire alarms and similar
signalizacijos sistemų ir panašūs aparatai apparatus

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

26.30.60

Įsilaužimo arba priešgaisrinės
signalizacijos sistemų ir panašių aparatų
dalys

Manufacture of communication
equipment

Ryšių įrangos gamyba

26.30

26.30.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of communication
ryšių įrangos gamybos dalis
equipment

26.40

26.40.11

Radijo transliavimo imtuvai (išskyrus
naudojamus variklinėse transporto
priemonėse), kombinuoti arba
nekombinuoti su garso įrašymo arba
atkūrimo aparatais ar laikrodžiais

Radio broadcast receivers (except of a
kind used in motor vehicles), whether or
not combined with sound recording or
reproducing apparatus or a clock

26.40

26.40.12

Radijo transliavimo imtuvai, negalintys

Radio broadcast receivers not capable of

Manufacture of consumer electronics

Manufacture of consumer electronics
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gamyba

veikti be išorinio maitinimo šaltinio,
naudojami variklinėse transporto
priemonėse

operating without an external source of
power, of a kind used in motor vehicles

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.20

Televizijos imtuvai, sumontuoti arba
nesumontuoti kartu su radijo imtuvais
arba su garso ar vaizdo įrašymo arba
atkūrimo aparatais

Television receivers, whether or not
combined with radio-broadcast receivers
or sound or video recording or
reproduction apparatus

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.31

Plokštelių grotuvai, įrašų grotuvai,
kasetiniai grotuvai ir kita garso atkūrimo
aparatūra

Turntables, record-players, cassetteplayers and other sound reproducing
apparatus

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.32

Magnetofonai ir kita garso įrašymo
aparatūra

Magnetic tape recorders and other
sound recording apparatus

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.33

Vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu Video camera recorders and other video
ir kiti vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatai recording or reproducing apparatus

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.34

Monitoriai ir projektoriai, neįmontuoti į
televizijos imtuvus ir naudojami ne vien
tik automatinio duomenų apdorojimo
sistemoje

Monitors and projectors, not
incorporating television reception
apparatus and not principally used in an
automatic data processing system

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.41

Mikrofonai ir jų stovai

Microphones and stands thereof

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.42

Garsiakalbiai; ausinės, uždedamos ant
galvos arba įdedamos į ausį, ir
kombinuoti įtaisai, sudaryti iš mikrofono
ir garsiakalbio

Loudspeakers; headphones, earphones
and combined microphone/speaker sets

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.43

Garsinio dažnio signalo stiprintuvai;
elektrinė garso stiprinimo aparatūra

Audio-frequency electric amplifiers;
electric sound amplifier sets

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.44

Niekur kitur nepriskirta priėmimo
aparatūra radijo telefonijai arba radijo
telegrafijai

Reception apparatus for radio-telephony
or radio-telegraphy n.e.c.

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.51

Garso ir vaizdo aparatūros dalys ir
reikmenys

Parts and accessories of sound and video
equipment

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.52

Radijo imtuvų ir siųstuvų dalys

Parts of radio receivers and transmitters
Video game consoles (used with a
television receiver or having a selfcontained screen) and other games of
skill or chance with an electronic display

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.60

Vaizdo žaidimų valdymo pultai (jungiami
su televizijos imtuvu arba su atskiru
žaidimo ekranu) ir kiti gebėjimus
lavinantys arba rizikos žaidimai su
elektroniniu ekranu

Manufacture of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
gamyba

26.40

26.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
plataus vartojimo elektroninės įrangos
manufacturing of consumer electronics
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gamybos dalis
Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

26.51.11

Krypties nustatymo kompasai; kiti
navigacijos prietaisai ir aparatai

Direction-finding compasses; other
navigational instruments and appliances

26.51

26.51.12

Teodolitai ir tachimetrai (tacheometrai);
kiti geodezijos, hidrografijos,
okeanografijos, hidrologijos,
meteorologijos arba geofizikos prietaisai
ir aparatai

Theodolites and tachymetres
(tachometers); other surveying,
hydrographic, oceanographic,
hydrological, meteorological or
geophysical instruments and appliances

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

26.51

26.51.20

Radarinė ir radionavigacijos aparatūra

Radar apparatus and radio navigational
aid apparatus

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.31

Svarstyklės, kurių jautris ne mažesnis kaip
Balances of a sensitivity of 5 cg or better
5 cg

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.32

Braižybos stalai ir mašinos bei kiti
braižybos, ženklinimo arba matematinių
skaičiavimų prietaisai

Drafting tables and machines and other
drawing, marking-out or mathematical
calculating instruments

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.33

Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio
matuokliai (įskaitant mikrometrus ir
slankmačius)

Instruments for measuring length, for use
in the hand (including micrometers and
callipers) n.e.c.

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.41

Jonizuojančiosios spinduliuotės
matavimo arba aptikimo prietaisai ir
aparatai

Instruments and apparatus for measuring
or detecting ionising radiations

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.42

Katodinės spinduliuotės osciloskopai ir
katodinės spinduliuotės oscilografai

Cathode-ray oscilloscopes and cathoderay oscillographs

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.43

Elektrinių dydžių matuokliai be rašytuvų

Instruments for measuring electrical
quantities without a recording device

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.44

Telekomunikacijų prietaisai ir aparatai

Instruments and apparatus for
telecommunications

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.45

Niekur kitur nepriskirti elektrinių dydžių
matavimo arba tikrinimo prietaisai ir
aparatai

Instruments and apparatus for measuring
or checking electrical quantities n.e.c.

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.51

Areometrai, termometrai, pirometrai,
barometrai, higrometrai ir psichrometrai

Hydrometers, thermometers, pyrometers,
barometers, hygrometers and
psychrometers

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and

Matavimo, bandymo, navigacinės ir
kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų

26.51

26.51.52

Skysčių ir dujų srauto, lygio, slėgio arba
kitų parametrų matavimo ir tikrinimo

Instruments for measuring or checking
the flow, level, pressure or other
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navigation

gamyba

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

prietaisai

variables of liquids and gases

26.51.53

Niekur kitur nepriskirti prietaisai ir
aparatai fizinei arba cheminei analizei
atlikti

Instruments and apparatus for physical
or chemical analysis n.e.c.

26.51

26.51.61

Mikroskopai (išskyrus optinius
mikroskopus) ir difrakciniai aparatai

Microscopes (except optical
microscopes) and diffraction apparatus

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

26.51

26.51.62

Medžiagų mechaninių ypatybių bandymo Machines and appliances for testing the
mašinos ir įtaisai
mechanical properties of materials

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.63

Dujų, skysčių arba elektros tiekimo arba
gamybos skaitikliai

Gas, liquid or electricity supply or
production meters

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.64

Sūkių skaičiaus ir produkcijos kiekio
skaitikliai, taksometrai; greitmačiai
(spidometrai) ir tachometrai

Revolution and production counters,
taximeters; speed indicators and
tachometers

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.65

Automatinio reguliavimo arba valdymo
prietaisai ir aparatai, hidrauliniai arba
pneumatiniai

Automatic regulating or controlling
instruments and apparatus, hydraulic or
pneumatic

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.66

Niekur kitur nepriskirti matavimo ar
tikrinimo prietaisai, įtaisai ir mašinos

Measuring or checking instruments,
appliances and machines n.e.c.

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.70

Termostatai, manostatai ir kiti
automatinio reguliavimo arba valdymo
prietaisai ir aparatai

Thermostats, manostats and other
automatic regulating or controlling
instruments and apparatus

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.81

Radiolokacijos ir radionavigacijos
aparatūros dalys

Parts of radar apparatus and radio
navigational aid apparatus

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.82

Gaminių, priskirtų CPA 26.51.12, 26.51.32,
26.51.33, 26.51.4 ir 26.51.5 pozicijoms,
Parts and accessories for the goods of
dalys ir pagalbiniai reikmenys;
26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 and
mikrotomai; niekur kitur nepriskirtos
26.51.5; microtomes; parts n.e.c.
dalys

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.83

Mikroskopų (kitokių negu optiniai) ir
difraktometrų dalys ir pagalbiniai
reikmenys

Parts and accessories of microscopes
(other than optical) and of diffraction
apparatus

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

26.51.84

Gaminių, priskirtų CPA 26.51.63 ir
26.51.64 pozicijoms, dalys ir pagalbiniai
reikmenys

Parts and accessories for the goods of
26.51.63 and 26.51.64

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and

Matavimo, bandymo, navigacinės ir
kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų

26.51

26.51.85

Prietaisų ir aparatų, priskirtų CPA
Parts and accessories of instruments and
26.51.65, 26.51.66 ir 26.51.70 pozicijoms, apparatus of 26.51.65, 26.51.66 and
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navigation

gamyba

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

26.51

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

Manufacture of instruments and
appliances for measuring, testing and
navigation

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

Manufacture of electric meters

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

dalys ir pagalbiniai reikmenys

26.51.70

26.51.86

Prietaisų ir aparatų, priskirtų CPA
26.51.11 ir 26.51.62 pozicijoms, dalys ir
pagalbiniai reikmenys

Parts and accessories of instruments and
apparatus of 26.51.11 and 26.51.62

26.51

26.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
matavimo, bandymo ir navigacijos
manufacturing of measuring, testing and
įrangos gamybos dalis
navigating equipment

26.51

26.70.24

Optiniai matavimo ir tikrinimo įtaisai ir
prietaisai

Optical measuring and checking devices
and instruments

26.51

26.70.26

Skystųjų kristalų įtaisų dalys ir pagalbiniai
reikmenys, lazeriai (išskyrus lazerinius
diodus), kiti, niekur kitur nepriskirti,
optiniai prietaisai ir įtaisai

Parts and accessories of liquid crystal
devices, lasers (except laser diodes),
other optical appliances and instruments
n.e.c.

Elektros skaitiklių gamyba

26.51.10

26.51.63

Dujų, skysčių arba elektros tiekimo arba
gamybos skaitikliai

Gas, liquid or electricity supply or
production meters

Manufacture of water meters

Vandens skaitiklių gamyba

26.51.20

26.51.63

Dujų, skysčių arba elektros tiekimo arba
gamybos skaitikliai

Gas, liquid or electricity supply or
production meters

Manufacture of gas meters

Dujų skaitiklių gamyba

26.51.30

26.51.63

Dujų, skysčių arba elektros tiekimo arba
gamybos skaitikliai

Gas, liquid or electricity supply or
production meters

26.51.40

26.51.70

Termostatai, manostatai ir kiti
automatinio reguliavimo arba valdymo
prietaisai ir aparatai

Thermostats, manostats and other
automatic regulating or controlling
instruments and apparatus
Wrist-watches, pocket-watches, with case
of precious metal or of metal clad with
precious metal

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

Manufacture of watches and clocks

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

26.52

26.52.11

Rankiniai ir kišeniniai laikrodžiai, kurių
korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų
arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais
metalais

Manufacture of watches and clocks

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

26.52

26.52.12

Kiti rankiniai, kišeniniai ir kitokie
laikrodžiai, įskaitant sekundmačius

Other wrist-watches, pocket-watches and
other watches, including stop-watches

Manufacture of watches and clocks

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

26.52

26.52.13

Prietaisų skydų ir panašūs transporto
priemonių laikrodžiai

Instrument panel clocks and clocks of a
similar type for vehicles

Manufacture of watches and clocks

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

26.52

26.52.14

Laikrodžiai su rodymo mechanizmais;
žadintuvai ir sieniniai laikrodžiai; kiti
laikrodžiai

Clocks with watch movements; alarm
clocks and wall clocks; other clocks

Manufacture of watches and clocks

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

26.52

26.52.21

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių
laikrodžių mechanizmai

Watch and clock movements

Manufacture of watches and clocks

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

26.52

26.52.22

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių
laikrodžių korpusai ir jų dalys

Watch and clock cases and parts thereof

Manufacture of watches and clocks

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

26.52

26.52.23

Kitos rankinių, kišeninių ir kitų panašių
laikrodžių dalys

Other clock and watch parts
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Manufacture of watches and clocks

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

26.52

26.52.24

Laikmačiai, laiko rašytuvai, automobilių
stovėjimo trukmės skaitikliai; išjungikliai
su rankinių, kišeninių ir kitų panašių
laikrodžių mechanizmais

Manufacture of watches and clocks

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

26.52

26.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
rankinių, kišeninių ir kitų panašių
manufacturing of watches and clocks
laikrodžių gamybos dalis

Manufacture of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic
equipment

Švitinimo, elektromedicininės ir
elektroterapinės įrangos gamyba

26.60

26.60.11

Aparatūra, kurios veikimas pagrįstas
rentgeno ar alfa, beta arba gama
spinduliuotės naudojimu

Apparatus based on the use of X-rays or
of alpha, beta or gamma radiations

Manufacture of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic
equipment

Švitinimo, elektromedicininės ir
elektroterapinės įrangos gamyba

26.60

26.60.12

Elektriniai diagnostikos aparatai,
naudojami medicinoje

Electro-diagnostic apparatus used in
medical science

Manufacture of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic
equipment

Švitinimo, elektromedicininės ir
elektroterapinės įrangos gamyba

26.60

26.60.13

Ultravioletinės arba infraraudonosios
spinduliuotės aparatai, naudojami
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje
arba veterinarijoje

Ultra-violet or infra-red ray apparatus,
used in medical, surgical, dental or
veterinary sciences

Manufacture of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic
equipment

Švitinimo, elektromedicininės ir
elektroterapinės įrangos gamyba

26.60

26.60.14

Stimuliatoriai; klausos aparatai

Pacemakers; hearing aids

Manufacture of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic
equipment

Švitinimo, elektromedicininės ir
elektroterapinės įrangos gamyba

26.60

26.60.91

Medicinos prietaisų gamybos paslaugos

Medical instrument manufacturing
services

Manufacture of irradiation,
electromedical and electrotherapeutic
equipment

Švitinimo, elektromedicininės ir
elektroterapinės įrangos gamyba

26.60

26.60.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of irradiation,
švitinimo, elektromedicininės ir
electromedical and electrotherapeutic
elektroterapinės įrangos gamybos dalis
equipment

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.51.64

Sūkių skaičiaus ir produkcijos kiekio
skaitikliai, taksometrai; greitmačiai
(spidometrai) ir tachometrai

Revolution and production counters,
taximeters; speed indicators and
tachometers

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.51.66

Niekur kitur nepriskirti matavimo ar
tikrinimo prietaisai, įtaisai ir mašinos

Measuring or checking instruments,
appliances and machines n.e.c.

Time-registers, time-recorders, parking
meters; time switches with clock or watch
movement

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.51.82

Gaminių, priskirtų CPA 26.51.12, 26.51.32,
26.51.33, 26.51.4 ir 26.51.5 pozicijoms,
Parts and accessories for the goods of
dalys ir pagalbiniai reikmenys;
26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 and
mikrotomai; niekur kitur nepriskirtos
26.51.5; microtomes; parts n.e.c.
dalys

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.51.85

Prietaisų ir aparatų, priskirtų CPA
Parts and accessories of instruments and
26.51.65, 26.51.66 ir 26.51.70 pozicijoms, apparatus of 26.51.65, 26.51.66 and
dalys ir pagalbiniai reikmenys
26.51.70

Manufacture of optical instruments and

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos

26.70

26.70.11

Objektyvai fotoaparatams, projektoriams, Objective lenses for cameras, projectors
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gamyba

fotografiniams didintuvams ir
mažintuvams

or photographic enlargers or reducers

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.12

Fotoaparatai, naudojami spausdinimo
plokštėms arba cilindrams paruošti;
fotoaparatai, naudojami dokumentams
mikrofilmuose, mikrokortose arba kitose
mikroformose atkurti

Cameras for preparing printing plates or
cylinders; cameras for recording
documents on microfilm, microfiche and
the like

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.13

Skaitmeniniai fotoaparatai

Digital cameras

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.14

Momentinės fotografijos fotoaparatai ir
kiti fotoaparatai

Instant print cameras and other cameras

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.15

Kinematografijos kameros

Cinematographic cameras

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.16

Kinematografijos projektoriai

Cinematographic projectors

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.19

Kita fotografijos įranga; fotografijos
įrangos dalys ir reikmenys

Other photographic equipment; parts
and accessories of photographic
equipment
Sheets and plates of polarising material;
lenses, prisms, mirrors and other optical
elements (except of glass not optically
worked), whether or not mounted, other
than for cameras, projectors or
photographic enlargers or reducers

photographic equipment

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.21

Poliarizacinių medžiagų lakštai ir
plokštės; aptaisyti arba neaptaisyti lęšiai,
prizmės, veidrodžiai ir kiti optiniai
elementai (išskyrus tokius elementus iš
optiškai neapdoroto stiklo), kurie nėra
skirti fotoaparatams, projektoriams,
fotografiniams didintuvams ir
mažintuvams

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.22

Binokliai, monokuliarai ir kiti optiniai
teleskopai; kiti astronomijos prietaisai;
optiniai mikroskopai

Binoculars, monoculars and other optical
telescopes; other astronomical
instruments; optical microscopes

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.23

Skystakristaliai įtaisai; lazeriai, išskyrus
lazerinius diodus; kiti, niekur kitur
nepriskirti, optiniai prietaisai ir įtaisai

Liquid crystal devices; lasers, except laser
diodes; other optical appliances and
instruments n.e.c.

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.24

Optiniai matavimo ir tikrinimo įtaisai ir
prietaisai

Optical measuring and checking devices
and instruments

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.25

Binoklių, monokuliarų ir kitų optinių
teleskopų, kitų astronomijos prietaisų ir
optinių mikroskopų dalys ir pagalbiniai
reikmenys

Parts and accessories of binoculars,
monoculars and other optical telescopes,
of other astronomical instruments, and
of optical microscopes

Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.26

Skystųjų kristalų įtaisų dalys ir pagalbiniai Parts and accessories of liquid crystal
reikmenys, lazeriai (išskyrus lazerinius
devices, lasers (except laser diodes),
diodus), kiti, niekur kitur nepriskirti,
other optical appliances and instruments
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Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
gamyba

26.70

26.70.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
optinių prietaisų ir fotografijos įrangos
manufacturing of optical instruments and
gamybos dalis
photographic equipment

Manufacture of magnetic and optical
media

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

26.80

26.80.11

Magnetinės laikmenos, neįrašytos,
išskyrus korteles su magnetine juostele

Magnetic media, not recorded, except
cards with a magnetic stripe

Manufacture of magnetic and optical
media

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

26.80

26.80.12

Neįrašytos optinės laikmenos

Optical media, not recorded

Manufacture of magnetic and optical
media

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

26.80

26.80.13

Other recording media, including
Kitos įrašų laikmenos, įskaitant diskų
matrices and masters for the production
gamyboje naudojamas matricas ir formas
of disks

Manufacture of magnetic and optical
media

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

26.80

26.80.14

Kortelės su magnetine juostele

Manufacture of magnetic and optical
media

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

26.80

26.80.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
magnetinių arba optinių laikmenų
manufacturing of magnetic and optical
gamybos dalis
media

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.10

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5
Motors of an output ≤ 37,5 W; other DC
W; kiti nuolatinės srovės varikliai;
motors; DC generators
nuolatinės srovės generatoriai

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.21

Universalieji kintamosios ir nuolatinės
srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip
37,5 W

Universal AC/DC motors of an output >
37,5 W

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.22

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai

AC motors, single-phase

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.23

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, AC motors, multi-phase, of an output ≤
kurių galia ne didesnė kaip 750 W
750 W

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.24

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, AC motors, multi-phase, of an output >
kurių galia nuo 750 W iki 75 kW
750 W but ≤ 75 kW

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.25

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, AC motors, multi-phase, of an output >
kurių galia didesnė kaip 75 kW
75 kW

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.26

Kintamosios srovės generatoriai

AC generators (alternators)

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.31

Elektros generavimo agregatai, varomi
stūmoklinių dyzelinių variklių

Generating sets with compressionignition internal combustion piston
engines

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.32

Elektros generavimo agregatai, varomi
kibirkštinio uždegimo variklių; kiti
elektros generavimo agregatai;
vieninkariai elektros keitikliai

Generating sets with spark-ignition
engines; other generating sets; electric
rotary converters

Manufacture of electric motors,

Elektros variklių, generatorių ir

27.11

27.11.41

Transformatoriai su skystuoju dielektriku Liquid dielectric transformers
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generators and transformers

transformatorių gamyba

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.42

Kiti transformatoriai, kurių galia ne
didesnė kaip 16 kVA

Other transformers, having a power
handling capacity ≤ 16 kVA

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.43

Kiti transformatoriai, kurių galia didesnė
kaip 16 kVA

Other transformers, having a power
handling capacity > 16 kVA

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.50

Dujošvyčių lempų arba vamzdžių
balastiniai įtaisai; kiti induktoriai

Ballasts for discharge lamps or tubes;
other inductors

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.61

Dalys elektros varikliams ir generatoriams

Parts suitable for electrical motors and
generators

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.62

Transformatorių ir induktorių dalys

Parts of transformers, inductors and
static converters

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
elektros variklių, generatorių ir
manufacturing of electric motors,
transformatorių gamybos dalis
generators and transformers

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.90.11

Elektrinės mašinos ir aparatai su tam
tikromis funkcijomis

Electrical machines and apparatus having
individual functions

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.90.41

Apgręžikliai, lygintuvai, keitikliai

Inverters, rectifiers, converters

Manufacture of electric motors,
generators and transformers

Elektros variklių, generatorių ir
transformatorių gamyba

27.11

27.90.42

Kuro elementai

Fuel cells

Manufacture of electricity distribution
and control apparatus

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba

27.12

27.12.10

Elektros aparatūra aukštesnės kaip 1000
V įtampos grandinėms perjungti arba
apsaugoti

Electrical apparatus for switching or
protecting electrical circuits, for a voltage
> 1 000 V

Manufacture of electricity distribution
and control apparatus

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba

27.12

27.12.21

Lydieji saugikliai, skirti ne aukštesnei kaip
Fuses, for a voltage ≤ 1 000 V
1000 V įtampai

Manufacture of electricity distribution
and control apparatus

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba

27.12

27.12.22

Automatiniai elektrinių grandinių
Automatic circuit breakers, for a voltage
išjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1000
≤ 1 000 V
V įtampai

Manufacture of electricity distribution
and control apparatus

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba

27.12

27.12.23

Niekur kitur nepriskirta elektrinių
grandinių apsaugos aparatūra, skirta ne
aukštesnei kaip 1000 V įtampai

Apparatus for protecting electrical
circuits n.e.c., for a voltage ≤ 1 000 V

Manufacture of electricity distribution
and control apparatus

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba

27.12

27.12.24

Relės, skirtos ne aukštesnei kaip 1000 V
įtampai

Relays, for a voltage ≤ 1 000 V

Manufacture of electricity distribution
and control apparatus

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba

27.12

27.12.31

Skydai ir kiti izoliaciniai pagrindai,
kuriuose sumontuota elektros
perjungimo ar apsauginė aparatūra,
skirta ne aukštesnei kaip 1000 V įtampai

Boards and other bases, equipped with
electrical switching or protecting
apparatus, for a voltage ≤ 1 000 V

Manufacture of electricity distribution
and control apparatus

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba

27.12

27.12.32

Skydai ir kiti izoliaciniai pagrindai,
kuriuose sumontuota elektros

Boards and other bases, equipped with
electrical switching or protecting
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perjungimo ar apsauginė aparatūra,
skirta aukštesnei kaip 1000 V įtampai

apparatus, for a voltage > 1 000 V
Parts of electricity distribution or control
apparatus

Manufacture of electricity distribution
and control apparatus

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba

27.12

27.12.40

Elektros skirstomosios ir valdymo
aparatūros dalys

Manufacture of electricity distribution
and control apparatus

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba

27.12

27.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
elektros skirstomosios ir valdymo įrangos manufacturing of electricity distribution
gamybos dalis
and control apparatus

Manufacture of batteries and
accumulators

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

27.20

27.20.11

Galvaniniai elementai ir galvaninės
baterijos

Primary cells and primary batteries

Manufacture of batteries and
accumulators

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

27.20

27.20.12

Galvaninių elementų ir galvaninių
baterijų dalys

Parts of primary cells and primary
batteries

Manufacture of batteries and
accumulators

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

27.20

27.20.21

Rūgštiniai švino akumuliatoriai,
naudojami stūmokliniams varikliams
užvesti

Lead-acid accumulators for starting
piston engines

Manufacture of batteries and
accumulators

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

27.20

27.20.22

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, išskyrus
naudojamus stūmokliniams varikliams
užvesti

Lead-acid accumulators, excluding for
starting piston engines

Manufacture of batteries and
accumulators

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

27.20

27.20.23

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido,
Nickel-cadmium, nickel metal hydride,
ličio jono, ličio polimero, nikelio-geležies lithium-ion, lithium polymer, nickel-iron
bei kitokie elektros akumuliatoriai
and other electric accumulators

Manufacture of batteries and
accumulators

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

27.20

27.20.24

Elektros akumuliatorių dalys, įskaitant
skirtuvus (separatorius)

Manufacture of batteries and
accumulators

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

27.20

27.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
galvaninių elementų ir akumuliatorių
manufacturing of batteries and
gamybos dalis
accumulators

Manufacture of fibre optic cables

Skaidulinės optikos kabelių gamyba

27.31

27.31.11

Optiniai skaiduliniai kabeliai, sudaryti iš
atskirai padengtų skaidulų

Optical fibre cables made up of
individually sheathed fibres
Optical fibres and optical fibre bundles;
optical fibre cables (except those made
up of individually sheathed fibres)

Parts of electric accumulators including
separators

Manufacture of fibre optic cables

Skaidulinės optikos kabelių gamyba

27.31

27.31.12

Optinės skaidulos ir optinių skaidulų
grįžtės; optiniai skaiduliniai kabeliai
(išskyrus sudarytus iš atskirai padengtų
skaidulų)

Manufacture of fibre optic cables

Skaidulinės optikos kabelių gamyba

27.31

27.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
optinių skaidulinių kabelių gamybos dalis manufacturing of fibre optic cables

Manufacture of other electronic and
electric wires and cables

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir
kabelių gamyba

27.32

27.32.11

Izoliuotieji apvijiniai laidai

Insulated winding wire

Manufacture of other electronic and
electric wires and cables

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir
kabelių gamyba

27.32

27.32.12

Bendraašiai kabeliai ir kiti bendraašiai
elektros laidininkai

Coaxial cable and other coaxial electric
conductors

Manufacture of other electronic and
electric wires and cables

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir
kabelių gamyba

27.32

27.32.13

Kiti elektros laidininkai, skirti ne
aukštesnei kaip 1000 V įtampai

Other electric conductors, for a voltage ≤
1 000 V

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

114/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Manufacture of other electronic and
electric wires and cables

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir
kabelių gamyba

27.32

27.32.14

Kiti elektros laidininkai, skirti aukštesnei
kaip 1000 V įtampai

Other electric conductors, for a voltage >
1 000 V

Manufacture of other electronic and
electric wires and cables

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir
kabelių gamyba

27.32

27.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų elektronikos ir elektros laidų bei
manufacturing of other electronic and
kabelių gamybos dalis
electric wires and cables

Manufacture of other electronic and
electric wires and cables

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir
kabelių gamyba

27.32

27.90.44

Prietaisų laidai, ilgintuvai ir kiti elektros
laidų rinkiniai su izoliuotaisiais laidais ir
jungtimis

Appliance cords, extension cords, and
other electrical cord sets with insulated
wire and connectors

Manufacture of wiring devices

Instaliacijos įtaisų gamyba

27.33

27.33.11

Perjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip
1000 V įtampai

Switches, for a voltage ≤ 1 000 V

Manufacture of wiring devices

Instaliacijos įtaisų gamyba

27.33

27.33.12

Elektros lempų lizdai, skirti ne aukštesnei
Lamp-holders, for a voltage ≤ 1 000 V
kaip 1000 V įtampai

Manufacture of wiring devices

Instaliacijos įtaisų gamyba

27.33

27.33.13

Niekur kitur nepriskirti kištukai, kištukiniai
Plugs, sockets and other apparatus for
lizdai ir kita įranga, naudojama
switching or protecting electrical circuits
elektrinėms grandinėms perjungti ar
n.e.c.
apsaugoti

Manufacture of wiring devices

Instaliacijos įtaisų gamyba

27.33

27.33.14

Elektros izoliacinės jungiamosios detalės
iš plastiko

Manufacture of wiring devices

Instaliacijos įtaisų gamyba

27.33

27.33.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
instaliacijos įtaisų gamybos dalis
manufacturing of wiring devices

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

26.70.19

Kita fotografijos įranga; fotografijos
įrangos dalys ir reikmenys

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.11

Sandariosios kryptingų spindulių lempos Sealed beam lamp units

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.12

Volframinės halogeninės kaitinamosios
lempos, išskyrus ultravioletines arba
infraraudonąsias lempas

Tungsten halogen filament lamps,
excluding ultraviolet or infra-red lamps

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.13

Niekur kitur nepriskirtos kaitinamosios
lempos, kurių galia ne didesnė kaip 200
W, o įtampa didesnė kaip 100 V

Filament lamps of a power ≤ 200 W and
for a voltage > 100 V n.e.c.

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.14

Niekur kitur nepriskirtos kaitinamosios
lempos

Filament lamps n.e.c.

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.15

Dujošvytės lempos; ultravioletinės arba
infraraudonosios spinduliuotės lempos;
lankinės lempos

Discharge lamps; ultra-violet or infra-red
lamps; arc lamps

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.21

Nešiojamosios elektros lempos,
maitinamos iš sausųjų baterijų,
akumuliatorių, magnetų

Portable electric lamps worked by dry
batteries, accumulators, magnetos

Manufacture of electric lighting

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.22

Stalinės, biuro, naktinės arba ant grindų

Electric table, desk, bedside or floor-
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statomos elektros lempos

standing lamps

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.23

Neelektrinės lempos ir šviestuvai

Non-electrical lamps and lighting fittings

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.24

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios
iškabos ir panašūs gaminiai

Illuminated signs, illuminated nameplates and the like

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.25

Sietynai ir kiti palubiniai ar sieniniai
elektriniai šviestuvai

Chandeliers and other electric ceiling or
wall lighting fittings

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.30

Kitos lempos ir šviestuvai

Other lamps and lighting fittings

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.41

Kaitinamųjų arba dujošvyčių lempų dalys Parts for filament or discharge lamps

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.42

Lempų ir apšvietimo įrangos dalys

Manufacture of electric lighting
equipment

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

27.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
elektros apšvietimo įrangos gamybos
manufacturing of electric lighting
dalis
equipment

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.11

Buitiniai šaldytuvai ir šaldikliai

Refrigerators and freezers, of the
household type

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.12

Buitinės indaplovės

Dish washing machines, of the household
type

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.13

Buitinės drabužių skalbimo ir džiovinimo Cloth washing and drying machines, of
mašinos
the household type

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.14

Elektrinės antklodės

Electric blankets

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.15

Buitiniai vėdintuvai (ventiliatoriai) ir
ventiliaciniai arba recirkuliaciniai garų
rinktuvai

Fans and ventilating or recycling hoods
of the domestic type

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.21

Elektromechaniniai buitiniai aparatai arba Electro-mechanical domestic appliances,
prietaisai su įmontuotu elektros varikliu with self-contained electric motor

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.22

Skustuvai, plaukų šalinimo įtaisai ir
plaukų kirpimo mašinėlės su įmontuotu
elektros varikliu

Shavers, hair-removing appliances and
hair clippers, with self-contained electric
motor

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.23

Elektroterminiai plaukų ar rankų
džiovintuvai; elektrinės laidynės

Electro-thermic hair-dressing or handdrying apparatus; electric smoothing
irons

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.24

Kiti elektroterminiai aparatai

Other electro-thermic appliances

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.25

Elektriniai momentiniai arba netekančiojo Electrical instantaneous or storage water
vandens šildytuvai ir panardinamieji
heaters and immersion heaters

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

Parts of lamps and lighting fittings

116/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

šildytuvai
Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.26

Elektriniai patalpų šildymo aparatai ir
dirvos šildymo aparatai

Electric space heating apparatus and
electric soil heating apparatus

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.27

Mikrobangų krosnys

Microwave ovens

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.28

Kitos orkaitės; viryklės, viryklių plokštės,
lankainiai; kepimo grotelės ir keptuvai

Other ovens; cookers, cooking plates,
boiling rings; grillers, roasters

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.29

Elektros kaitinimieji varžai

Electric heating resistors

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.30

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų
dalys

Parts of electric domestic appliances

Manufacture of electric domestic
appliances

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.51

27.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų manufacturing of electric domestic
gamybos dalis
appliances

Manufacture of non-electric domestic
appliances

Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.52

27.52.11

Buitiniai neelektriniai kepimo ir virimo
aparatai, prietaisai ir plokšti šildytuvai iš
geležies, plieno ar vario

Domestic cooking appliances and plate
warmers, of iron or steel or of copper,
non electric

Manufacture of non-electric domestic
appliances

Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.52

27.52.12

Kiti buitiniai aparatai arba prietaisai,
kūrenami dujiniu kuru arba tiek dujiniu,
tiek kitų rūšių kuru, skystuoju arba
kietuoju kuru

Other domestic appliances, for gas fuel
or for both gas and other fuels, for liquid
fuel or for solid fuel

Manufacture of non-electric domestic
appliances

Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.52

27.52.13

Niekur kitur nepriskirti neelektriniai oro
šildytuvai ir karštojo oro skirstytuvai iš
geležies arba plieno

Air heaters or hot air distributors n.e.c., of
iron or steel, non-electric

Manufacture of non-electric domestic
appliances

Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.52

27.52.14

Neelektriniai tekančiojo arba
netekančiojo vandens šildytuvai

Water heaters, instantaneous or storage,
non-electric

Manufacture of non-electric domestic
appliances

Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.52

27.52.20

Krosnių, viryklių, plokščių šildytuvų ir
panašių neelektrinių buitinių prietaisų ir
aparatų dalys

Parts of stoves, cookers, plate warmers
and similar non-electric domestic
appliances

Manufacture of non-electric domestic
appliances

Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų
gamyba

27.52

27.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
buitinių neelektrinių aparatų arba
manufacturing of non-electric domestic
prietaisų gamybos dalis
appliances

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.11.50

Dujošvyčių lempų arba vamzdžių
balastiniai įtaisai; kiti induktoriai

Ballasts for discharge lamps or tubes;
other inductors

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.11.61

Dalys elektros varikliams ir generatoriams

Parts suitable for electrical motors and
generators

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.11.62

Transformatorių ir induktorių dalys

Parts of transformers, inductors and
static converters

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.32.13

Kiti elektros laidininkai, skirti ne

Other electric conductors, for a voltage ≤

Manufacture of other electrical
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aukštesnei kaip 1000 V įtampai

1 000 V
Electrical machines and apparatus having
individual functions

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.11

Elektrinės mašinos ir aparatai su tam
tikromis funkcijomis

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.12

Elektros izoliatoriai; izoliaciniai elementai Electrical insulators; insulating fittings for
elektros mašinoms ar įrangai; elektros
electrical machines or equipment;
laidų vamzdžiai
electrical conduit tubing

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.13

Anglies elektrodai ir kiti gaminiai iš
grafito arba kitos rūšies anglies, skirti
naudoti elektrotechnikoje

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.20

Kontroliniai skydai su skystųjų kristalų
Indicator panels with liquid crystal
įranga arba šviesos diodais; elektriniai
devices or light emitting diodes; electric
garso arba vaizdo signalizacijos prietaisai sound or visual signalling apparatus

27.90.31

Elektrinės minkštojo ir kietojo litavimo
bei suvirinimo mašinos ir aparatai;
elektrinės metalų arba kermetų karštojo
purškimo mašinos ir aparatai

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

Carbon electrodes and other articles of
graphite or other carbon for electrical
purposes

Electrical machinery and apparatus for
soldering, brazing or welding; electric
machines and apparatus for hot spraying
of metals or sintered metal carbides

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.32

Parts of electrical machinery and
Elektrinių minkštojo ir kietojo litavimo bei
apparatus for soldering, brazing or
suvirinimo mašinų, įrangos ir aparatų
welding; electric machines and apparatus
dalys; elektrinės metalų arba kermetų
for hot spraying of metals or sintered
karštojo purškimo mašinos ir aparatai
metal carbides

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.33

Kitos elektrinės įrangos dalys; niekur kitur Parts of other electrical equipment;
nepriskirtos elektrinės mašinų, įrangos
electrical parts of machinery or apparatus
arba aparatūros dalys
n.e.c.

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.41

Apgręžikliai, lygintuvai, keitikliai

Inverters, rectifiers, converters

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.42

Kuro elementai

Fuel cells

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.43

Viršįtampių slopintuvai, skirti aukštesnei
kaip 1000 V įtampai

Surge suppressors, for a voltage > 1.000
V

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.44

Prietaisų laidai, ilgintuvai ir kiti elektros
laidų rinkiniai su izoliuotaisiais laidais ir
jungtimis

Appliance cords, extension cords, and
other electrical cord sets with insulated
wire and connectors
Electro-magnets; electro-magnetic
couplings and brakes; electro-magnetic
lifting heads; electrical particle
accelerators; electrical signal generators
and other electrical equipment n.e.c.
Fixed capacitors for 50/60 Hz circuits
having a reactive power handling

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.45

Elektromagnetai; elektromagnetiniai
sujungimai ir stabdžiai;
elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai;
elektriniai dalelių greitintuvai; elektriniai
signalų generatoriai ir kita, niekur kitur
nepriskirta, elektros įranga

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.51

Pastovieji kondensatoriai, skirti naudoti
50/60 Hz elektrinėse grandinėse, kurių
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reaktyvioji galia ne mažesnė kaip 0,5 kvar capacity ≥ 0,5 kvar
Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.52

Kiti pastovieji kondensatoriai

Other fixed capacitors

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.53

Kintamieji arba derinamieji
kondensatoriai

Variable or adjustable (pre-set)
capacitors

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.60

Elektros varžai, išskyrus kaitinamuosius
varžus

Electrical resistors, except heating
resistors
Electrical signalling, safety or traffic
control equipment for railways,
tramways, roads, inland waterways,
parking facilities, port installations or
airfields

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.70

Elektrinė geležinkelių, tramvajaus bėgių,
kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo
aikštelių, uostų įrenginių ir aerodromų
signalizacijos, saugos arba eismo
reguliavimo įranga

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.81

Elektrinių kondensatorių dalys

Parts of electrical capacitors

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.82

Elektrinių varžų, reostatų ir
potenciometrų dalys

Parts of electrical resistors, rheostats and
potentiometers

Manufacture of other electrical
equipment

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

27.90.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of other electrical
kitos elektros įrangos gamybos dalis
equipment

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

28.11

28.11.11

Pakabinamieji laivų varikliai

Outboard motors for marine propulsion

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

28.11

28.11.12

Laivų kibirkštinio uždegimo varikliai; kiti
varikliai

Marine propulsion spark-ignition
engines; other engines

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

28.11

28.11.13

Kiti dyzeliniai stūmokliniai vidaus degimo Other compression-ignition internal
varikliai
combustion piston engines

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

28.11

28.11.21

Vandens ir kitų garų turbinos

Steam turbines and other vapour
turbines

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

28.11

28.11.22

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai

Hydraulic turbines and water wheels

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

28.11

28.11.23

Dujų turbinos, kitokios negu
turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai
varikliai

Gas turbines, other than turbo-jets and
turbo-propellers

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

28.11

28.11.24

Vėjo turbinos

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

28.11

28.11.31

Vandens ir kitų garų turbinų dalys

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

28.11

28.11.32

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, Parts of hydraulic turbines, water wheels
įskaitant reguliatorius
including regulators

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

28.11

28.11.33

Dujų turbinų, išskyrus turboreaktyvinius ir Parts of gas turbines, excluding turboturbosraigtinius variklius, dalys
jets and turbo-propellers

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

28.11

28.11.41

Kibirkštinio uždegimo stūmoklinių vidaus Parts for spark-ignition internal
degimo variklių dalys, išskyrus orlaivių
combustion engines, excluding parts for
variklių dalis
aircraft engines

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

28.11

28.11.42

Kitų variklių dalys

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Parts of steam and other vapour turbines

Parts for other engines n.e.c.

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

28.11

28.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių,
manufacturing of engines and turbines,
transporto priemonių ir motociklų
except aircraft, vehicle and cycle engines
variklių, gamybos dalis

Manufacture of fluid power equipment

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.12

28.12.11

Tiesinio veikimo hidrauliniai ir
pneumatiniai varikliai

Linear acting hydraulic and pneumatic
motors (cylinders)

Manufacture of fluid power equipment

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.12

28.12.12

Rotaciniai hidrauliniai ir pneumatiniai
varikliai

Rotating hydraulic and pneumatic
motors

Manufacture of fluid power equipment

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.12

28.12.13

Hidrauliniai siurbliai

Hydraulic pumps

Manufacture of fluid power equipment

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.12

28.12.14

Hidrauliniai ir pneumatiniai vožtuvai ir
sklendės

Hydraulic and pneumatic valves

Manufacture of fluid power equipment

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.12

28.12.15

Hidrauliniai agregatai

Hydraulic assemblies

Manufacture of fluid power equipment

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.12

28.12.16

Hidraulinės sistemos

Hydraulic systems

Manufacture of fluid power equipment

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.12

28.12.20

Hidraulinės įrangos dalys

Parts of fluid power equipment

Manufacture of fluid power equipment

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.12

28.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
hidraulinės įrangos gamybos dalis
manufacturing of fluid power equipment

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.11

Degalų, tepalų, aušinimo skysčių ir
betono siurbliai

Pumps for fuel, lubricants, coolingmedium and concrete

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.12

Kiti skysčių siurbliai su grįžtamuoju
slenkamuoju stumoklio judėjimu

Other reciprocating positive
displacement pumps for liquids

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.13

Kiti stūmokliniai rotaciniai skysčių
siurbliai

Other rotary positive displacement
pumps for liquids

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.14

Kiti išcentriniai skysčių siurbliai; kiti
siurbliai

Other centrifugal pumps for liquids;
other pumps
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Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.21

Vakuuminiai siurbliai

Vacuum pumps

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.22

Rankiniai arba koja valdomi oro siurbliai

Hand or foot-operated air pumps

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.23

Kompresoriai, naudojami šaldymo
įrenginiuose

Compressors for refrigeration equipment

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.24

Oro kompresoriai, sumontuoti ant
važiuoklės su ratais, skirti vilkti

Air compressors mounted on a wheeled
chassis for towing

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.25

Turbokompresoriai

Turbo-compressors

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.26

Stūmokliniai grįžtamojo slenkamojo
judėjimo kompresoriai

Reciprocating displacement compressors

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.27

Stūmokliniai rotaciniai vienveleniai arba
daugiaveleniai kompresoriai

Rotary displacement compressors,
single-shaft or multi-shaft

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.28

Kiti kompresoriai

Other compressors

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.31

Siurblių dalys; skysčių keltuvų dalys

Parts of pumps; parts of liquid elevators

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.32

Oro arba vakuuminių siurblių, oro arba
dujų kompresorių, vėdintuvų
(ventiliatorių), gaubtų dalys

Parts of air or vacuum pumps, of air or
gas compressors, of fans, of hoods

Manufacture of other pumps and
compressors

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.13

28.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų siurblių ir kompresorių gamybos
manufacturing of other pumps and
dalis
compressors

Manufacture of other taps and valves

Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba

28.14

28.14.11

Slėgio mažinimo (redukciniai), valdymo,
atgaliniai ir apsauginiai vožtuvai

Pressure-reducing, control, check and
safety valves
Taps, cocks, valves for sinks, wash basins,
bidets, water cisterns bath and similar
fixtures; central heating radiator valves
Process control valves, gate valves, globe
valves and other valves

Manufacture of other taps and valves

Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba

28.14

28.14.12

Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens
cisternų, vonių ir panašių įtaisų čiaupai,
vožtuvai ir sklendės; centrinio šildymo
radiatorių sklendės

Manufacture of other taps and valves

Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba

28.14

28.14.13

Procesų valdymo vožtuvai, sklendės,
rutulinės sklendės ir kiti vožtuvai

Manufacture of other taps and valves

Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba

28.14

28.14.20

Čiaupų ir sklendžių bei panašių dirbinių ir Parts of taps and valves and similar
gaminių dalys
articles

Manufacture of other taps and valves

Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba

28.14

28.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų čiaupų ir sklendžių gamybos dalis
manufacturing of other taps and valves

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

28.15.10

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

Ball or roller bearings

Manufacture of bearings, gears, gearing

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų

28.15

28.15.21

Geležies ar plieno lankstinės

Articulated link chain, of iron or steel
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and driving elements

ir varomųjų elementų gamyba

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

28.15.22

Pavarų velenai (įskaitant kumštelinius ir
alkūninius velenus) ir alkūninių svirčių
velenai

Transmission shafts (including cam and
crank shafts) and cranks

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

28.15.23

Guolių korpusai ir velenų slydimo guoliai

Bearing housings and plain shaft
bearings

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

28.15.24

Krumpliaračiai ir krumplinės pavaros;
rutuliniai ar ritininiai pavarų sraigtai;
pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai

Gears and gearing; ball or roller screws;
gear boxes and other speed changers

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

28.15.25

Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant
skrysčius

Flywheels and pulleys including pulley
blocks

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

28.15.26

Sankabos ir velenų movos, įskaitant
universaliuosius lankstus

Clutches and shaft couplings including
universal joints

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

28.15.31

Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai; rutulinių
arba ritininių guolių dalys

Balls, needles and rollers; parts of ball or
roller bearings

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

28.15.32

Geležies ar plieno lankstinių
plokščiagrandžių grandinių dalys

Parts of articulated link chain of iron or
steel

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

28.15.39

Niekur kitur nepriskirtų guolių ir
varomųjų elementų dalys

Parts of bearing and driving elements
n.e.c.

Manufacture of bearings, gears, gearing
and driving elements

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų
ir varomųjų elementų gamyba

28.15

28.15.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų manufacturing of bearings, gears,
ir varomųjų elementų gamybos dalis
gearing and driving elements

Manufacture of ovens, furnaces and
furnace burners

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

28.21

28.21.11

Krosnių degikliai; mechaninės kūryklos ir Furnace burners; mechanical stokers and
grotelės; mechaniniai pelenų šalintuvai ir grates; mechanical ash dischargers and
panašūs įtaisai
the like

Manufacture of ovens, furnaces and
furnace burners

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

28.21

28.21.12

Neelektrinės pramoninės arba
Industrial or laboratory furnaces and
laboratorinės krosnys ir orkaitės, įskaitant
ovens, non-electric, including
atliekų deginimo ir krematoriumų
incinerators, but excluding bakery ovens
krosnis, išskyrus kepyklų krosnis

Manufacture of ovens, furnaces and
furnace burners

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

28.21

28.21.13

Elektrinės pramoninės arba laboratorinės Industrial or laboratory electric furnaces
krosnys ir orkaitės; indukcinė arba
and ovens; induction or dielectric heating
dielektrinė šildymo įranga
equipment

Manufacture of ovens, furnaces and
furnace burners

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

28.21

28.21.14

Krosnių degiklių, krosnių ir orkaičių dalys

Manufacture of ovens, furnaces and
furnace burners

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
gamyba

28.21

28.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
manufacturing of ovens, furnaces and
gamybos dalis
furnace burners

Manufacture of lifting and handling
equipment

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

28.22.11

Niekur kitur nepriskirti skridininiai
skrysčiai ir keltuvai

Pulley tackle and hoists n.e.c.

Manufacture of lifting and handling

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

28.22.12

Viršutinės šachtos aikštelės lyniniai

Pit-head winding gear; winches specially
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Manufacture of lifting and handling
equipment

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

28.22

CPA 2.1 ver. Name

kėlimo įrenginiai; gervės, specialiai
pritaikytos požemio darbams; kitos
gervės; vertikaliosios gervės

designed for underground use; other
winches; capstans

28.22.13

Kėlikliai; keltuvai, skirti transporto
priemonėms pakelti

Jacks; hoists of a kind used for raising
vehicles

28.22.14

Stiebiniai kranai (derikai); kranai;
Derricks; cranes; mobile lifting frames,
judamieji kėlimo rėmai, portaliniai kėlimo
straddle carriers and works trucks fitted
vežimėliai ir pramoniniai vežimėliai su
with a crane
įtaisytais kranais
Fork-lift trucks, other works trucks;
tractors of the type used on railway
station platforms
Lifts, skip hoists, escalators and moving
walkways

equipment
Manufacture of lifting and handling
equipment

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

Manufacture of lifting and handling
equipment

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

28.22.15

Automobiliniai krautuvai su šakiškuoju
griebtuvu, kiti pramoniniai vežimėliai;
vilkikai, naudojami geležinkelio stočių
platformose

Manufacture of lifting and handling
equipment

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

28.22.16

Liftai, kaušiniai keltuvai, eskalatoriai ir
judamieji pėsčiųjų takeliai

Manufacture of lifting and handling
equipment

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

28.22.17

Pneumatic and other continuous action
Pneumatiniai ir kiti tolydžiojo veikimo
elevators and conveyors, for goods or
prekių ir medžiagų keltuvai ir konvejeriai
materials

Manufacture of lifting and handling
equipment

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

28.22.18

Kitos kėlimo, krovimo, pakrovimo arba
iškrovimo mašinos

Other lifting, handling, loading or
unloading machinery

Manufacture of lifting and handling
equipment

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

28.22.19

Kėlimo ir krovimo įrangos dalys

Parts of lifting and handling equipment

Manufacture of lifting and handling
equipment

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

28.22.20

Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai,
Buckets, shovels, grabs and grips for
skirti kėlimo kranams, ekskavatoriams ir
cranes, excavators and the like
kitokioms mašinoms

Manufacture of lifting and handling
equipment

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.22

28.22.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of lifting and handling
kėlimo ir krovimo įrangos gamybos dalis
equipment

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

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

28.23

28.23.10

Apskaitos mašinos ir panašios mašinos
su skaičiavimo įtaisais

Accounting machines and similar
machines incorporating a calculating
device

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

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

28.23

28.23.21

Įstaigų įranga

Office machines

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

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

28.23

28.23.22

Įstaigų įrangos dalys ir reikmenys

Parts and accessories of office machines

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

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

28.23

28.23.91

Įstaigų ir buhalterinės įrangos (išskyrus
kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos
paslaugos

Office and accounting machinery
manufacturing services (except
computers and peripheral equipment)
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28.23

28.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus
kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos
dalis

Sub-contracted operations as part of
manufacturing of office machinery and
equipment (except computers and
peripheral equipment)

Manufacture of power-driven hand tools Variklinių rankinių įrankių gamyba

28.24

28.24.11

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai su
įmontuotu elektros varikliu

Electromechanical tools for working in
the hand, with self-contained electric
motor

Manufacture of power-driven hand tools Variklinių rankinių įrankių gamyba

28.24

28.24.12

Kiti nešiojamieji varikliniai rankiniai
įrankiai ir aparatai

Other portable hand held power tools

Manufacture of power-driven hand tools Variklinių rankinių įrankių gamyba

28.24

28.24.21

Elektromechaninių rankinių įrankių su
įmontuotu elektros varikliu dalys

Parts of electromechanical tools for
working in the hand, with self-contained
electric motor

Manufacture of power-driven hand tools Variklinių rankinių įrankių gamyba

28.24

28.24.22

Kitų nešiojamųjų variklinių rankinių
įrankių dalys

Parts of other portable hand held power
tools

Manufacture of power-driven hand tools Variklinių rankinių įrankių gamyba

28.24

28.24.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of power-driven hand
variklinių rankinių įrankių gamybos dalis
tools

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

28.25

28.25.11

Šilumokaičiai ir oro arba kitų dujų
suskystinimo įranga

Heat exchange units and machinery for
liquefying air or other gases

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

28.25

28.25.12

Oro kondicionavimo įrenginiai

Air conditioning machines

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

28.25

28.25.13

Šaldymo arba užšaldymo įranga ir
šilumos siurbliai, išskyrus buitinę įrangą

Refrigeration and freezing equipment
and heat pumps, except household type
equipment

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

28.25

28.25.14

Niekur kitur nepriskirti dujų filtravimo
arba gryninimo įrenginiai ir aparatai

Machinery and apparatus for filtering or
purifying gases n.e.c.

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

28.25

28.25.20

Vėdintuvai (ventiliatoriai), kitokie negu
staliniai, grindiniai, sieniniai, langiniai,
lubiniai ar stoginiai vėdintuvai
(ventiliatoriai)

Fans, other than table, floor, wall,
window, ceiling or roof fans

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

28.25

28.25.30

Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei
šilumos siurblių dalys

Parts of refrigeration and freezing
equipment and heat pumps

Manufacture of non-domestic cooling
and ventilation equipment

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
įrenginių gamyba

28.25

28.25.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių manufacturing of non-domestic cooling
gamybos dalis
and ventilation equipment

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

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

28.29

28.29.11

Generatorinių dujų arba vandens dujų
generatoriai; acetileno dujų ir panašūs
generatoriai; distiliavimo arba
rektifikavimo įrenginiai

Producer gas or water gas generators;
acetylene gas generators and the like;
distilling or rectifying plant

Manufacture of other general-purpose

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios

28.29

28.29.12

Skysčių filtravimo arba gryninimo

Filtering or purifying machinery and

EVRK 2 red. Name
Manufacture of office machinery and
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peripheral equipment)
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Manufacture of other general-purpose
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Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios
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28.29

Manufacture of other general-purpose
machinery n.e.c.
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Manufacture of other general-purpose
machinery n.e.c.
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įrenginiai ir aparatai

apparatus, for liquid

28.29.13

Vidaus degimo variklių degalų, tepalų
arba oro filtrai

Oil filters, petrol filters and intake air
filters for internal combustion engines

28.29.21

Butelių arba kitos taros plovimo,
užpildymo, pakavimo arba vyniojimo
įrenginiai

Machinery for cleaning, filling, packing or
wrapping bottles or other containers

28.29

28.29.22

Gesintuvai, purkštuvai, garosvaidžiai ar
smėliasrautės ir panašūs mechaniniai
įtaisai, išskyrus naudojamus žemės ūkyje

Fire extinguishers, spray guns, steam or
sand blasting machines and similar
mechanical appliances, except for use in
agriculture

28.29

28.29.23

Tarpikliai iš lakštinio metalo; mechaniniai Gaskets of metal sheeting; mechanical
sandarikliai
seals
Weighing machines for industrial
purposes; scales for continuous weighing
of goods on conveyors; constant weight
scales and scales for discharging a
predetermined weight

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

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

28.29

28.29.31

Pramoninės svarstyklės; konvejerinės
nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės;
pastovios masės svėrimo svarstyklės ir
nustatytos medžiagos masės atseikėjimo
svarstyklės

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

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

28.29

28.29.32

Svarstyklės žmonėms sverti ir buitinės
svarstyklės

Personal and household weighing
machines and scales

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

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

28.29

28.29.39

Kiti svėrimo ir matavimo įrenginiai

Other weighing and measuring
machinery

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

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

28.29

28.29.41

Niekur kitur nepriskirtos centrifugos

Centrifuges n.e.c.

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

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

28.29

28.29.42

Kalandravimo arba kitos valcavimo
mašinos, išskyrus įrangą metalui arba
stiklui apdirbti

Calendaring or other rolling machines,
excluding metal or glass

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

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

28.29

28.29.43

Prekybos automatai

Automatic goods-vending machines

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

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

28.29

28.29.50

Pramoninės indaplovės

Dish washing machines, of the industrial
type

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

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

28.29

28.29.60

Niekur kitur nepriskirta medžiagų
apdorojimo temperatūros keitimo būdu
įranga

Machinery n.e.c. for the treatment of
materials by a process involving a
change of temperature
Non-electrical machinery and apparatus
for soldering, brazing or welding and
parts thereof; gas-operated surface
tempering machines and appliances
Parts of gas or water gas generators

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

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

28.29

28.29.70

Neelektrinės mašinos ir aparatai, skirti
minkštajam ir kietajam litavimui bei
suvirinimui, ir jų dalys; dujinės paviršiaus
šiluminio apdorojimo mašinos ir
prietaisai

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

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

28.29

28.29.81

Dujų arba vandens dujų generatorių
dalys
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Manufacture of other general-purpose
machinery n.e.c.

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

28.29

28.29.82

Centrifugų dalys; skysčių ar dujų
filtravimo arba gryninimo mašinų ir
aparatų dalys

Parts of centrifuges; parts of filtering or
purifying machinery and apparatus for
liquids or gases

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

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

28.29

28.29.83

Kalandravimo arba kitų valcavimo mašinų Parts of calendaring or other rolling
dalys; purškimo įrenginių dalys,
machines; parts of spraying machinery,
svarstyklių svarsčiai
weights for weighing machines

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

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

28.29

28.29.84

Niekur kitur nepriskirtos mašinų dalys,
neturinčios elektrinių jungčių

Machinery parts, not containing electrical
connectors n.e.c.

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

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

28.29

28.29.85

Indų plovimo mašinų ir valymo,
pripildymo, pakavimo ar įvyniojimo
mašinų dalys

Parts of dish washing machines and
machines for cleaning, filling, packing or
wrapping
Parts of non-electrical machinery and
apparatus for soldering, brazing or
welding; gas-operated surface tempering
machines and appliances

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

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

28.29

28.29.86

Neelektrinių mašinų ir aparatų
minkštajam ir kietajam litavimui bei
suvirinimui dalys; dujinės paviršiaus
šiluminio apdorojimo mašinos ir
prietaisai

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

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

28.29

28.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios manufacturing of other general-purpose
paskirties mašinų gamybos dalis
machinery n.e.c.

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.10

Pėsčiojo valdomi traktoriai

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.21

Traktoriai, kurių variklio galia neviršija 37
Tractors, with an engine power ≤ 37 kW
kW

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.22

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė nei Tractors, with an engine power > 37 kW
37 kW, bet neviršija 59 kW
but ≤ 59 kW

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.23

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė
kaip 59 kW

Tractors, with an engine power > 59 kW

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.31

Plūgai

Ploughs

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.32

Akėčios, purenamieji kultivatoriai,
kultivatoriai, ravėtuvai ir kauptuvai

Harrows, scarifiers, cultivators, weeders
and hoes

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.33

Sėjamosios, sodinamosios ir daigasodės

Seeders, planters and transplanters

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.34

Mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai

Manure spreaders and fertiliser
distributors

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.39

Kitos dirvos apdirbimo mašinos ir įranga

Other soil machinery

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.40

Žoliapjovės vejoms, parkams arba sporto Mowers for lawns, parks or sports
aikštelėms pjauti
grounds
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Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.51

Niekur kitur nepriskirtos žoliapjovės
Mowers (including cutter bars for tractor
(įskaitant juostinius žolės pjovimo
mounting) n.e.c.
įrenginius, prikabinamus prie traktoriaus)

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.52

Šienavimo mašinos

Hay-making machinery

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.53

Šiaudų arba šieno pakavimo presai,
įskaitant presus-rinktuvus

Straw or fodder balers, including pick-up
balers

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.54

Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo
mašinos

Root or tuber harvesting machines

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.59

Niekur kitur nepriskirtos derliaus
nuėmimo ir kuliamosios mašinos

Harvesting and threshing machinery
n.e.c.
Machinery for projecting, dispersing or
spraying liquids or powders for
agriculture or horticulture

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.60

Skysčių arba biriųjų medžiagų įterpimo,
paskleidimo arba purškimo mašinos,
naudojamos žemės ūkyje ar
sodininkystėje

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.70

Žemės ūkio savikrovės arba savivartės
priekabos ir puspriekabės

Self-loading or unloading trailers and
semi-trailers for agriculture
Machines for cleaning, sorting or grading
eggs, fruit or other agricultural produce,
except seed, grain or dried leguminous
vegetables

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.81

Kiaušinių, vaisių, uogų arba kitų žemės
ūkio produktų, išskyrus sėklas, grūdus
arba džiovintas ankštines daržoves,
valymo, rūšiavimo arba kalibravimo
mašinos

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.82

Melžimo įranga

Milking machines

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.83

Gyvūnų pašarų ruošimo mašinos ir įranga

Machinery for preparing animal feeding
stuffs

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.84

Paukščių perėtuvai (inkubatoriai) ir
šildytuvai

Poultry incubators and brooders

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.85

Paukštininkystės mašinos ir įranga

Poultry keeping machinery

Agricultural, horticultural, forestry,
poultry- or bee-keeping machinery n.e.c.

Parts of harvester and threshers n.e.c.

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.86

Niekur kitur nepriskirtos žemės ūkio,
sodininkystės, miškų ūkio,
paukštininkystės arba bitininkystės
mašinos ir įranga

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.91

Niekur kitur nepriskirtų derliaus
nuėmimo ir kuliamųjų mašinų dalys

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.92

Dirvos apdirbimo mašinų ir įrangos dalys Parts of soil machinery

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.93

Kitų žemės ūkio mašinų ir įrangos dalys
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Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.94

Niekur kitur nepriskirtos melžimo mašinų
Parts of milking and dairy machines n.e.c.
ir pienininkystės įrangos dalys

Manufacture of agricultural and forestry
machinery

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

28.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
žemės ir miškų ūkio mašinų ir įrangos
manufacturing of agricultural and
gamybos dalis
forestry machinery

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.11

Staklės metalui apdirbti pašalinant dalį
Machine tools for working metal by
medžiagos, veikiančios naudojant lazerio
removal of material by laser, ultrasonic,
spinduliuotę, ultragarsą ar panašius
water-jet and the like
procesus

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.12

Metalo apdirbimo centrai, agregatinės
vienpozicės arba daugiapozicės metalo
apdirbimo staklės

Machining centres, unit construction
machines and multi-station transfer
machines, for working metal

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.21

Metalo tekinimo staklės

Lathes for removing metal

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.22

Metalo gręžimo, tekinimo ar frezavimo
Machine tools for drilling, boring or
staklės; niekur kitur nepriskirtos sriegimo milling metal; machine tools for
ar įsriegimo staklės
threading or tapping metal n.e.c.

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.23

Atplaišų pašalinimo, galandimo, šlifavimo
Machine tools for deburring, sharpening,
arba kitos metalo baigiamojo apdirbimo
grinding or otherwise finishing metal
staklės

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.24

Išilginio drožimo, pjaustymo, atpjovimo
arba kitos metalo pjovimo staklės

Machine tools for planing, sawing,
cutting-off or otherwise cutting metal

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.31

Metalo lenkimo, briaunų lenkimo ir
tiesinimo staklės

Machines for bending, folding and
straightening metal

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.32

Metalo skylių pramušimo arba įkirtimo
staklės

Machines for punching and notching
metal

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.33

Kalimo arba štampavimo staklės ir kūjai;
niekur kitur nepriskirti hidrauliniai ir
metalo apdirbimo presai

Forging or die-stamping machines and
hammers; hydraulic presses and presses
for working metal n.e.c.
Machine tools n.e.c. for working metal,
sintered metal carbides or cermets,
without removing material
Parts and accessories for metalworking
machine tools

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.34

Niekur kitur nepriskirtos metalo,
sukepintų metalų karbidų arba kermeto
apdirbimo nenuimant dalies medžiagos
staklės

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.40

Metalo apdirbimo staklių dalys ir
reikmenys

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
metalo formavimo įrangos gamybos dalis manufacturing of metal forming
machinery

Manufacture of metal forming machinery Metalo formavimo įrangos gamyba

28.41

28.49.13
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įrankiai
Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

28.41.24

Išilginio drožimo, pjaustymo, atpjovimo
arba kitos metalo pjovimo staklės

Machine tools for planing, sawing,
cutting-off or otherwise cutting metal

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

28.41.32

Metalo skylių pramušimo arba įkirtimo
staklės

Machines for punching and notching
metal
Machine tools n.e.c. for working metal,
sintered metal carbides or cermets,
without removing material

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

28.41.34

Niekur kitur nepriskirtos metalo,
sukepintų metalų karbidų arba kermeto
apdirbimo nenuimant dalies medžiagos
staklės

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

28.49.11

Akmenų, keramikos, betono arba panašių Machine tools for working stone,
mineralinių medžiagų apdirbimo staklės, ceramics, concrete or similar mineral
taip pat stiklo šaltojo apdirbimo staklės
materials or for cold working glass

28.49.12

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios
gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų
medžiagų apdirbimo staklės;
galvanizavimo mašinos

Machine tools for working wood, cork,
bone, hard rubber, hard plastics or
similar hard materials; electroplating
machinery
Stationary rotary or rotary percussion
drills, filing machines, riveters, sheet
metal cutters

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

28.49.13

Stacionarūs sukamieji ar sukamieji
smūginiai grąžtai, šlifavimo mašinos,
kniedytuvai, metalo lakštų pjovimo
įrankiai

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

28.49.21

Staklių įrankių laikikliai ir atsiveriančiosios Tool holders and self-opening dieheads,
sriegimo galvutės
for machine tools

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

28.49.22

Staklių ruošinių laikikliai

Work holders for machine tools
Dividing heads and other special
attachments for machine tools

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

28.49.23

Dalijimo galvutės ir kiti specialieji staklių
įtaisai

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

28.49.24

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios Parts and accessories of machine tools
gumos ir panašių kietųjų medžiagų
for working wood, cork, stone, hard
apdirbimo staklių dalys ir reikmenys
rubber and similar hard materials

Manufacture of other machine tools

Kitų staklių gamyba

28.49

28.49.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų staklių gamybos dalis
manufacturing of other machine tools

Manufacture of machinery for metallurgy Metalurgijos mašinų gamyba

28.91

28.91.11

Konverteriai, liejimo kaušai, luitadėžės ir
liejimo mašinos; metalo valcavimo
staklynai

Converters, ladles, ingot moulds and
casting machines; metal-rolling mills

Manufacture of machinery for metallurgy Metalurgijos mašinų gamyba

28.91

28.91.12

Metalurgijos mašinų dalys; metalo
valcavimo staklynų dalys

Parts of machines for metallurgy; parts of
metal-rolling mills

Manufacture of machinery for metallurgy Metalurgijos mašinų gamyba

28.91

28.91.99

Sub-contracted operations as part of
Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
manufacturing of machinery for
metalurgijos mašinų gamybos dalis
metallurgy

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

28.92

28.92.11

Nuolatinės veikos keltuvai ir konvejeriai,
naudojami požeminiams darbams
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Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.12

Akmens anglių arba uolienų kirtimo
mašinos ir tunelių kasimo mašinos; kitos
gręžimo ir šulinių kasimo mašinos

Coal or rock cutters and tunnelling
machinery; other boring and sinking
machinery

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.21

Savaeigiai buldozeriai ir universalieji
buldozeriai

Self propelled bulldozers and
angledozers

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.22

Savaeigiai greideriai ir grunto lygintuvai;
varikliniai skreperiai

Self-propelled graders and levellers;
motor scrapers

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.23

Savaeigiai plūktuvai ir plentvoliai

Self-propelled tamping machines and
road-rollers

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.24

Savaeigiai priekiniai kaušiniai krautuvai

Self-propelled front-end shovel loaders
Self-propelled mechanical shovels,
excavators and shovel loaders, with a 360
degree revolving superstructure, except
front-end shovel loaders

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.25

Savaeigiai mechaniniai semtuvai,
ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai, kurių
sukamasis antstatas važiuoklės atžvilgiu
gali pasisukti 360 laipsnių kampu,
išskyrus priekinius kaušinius krautuvus

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.26

Kiti savaeigiai mechaniniai semtuvai,
ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai; kitos
savaeigės kasybos mašinos

Other self-propelled mechanical shovels,
excavators and shovel loaders; other selfpropelled machinery for mining

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.27

Buldozerių arba universaliųjų buldozerių
verstuvai

Bulldozer or angledozer blades

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.28

Savivarčiai, nepritaikyti važiuoti
greitkeliais

Dumpers for off-highway use

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.30

Kitos kasimo mašinos

Other excavating machinery

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.40

Mašinos gruntui, uolienoms, rūdoms
arba kitoms mineralinėms medžiagoms
rūšiuoti, smulkinti, maišyti arba panašiai
apdirbti

Machinery for sorting, grinding, mixing
and similar treatment of earth, stone,
ores and other mineral substances

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.50

Vikšriniai traktoriai

Track-laying tractors

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.61

Gręžimo, vertikaliojo kasimo ir kasimo
mašinų bei įrangos dalys; kranų dalys

Parts for boring or sinking or excavating
machinery; parts of cranes

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.62

Grunto, akmens ar kitų medžiagų
rūšiavimo, smulkinimo ar kitokio
apdirbimo mašinų dalys

Parts of machinery for sorting, grinding
or other treatment of earth, stone and
the like

Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų gamyba

28.92

28.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kasybos, karjerų eksploatavimo ir
manufacturing of machinery for mining,
statybos mašinų gamybos dalis
quarrying and construction

Manufacture of machinery for food,

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo

28.93

28.93.11

Išcentriniai grietinėlės separatoriai
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beverage and tobacco processing

mašinų gamyba

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.12

Pienininkystės įranga

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.13

Niekur kitur nepriskirta grūdų ar
Machinery for milling or working of
džiovintų ankštinių daržovių malimo arba
cereals or dried vegetables n.e.c.
apdorojimo įranga

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.14

Įranga naudojama vyno, sidro, vaisių,
uogų sulčių arba panašių gėrimų
gamyboje

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.15

Neelektrinės kepyklų krosnys; nebuitiniai Non-electric bakery ovens; non-domestic
maisto virimo arba šildymo įrenginiai
equipment for cooking or heating

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.16

Žemės ūkio produktų džiovyklos

Dryers for agricultural products

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.17

Įranga, skirta maisto arba gėrimų,
įskaitant riebalus ir aliejų, pramoniniam
paruošimui arba gamybai

Machinery for the industrial preparation
or manufacture of food or drink,
including fats or oils

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.18

Niekur kitur nepriskirta tabako ruošimo
ar gamybos įranga

Machinery for preparing or making up
tobacco n.e.c.

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.20

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių
Machines for cleaning, sorting or grading
daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos seed, grain or dried leguminous
mašinos
vegetables

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.31

Gėrimų apdorojimo įrangos dalys

Parts of machinery for beverage
processing

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.32

Maisto apdorojimo įrangos dalys

Parts of machinery for food processing

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.33

Tabako apdorojimo įrangos dalys

Parts of machinery for tobacco
processing

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.34

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių
Parts of machines for cleaning, sorting or
daržovių valymo, rūšiavimo arba atrankos grading seed, grain or dried leguminous
mašinos
vegetables

Manufacture of machinery for food,
beverage and tobacco processing

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
mašinų gamyba

28.93

28.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
manufacturing of machinery for food,
mašinų gamybos dalis
beverage and tobacco processing

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.11

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo
(ekstruzijos), tempimo, tekstūravimo arba
pjaustymo mašinos; tekstilės pluoštų
paruošimo mašinos

Machines for extruding, drawing,
texturing or cutting man-made textile
materials; machines for preparing textile
fibres

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.12

Tekstilės verptuvai; tekstilės dvejinimo,
sukimo, vyniojimo arba pervijimo
mašinos

Textile spinning machines; textile
doubling, twisting, winding or reeling
machines
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Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.13

Audimo mašinos

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.14

Mezgimo mašinos; mezgimo ir mezgimo Knitting machines; stitch-bonding
prisiuvant bei panašios mašinos;
machines and similar machines;
kilpojimo mašinos
machines for tufting

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.15

Pagalbinė įranga, naudojama kartu su
tekstilės apdirbimo mašinomis; tekstilės
marginimo mechaniniai įrenginiai

Auxiliary machinery for use with
machines for working textiles; textile
printing machinery

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94.21

Tekstilės verpalų ir medžiagų skalbimo,
valymo, gręžimo, laidymo, spaudimo,
dažymo, pervijimo ir panašios mašinos;
veltinio apdailos mašinos

Machinery for washing, cleaning,
wringing, ironing, pressing, dyeing,
reeling and the like of textile yarn and
fabrics; machinery for finishing of felt

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.22

Skalbyklose naudojamos skalbiamosios
mašinos; sausojo valymo mašinos;
džiovinimo mašinos, kurių talpa didesnė
kaip 10 kg sausų skalbinių

Laundry-type washing machines; drycleaning machines; drying machines, with
a capacity > 10 kg

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.23

Išcentrinės drabužių džiovyklos

Centrifugal clothes dryers

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.24

Siuvamosios mašinos, išskyrus
brošiūravimo mašinas ir buitines
siuvamąsias mašinas

Sewing machines, except book sewing
machines and household sewing
machines

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.30

Kailių ir žaliavinių odų išdirbimo bei odų
apdorojimo, taip pat avalynės arba kitų
dirbinių ir gaminių gamybos arba
remonto mašinos

Machinery for working hides, skins or
leather or for making or repairing
footwear and other articles

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.40

Buitinės siuvamosios mašinos

Sewing machines of the household type

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.51

Audimo ir verpimo mašinų dalys ir
reikmenys

Parts and accessories of machines for
spinning and weaving

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.52

Parts of machinery for other production
Kitų tekstilės ir drabužių gamybos
of textiles and apparel and for the
mašinų bei odos apdirbimo mašinų dalys
working of leather

Manufacture of machinery for textile,
apparel and leather production

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų gamyba

28.94

28.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
tekstilės, drabužių ir odos gaminių
manufacturing of machinery for textile,
gamybos mašinų gamybos dalis
apparel and leather production

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

28.95

28.95.11

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos,
išskyrus jų dalis

Machinery for paper and paperboard
production, except parts thereof

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

28.95

28.95.12

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų
dalys

Parts of machinery for paper and
paperboard production

Manufacture of machinery for paper and Popieriaus ir kartono gamybos mašinų

28.95

28.95.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of

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

28.94

Weaving machines

132/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

paperboard production

gamyba

Manufacture of plastic and rubber
machinery

Plastikų ir gumos gamybos mašinų
gamyba

Manufacture of plastic and rubber
machinery

Plastikų ir gumos gamybos mašinų
gamyba

Manufacture of plastic and rubber
machinery

Plastikų ir gumos gamybos mašinų
gamyba

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

Manufacture of other special-purpose
machinery n.e.c.
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28.96.10

Niekur kitur nepriskirtos mašinos gumai Machinery n.e.c. for working plastics and
arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš rubber or for the manufacture of
šių medžiagų gaminti
products from these materials

28.96

28.96.20

Parts for machinery n.e.c. for working
Niekur kitur nepriskirtų mašinų gumai
plastics and rubber or for the
arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš
manufacture of products from these
šių medžiagų gaminti, dalys
materials

28.96

28.96.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
gumos arba plastiko gamybos mašinų
manufacturing of plastics and rubber
gamybos dalis
machinery

28.99

28.41.11

Staklės metalui apdirbti pašalinant dalį
Machine tools for working metal by
medžiagos, veikiančios naudojant lazerio
removal of material by laser, ultrasonic,
spinduliuotę, ultragarsą ar panašius
water-jet and the like
procesus

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

28.99.11

Knygų įrišimo mašinos, įskaitant
brošiūravimo mašinas

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

28.99.12

Teksto rinkimo ir iškiliaspaudės klišių bei Machinery, apparatus and equipment, for
spaudos formų paruošimo ar darymo
type-setting, for preparing or making
mašinos, aparatai ir įrenginiai
printing blocks, plates

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

28.99.13

Ofsetinės spausdinimo mašinos, išskyrus
naudojamas įstaigose

Offset printing machinery, excluding
those of the office type

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

28.99.14

Kitos spausdinimo mašinos, išskyrus
naudojamas įstaigose

Other printing machinery, excluding
those of the office type
Machines and apparatus of a kind used
solely or principally for the manufacture
of semiconductor boules or wafers,
semiconductor devices, electronic
integrated circuits or flat panel displays

28.96

Book-binding machinery, including
book-sewing machines

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

28.99.20

Mašinos ir aparatai, naudojamai vien tik
arba daugiausia puslaidininkių ruošinių
arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų,
elektroninių integrinių grandynų arba
plokščiųjų ekranų gamybai

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

28.99.31

Medienos, popieriaus masės, popieriaus
arba kartono džiovyklos; niekur kitur
nepriskirtos nebuitinės džiovyklos

Dryers for wood, paper pulp, paper or
paperboard; non-domestic dryers n.e.c.

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

28.99.32

Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos (tirai) ir
kiti atrakcionų įrenginiai

Roundabouts, swings, shooting galleries
and other fairground amusements

28.99.39

Orlaivių paleidimo įrenginiai; ant laivo
nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ar
Aircraft launching gear; deck-arrestors or
panašūs įrenginiai; ratų suvedimo įranga; similar gear; tyre balancing equipment;
niekur kitur nepriskirtos specialiosios
special-purpose machinery n.e.c.
paskirties mašinos

Manufacture of other special-purpose
machinery n.e.c.
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Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo
mašinų dalys

Parts of printing and book-binding
machinery
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kind used solely or principally for the
manufacture of semiconductor boules or
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Manufacture of other special-purpose
machinery n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

28.99.51

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik
arba daugiausia puslaidininkių ruošinių
arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų,
elektroninių integrinių grandynų arba
plokščiųjų ekranų gamybai, dalys

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

28.99.52

Kitų specialiosios paskirties mašinų dalys Parts of other special-purpose machinery

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios
paskirties mašinų gamyba

28.99

28.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios manufacturing of other special-purpose
paskirties mašinų gamybos dalis
machinery n.e.c.

29.10.11

Transporto priemonių kibirkštinio
uždegimo stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju
stūmoklių judėjimu, kurių darbinis
cilindrų tūris ne didesnis kaip 1000 cm3

Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines for vehicles,
of a cylinder capacity ≤ 1 000 cm³

Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines for vehicles,
of a cylinder capacity > 1 000 cm³

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.12

Transporto priemonių kibirkštinio
uždegimo stūmokliniai vidaus degimo
varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju
stūmoklių judėjimu, kurių darbinis
cilindrų tūris didesnis kaip 1000 cm3

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.13

Transporto priemonių slėginio uždegimo Compression-ignition internal
stūmokliniai vidaus degimo varikliai
combustion piston engines for vehicles

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.21

Transporto priemonės su kibirkštinio
uždegimo varikliais, kurių darbinis
cilindrų tūris ne didesnis kaip 1500 cm3

Vehicles with spark-ignition engine of a
cylinder capacity ≤ 1 500 cm³

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.22

Transporto priemonės su kibirkštinio
uždegimo varikliais, kurių darbinis
cilindrų tūris didesnis kaip 1500 cm3

Vehicles with spark-ignition engine of a
cylinder capacity > 1 500 cm³
Vehicles with compression-ignition
internal combustion piston engine (diesel
or semi-diesel)

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.23

Transporto priemonės su slėginio
uždegimo stūmokliniais vidaus degimo
varikliais (dyzeliniais arba pusiau
dyzeliniais)

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.24

Kitos variklinės transporto priemonės
žmonėms vežti

Other motor vehicles for the transport of
persons

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.30

Variklinės transporto priemonės, skirtos
vežti 10 ar daugiau žmonių

Motor vehicles for the transport of 10 or
more persons

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.41

Krovininės transporto priemonės su
Goods vehicles, with compressionslėginio uždegimo stūmokliniais vidaus
ignition internal combustion piston
degimo varikliais (dyzeliniais arba pusiau engine (diesel or semi-diesel)
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dyzeliniais)

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.42

Krovininės transporto priemonės su
Goods vehicles, with spark-ignition
kibirkštinio uždegimo stūmokliniais
internal combustion piston engine; other
vidaus degimo varikliais; kitos krovininės
goods vehicles
transporto priemonės

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.43

Puspriekabių vilkikai

Road tractors for semi-trailers

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.44

Variklinių transporto priemonių
važiuoklės su pritvirtintais varikliais

Chassis fitted with engines, for motor
vehicles

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.51

Automobiliniai kranai

Crane lorries

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.52

Variklinės transporto priemonės, skirtos
Vehicles for travelling on snow, golf cars
važiuoti sniegu, golfo automobiliukai ir
and the like, with engines
panašios variklinės transporto priemonės

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.59

Niekur kitur nepriskirtos specialiosios
paskirties variklinės transporto
priemonės

Manufacture of motor vehicles

Variklinių transporto priemonių gamyba

29.10

29.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip
Sub-contracted operations as part of
variklinių transporto priemonių gamybos
manufacturing of motor vehicles
dalis

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

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

29.20

29.20.10

Variklinių transporto priemonių kėbulai

Bodies for motor vehicles

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

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

29.20

29.20.21

Konteineriai, specialiai pritaikyti vežti
vienos arba kelių rūšių transportu

Containers specially designed for
carriage by one or more modes of
transport

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

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

29.20

29.20.22

Namelių tipo priekabos ir puspriekabės,
skirtos gyventi arba stovyklauti

Trailers and semi-trailers of the caravan
type, for housing or camping

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

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

29.20

29.20.23

Kitos priekabos ir puspriekabės

Other 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

29.20.30

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių Parts of trailers, semi-trailers and other
transporto priemonių dalys
vehicles, not mechanically propelled

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

Variklinių transporto priemonių kėbulų
gamyba; priekabų ir puspriekabių
gamyba

29.20

29.20.40

Variklinių transporto priemonių
modifikavimo, surinkimo, įrengimo
paslaugos ir kėbulo darbai

Reconditioning, assembly, fitting out and
bodywork services 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

29.20

29.20.50

Priekabinių namelių ir mobiliųjų namų
įrengimo paslaugos

Fitting out services of caravans and
mobile homes

Manufacture of bodies (coachwork) for

Variklinių transporto priemonių kėbulų

29.20

29.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
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variklinių transporto priemonių kėbulų,
priekabų ir puspriekabių gamybos dalis

manufacturing of bodies (coachwork) for
motor vehicles, trailers and semi-trailers

29.31.10

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti
laidų rinkiniai, naudojami transporto
priemonėse, orlaiviuose arba laivuose

Ignition wiring sets and other wiring sets
of a kind used in vehicles, aircraft or
ships

29.31

29.31.21

Uždegimo žvakės; uždegimo magnetos;
magnetų generatoriai; magnetiniai
smagračiai; skirstytuvai; uždegimo ritės

Sparking plugs; ignition magnetos;
magneto-dynamos; magnetic flywheels;
distributors; ignition coils

29.31

29.31.22

Variklių paleidikliai ir dvejopos paskirties Starter motors and dual purpose starterstarteriai-generatoriai; kiti generatoriai ir generators; other generators and other
kiti įrenginiai
equipment

29.31

29.31.23

Variklinių transporto priemonių ir
motociklų elektriniai signalizacijos
įrenginiai, stiklų valytuvai, apsaugos nuo
stiklų apšalimo ir aprasojimo įrenginiai

Electrical signalling equipment,
windscreen wipers, defrosters and
demisters for motor vehicles and
motorcycles

Variklinių transporto priemonių elektros
ir elektroninės įrangos gamyba

29.31

29.31.30

Kitos elektrinės variklinių transporto
priemonių ir motociklų įrangos dalys

Parts of other electrical equipment for
motor vehicles and motorcycles

Manufacture of electrical and electronic
equipment for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių elektros
ir elektroninės įrangos gamyba

29.31

29.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
variklinių transporto priemonių elektros ir manufacturing of electrical and electronic
elektroninės įrangos gamybos dalis
equipment for motor vehicles

Manufacture of other parts and
accessories for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių kitų dalių
ir reikmenų gamyba

29.32

29.32.10

Variklinių transporto priemonių sėdynės

Seats for motor vehicles

Manufacture of other parts and
accessories for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių kitų dalių
ir reikmenų gamyba

29.32

29.32.20

Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų
dalys bei reikmenys

Safety seat belts, airbags and parts and
accessories of bodies

Manufacture of other parts and
accessories for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių kitų dalių
ir reikmenų gamyba

29.32

29.32.30

Niekur kitur nepriskirtos variklinių
transporto priemonių dalys ir reikmenys

Parts and accessories n.e.c., for motor
vehicles

Manufacture of other parts and
accessories for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių kitų dalių
ir reikmenų gamyba

29.32

29.32.91

Subrangovų teikiamos variklinių
transporto priemonių dalių rinkinių
surinkimo paslaugos

Sub-contracted assembly services for
complete sets for motor vehicles

Manufacture of other parts and
accessories for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių kitų dalių
ir reikmenų gamyba

29.32

29.32.92

Niekur kitur nepriskirtų variklinių
transporto priemonių dalių ir reikmenų
surinkimo paslaugos

Assembly services of parts and
accessories for motor vehicles n.e.c.

Manufacture of other parts and
accessories for motor vehicles

Variklinių transporto priemonių kitų dalių
ir reikmenų gamyba

29.32

29.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
variklinių transporto priemonių kitų dalių manufacturing of other parts and
bei pagalbinių reikmenų gamybos dalis
accessories for motor vehicles

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.10

Kariniai jūrų laivai

Naval ships

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.21

Kruiziniai laivai, ekskursijų laivai ir
panašios vandens transporto priemonės
žmonėms vežti; visų rūšių keltai

Cruise ships, excursion boats and similar
vessels for the transport of persons;
ferry-boats of all kinds

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.22

Tanklaiviai žaliai naftai, naftos

Tankers for the transport of crude oil, oil
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produktams, chemikalams, suskystintoms
products, chemicals, liquefied gas
dujoms gabenti
Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.23

Refrižeratoriniai laivai, išskyrus tanklaivius Refrigerated vessels, except tankers

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.24

Sausakrūviai laivai

Dry cargo ships

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.31

Žvejybos laivai; žuvų apdorojimo laivai ir
kiti laivai žvejybos produktams perdirbti
arba konservuoti

Fishing vessels; factory ships and other
vessels for processing or preserving
fishery products

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.32

Vilkikai ir stumiantieji laivai

Tugs and pusher craft

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.33

Žemsiurbės; plūdrieji švyturiai,
plaukiojantieji kranai; kiti laivai

Dredgers; light-vessels, floating cranes;
other vessels

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.40

Atviros jūros laivai ir infrastruktūra

Offshore vessels and infrastructure

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.50

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant
plaustus, rezervuarus, užtvankas,
prieplaukas, plūdurus ir švyturius)

Other floating structures (including rafts,
tanks, coffer-dams, landing stages, buoys
and beacons)

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.91

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų Conversion and reconstruction of ships,
pertvarkymas ir rekonstrukcija
floating platforms and structures

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.92

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų Fitting out services of ships and floating
įrengimo paslaugos
platforms and structures

Building of ships and floating structures

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.11

30.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
laivų ir plūdriųjų konstrukcijų gamybos
manufacturing of ships and floating
dalis
structures

Building of pleasure and sporting boats

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų)
statyba

30.12

30.12.11

Pramoginiai ir sportiniai burlaiviai
(išskyrus pripučiamus), su pagalbiniu
varikliu arba be jo

Building of pleasure and sporting boats

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų)
statyba

30.12

30.12.12

Pripučiami pramoginiai ar sportiniai laivai Inflatable vessels for pleasure or sports

Building of pleasure and sporting boats

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų)
statyba

30.12

30.12.19

Kiti pramoginiai ar sportiniai laivai;
irklinės valtys ir kanojos

Building of pleasure and sporting boats

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų)
statyba

30.12

30.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
pramoginių ir sportinių katerių (laivų)
manufacturing of pleasure and sporting
gamybos dalis
boats

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

30.20.11

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros
šaltinio

Rail locomotives powered from an
external source of electricity

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

30.20.12

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai

Diesel-electric locomotives

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

30.20.13

Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai

Other rail locomotives; locomotive
tenders

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

30.20.20

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba
tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir

Self-propelled railway or tramway
coaches, vans and trucks, except
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platforminiai, išskyrus techninės
priežiūros ir aptarnavimo tarnybos
transporto priemones

maintenance or service vehicles

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

30.20.31

Geležinkelio arba tramvajaus techninės
priežiūros ir aptarnavimo tarnybos
transporto priemonės

Railway or tramway maintenance or
service vehicles

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

30.20.32

Keleiviniai nesavaeigiai geležinkelio arba
tramvajaus vagonai; bagažo vagonai ir
kiti specialieji vagonai

Railway or tramway passenger coaches,
not self-propelled; luggage vans and
other specialised vans

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

30.20.33

Nesavaeigiai prekiniai geležinkelio arba
tramvajaus vagonai

Railway or tramway goods vans and
wagons, not self-propelled

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

30.20.40

Geležinkelio, tramvajaus lokomotyvų ar
riedmenų dalys; mechaniniai eismo
valdymo įrenginiai

Parts of railway or tramway locomotives
or rolling-stock; mechanical traffic
control equipment

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

30.20.91

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų
bei riedmenų atnaujinimo ir įrengimo
paslaugos

Reconditioning and fitting out services
("completing") of railway and tramway
locomotives and rolling-stock

Manufacture of railway locomotives and
rolling stock

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų
gamyba

30.20

30.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų
manufacturing of railway locomotives
gamybos dalis
and rolling stock

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.11

Orlaivių kibirkštinio uždegimo
(benzininiai) varikliai

Aircraft spark-ignition engines

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.12

Turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai
varikliai

Turbo-jets and turbo-propellers

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.13

Reaktyviniai varikliai, išskyrus
turboreaktyvinius variklius

Reaction engines, excluding turbo-jets

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.14

Lakūnų stacionarieji treniruokliai ir jų
dalys

Ground flying trainers and parts thereof

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.15

Orlaivių kibirkštinio uždegimo
(benzininių) variklių dalys

Parts for aircraft spark-ignition engines

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.16

Turboreaktyvinių ir turbosraigtinių
variklių dalys

Parts of turbo-jets or turbo-propellers

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.20

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai,
skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių

Balloons and dirigibles; gliders, hang
gliders and other non-powered aircraft

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.31

Sraigtasparniai

Helicopters

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.32

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be
krovinio ne didesnė kaip 2000 kg

Aeroplanes and other aircraft, of an
unladen weight ≤ 2 000 kg

Manufacture of air and spacecraft and

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios

30.30

30.30.33

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be

Aeroplanes and other aircraft, of an
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krovinio didesnė kaip 2000 kg, bet ne
didesnė 15000 kg

unladen weight > 2 000 kg but ≤ 15 000
kg

30.30.34

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be
krovinio didesnė kaip 15000 kg

Aeroplanes and other aircraft, of an
unladen weight > 15 000 kg

30.30

30.30.40

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir
erdvėlaivių paleidimo raketos

Spacecraft (including satellites) and
spacecraft launch vehicles

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.50

Kitos orlaivių ir erdvėlaivių dalys

Other parts of aircraft and spacecraft

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.60

Orlaivių ir orlaivių variklių kapitalinio
remonto ir pertvarkymo paslaugos

Overhaul and conversion services of
aircraft and aircraft engines

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

30.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
manufacturing of air and spacecraft and
įrangos gamybos dalis
related machinery

Manufacture of military fighting vehicles

Karinių kovinių transporto priemonių
gamyba

30.40

30.40.10

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos
kovinės mašinos bei jų dalys

Manufacture of military fighting vehicles

Karinių kovinių transporto priemonių
gamyba

30.40

30.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
karinių kovinių transporto priemonių
manufacturing of military fighting
gamybos dalis
vehicles

30.91.11

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais
stūmokliniais vidaus degimo varikliais su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio
judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ne
didesnis kaip 50 cm3

Motorcycles and cycles with an auxiliary
motor with reciprocating internal
combustion piston engine ≤ 50 cm³

Motorcycles with reciprocating internal
combustion piston engine > 50 cm³

related machinery

įrangos gamyba

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

30.30

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios
įrangos gamyba

Manufacture of air and spacecraft and
related machinery

Manufacture of motorcycles

Motociklų gamyba

30.91

Motorised tanks and other armoured
fighting vehicles and parts thereof

Manufacture of motorcycles

Motociklų gamyba

30.91

30.91.12

Motociklai su stūmokliniais vidaus
degimo varikliais su grįžtamuoju
slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių
darbinis cilindrų tūris didesnis kaip 50
cm3

Manufacture of motorcycles

Motociklų gamyba

30.91

30.91.13

Niekur kitur nepriskirti motociklai; jų
priekabos

Motorcycles n.e.c.; side-cars

Manufacture of motorcycles

Motociklų gamyba

30.91

30.91.20

Motociklų ir jų priekabų dalys ir
pagalbiniai reikmenys

Parts and accessories of motorcycles and
side-cars

Motociklų kibirkštinio uždegimo
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių
judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ne
didesnis kaip 1000 cm3

Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines for
motorcycles, of a cylinder capacity ≤ 1
000 cm³

Motociklų kibirkštinio uždegimo
stūmokliniai vidaus degimo varikliai su
grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių

Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines for
motorcycles, of a cylinder capacity > 1

Manufacture of motorcycles

Motociklų gamyba

30.91

30.91.31

Manufacture of motorcycles

Motociklų gamyba

30.91

30.91.32
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Manufacture of motorcycles

Motociklų gamyba

30.91

30.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
motociklų gamybos dalis
manufacturing of motorcycles

Manufacture of bicycles and invalid
carriages

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

30.92

30.92.10

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto
priemonės, be variklio

Manufacture of bicycles and invalid
carriages

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

30.92

30.92.20

Vežimėliai neįgaliesiems, išskyrus jų dalis Invalid carriages, excluding parts and
ir reikmenis
accessories

Manufacture of bicycles and invalid
carriages

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

30.92

30.92.30

Dviračių bei kitų pedalinių transporto
priemonių be variklio ir vežimėlių
neįgaliesiems dalys ir reikmenys

Parts and accessories of bicycles and
other cycles, not motorised, and of
invalid carriages

Manufacture of bicycles and invalid
carriages

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

30.92

30.92.40

Vaikų vežimėliai ir jų dalys

Baby carriages and parts thereof

Manufacture of bicycles and invalid
carriages

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

30.92

30.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
dviračių ir vežimėlių neįgaliesiems
manufacturing of bicycles and invalid
gamybos dalis
carriages

Manufacture of other transport
equipment n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto
įrangos gamyba

30.99

30.99.10

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto
įranga

Manufacture of other transport
equipment n.e.c.

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto
įrangos gamyba

30.99

30.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto manufacturing of other transport
įrangos gamybos dalis
equipment n.e.c.

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

31.00.11

Sėdimieji baldai, visų pirma su metaliniais
Seats, primarily with metal frames
karkasais

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

31.00.12

Sėdimieji baldai, visų pirma su mediniais
karkasais

Seats, primarily with wooden frames

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

31.00.13

Kiti sėdimieji baldai

Other seats

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

31.00.14

Sėdimųjų baldų dalys

Parts of seats

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

31.00.20

Baldų (išskyrus sėdimuosius baldus) dalys Parts of furniture (except seats)

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

31.00.91

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo
paslaugos

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

31.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
sėdimųjų baldų, jų dalių, taip pat baldų
manufacturing of seats, parts thereof and
dalių gamybos dalis
parts of furniture

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

31.01.11

Metaliniai įstaigų baldai

Metal furniture of a kind used in offices

Manufacture of office and shop furniture Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)

31.01

31.01.12

Mediniai įstaigų baldai

Wooden furniture of a kind used in
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offices

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

31.01.13

Mediniai prekybos įmonių (parduotuvių)
baldai

Manufacture of office and shop furniture

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių)
baldų gamyba

31.01

31.01.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) manufacturing of office and shop
baldų gamybos dalis
furniture

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

31.00.11

Sėdimieji baldai, visų pirma su metaliniais
Seats, primarily with metal frames
karkasais

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

31.00.12

Sėdimieji baldai, visų pirma su mediniais
karkasais

Seats, primarily with wooden frames

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

31.00.13

Kiti sėdimieji baldai

Other seats

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

31.00.14

Sėdimųjų baldų dalys

Parts of seats

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

31.00.20

Baldų (išskyrus sėdimuosius baldus) dalys Parts of furniture (except seats)

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

31.00.91

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo
paslaugos

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

31.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
sėdimųjų baldų, jų dalių, taip pat baldų
manufacturing of seats, parts thereof and
dalių gamybos dalis
parts of furniture

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

31.02.10

Virtuvės baldai

Wooden furniture for shops

Upholstering services of chairs and seats

Kitchen furniture

Manufacture of kitchen furniture

Virtuvės baldų gamyba

31.02

31.02.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
virtuvės baldų gamybos dalis
manufacturing of kitchen furniture

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

31.00.11

Sėdimieji baldai, visų pirma su metaliniais
Seats, primarily with metal frames
karkasais

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

31.00.12

Sėdimieji baldai, visų pirma su mediniais
karkasais

Seats, primarily with wooden frames

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

31.00.13

Kiti sėdimieji baldai

Other seats

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

31.00.14

Sėdimųjų baldų dalys

Parts of seats

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

31.00.20

Baldų (išskyrus sėdimuosius baldus) dalys Parts of furniture (except seats)

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

31.00.91

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo
paslaugos

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

31.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
sėdimųjų baldų, jų dalių, taip pat baldų
manufacturing of seats, parts thereof and
dalių gamybos dalis
parts of furniture

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

31.03.11

Čiužinių karkasai

Mattress supports

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

31.03.12

Čiužiniai, išskyrus čiužinių karkasus

Mattresses, excluding mattress supports

Manufacture of mattresses

Čiužinių gamyba

31.03

31.03.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
čiužinių gamybos dalis
manufacturing of mattresses

Manufacture of other furniture

Kitų baldų gamyba

31.09

31.09.11

Niekur kitur nepriskirti metaliniai baldai
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Manufacture of other furniture

Kitų baldų gamyba

31.09

31.09.12

Mediniai miegamojo, valgomojo ir
svetainės baldai

Wooden furniture of a kind used in the
bedroom, in the dining room and in the
living room

Manufacture of other furniture

Kitų baldų gamyba

31.09

31.09.13

Niekur kitur nepriskirti mediniai baldai

Wooden furniture n.e.c.

Manufacture of other furniture

Kitų baldų gamyba

31.09

31.09.14

Baldai, pagaminti iš plastiko ar kitų
Furniture of plastics or other materials
medžiagų (pavyzdžiui, nendrių, vytelių ar
(e.g., cane, osier or bamboo)
bambuko)

Manufacture of other furniture

Kitų baldų gamyba

31.09

31.09.91

Naujų baldų apdailos paslaugos (išskyrus Finishing services of new furniture
kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimą)
(except upholstering of chairs and seats)

Manufacture of other furniture

Kitų baldų gamyba

31.09

31.09.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų baldų gamybos dalis
manufacturing of other furniture

Striking of coins

Monetų kalimas

32.11

32.11.10

Monetos

32.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
monetų gamybos dalis
manufacturing of coins

Striking of coins

Monetų kalimas

Manufacture of jewellery and related
articles

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių
gamyba

32.12

32.12.11

Dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangieji
ar pusbrangiai akmenys, įskaitant
sintetinius arba regeneruotus, apdirbtus,
bet neįtvirtintus

Manufacture of jewellery and related
articles

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių
gamyba

32.12

32.12.12

Apdirbti pramoniniai deimantai; gamtinių Industrial diamonds, worked; dust and
arba sintetinių brangakmenių arba
powder of natural or synthetic precious
pusbrangių akmenų dulkės ar milteliai
or semi-precious stones

Manufacture of jewellery and related
articles

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių
gamyba

32.12

32.12.13

Articles of jewellery and parts thereof;
Juvelyriniai gaminiai bei jų dalys; aukso ar
articles of goldsmiths' or silversmiths'
sidabro dailieji gaminiai bei jų dalys
wares and parts thereof

Manufacture of jewellery and related
articles

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių
gamyba

32.12

32.12.14

Kiti tauriųjų metalų gaminiai; gaminiai iš
gamtinių arba dirbtiniu būdu išaugintų
perlų, brangiųjų ar pusbrangių akmenų

Manufacture of jewellery and related
articles

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių
gamyba

32.12

32.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
juvelyrinių ir panašių gaminių gamybos
manufacturing of jewellery and related
dalis
articles

Manufacture of imitation jewellery and
related articles

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių
gamyba

32.13

32.13.10

Dirbtinė bižuterija ir panašūs gaminiai

Manufacture of imitation jewellery and
related articles

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių
gamyba

32.13

32.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
dirbtinės bižuterijos ir panašių gaminių
manufacturing of imitation jewellery and
gamybos dalis
related articles

Manufacture of musical instruments

Muzikos instrumentų gamyba

32.20

32.20.11

Fortepijonai ir pianinai bei kiti klavišiniai
styginiai muzikos instrumentai

Pianos and other keyboard stringed
musical instruments

Manufacture of musical instruments

Muzikos instrumentų gamyba

32.20

32.20.12

Kiti styginiai muzikos instrumentai

Other string musical instruments

Manufacture of musical instruments

Muzikos instrumentų gamyba

32.20

32.20.13

Vamzdiniai klavišiniai vargonai,
fisharmonijos ir panašūs instrumentai;

Keyboard pipe organs, harmoniums and
similar instruments; accordions and
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akordeonai ir panašūs instrumentai;
lūpinės armonikėlės; pučiamieji
instrumentai

similar instruments; mouth organs; wind
instruments

Manufacture of musical instruments

Muzikos instrumentų gamyba

32.20

32.20.14

Muzikos arba klavišiniai instrumentai,
kurių garsui išgauti ar stiprinti būtina
elektra

Musical or keyboard instruments, the
sound of which is produced, or must be
amplified, electrically

Manufacture of musical instruments

Muzikos instrumentų gamyba

32.20

32.20.15

Kiti muzikos instrumentai

Other musical instruments
Metronomes, tuning forks and pitch
pipes; mechanisms for musical boxes;
musical instrument strings
Parts and accessories of musical
instruments

Manufacture of musical instruments

Muzikos instrumentų gamyba

32.20

32.20.16

Metronomai, kamertonai ir vienatoniai
vamzdeliai; muzikinių skrynelių
mechanizmai; muzikos instrumentų
stygos

Manufacture of musical instruments

Muzikos instrumentų gamyba

32.20

32.20.20

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys

Manufacture of musical instruments

Muzikos instrumentų gamyba

32.20

32.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
muzikos instrumentų gamybos dalis
manufacturing of musical instruments

Manufacture of sports goods

Sporto reikmenų gamyba

32.30

32.30.11

Slidės ir kiti slidinėjimo reikmenys,
išskyrus avalynę; pačiūžos ir riedučiai; jų
dalys

Snow-skis and other snow-ski
equipment, except footwear; ice skates
and roller skates; parts thereof

Manufacture of sports goods

Sporto reikmenų gamyba

32.30

32.30.12

Slidinėjimo avalynė

Snow-ski footwear

Manufacture of sports goods

Sporto reikmenų gamyba

32.30

32.30.13

Vandens slidės, banglentės, burlentės ir
kiti vandens sporto reikmenys

Water-skis, surfboards, sailboards and
other water-sport equipment

Manufacture of sports goods

Sporto reikmenų gamyba

32.30

32.30.14

Gimnastikos, kūno rengybos centrų arba
atletinių sporto šakų reikmenys ir
įrenginiai

Gymnasium, fitness centre or athletics
articles and equipment

Manufacture of sports goods

Sporto reikmenų gamyba

32.30

32.30.15

Kiti reikmenys ir įrenginiai, skirti sportui
arba lauko žaidimams; plaukimo ir
irklavimo baseinai

Other articles and equipment for sports
or outdoor games; swimming pools and
paddling pools

Manufacture of sports goods

Sporto reikmenų gamyba

32.30

32.30.16

Meškerykočiai, kiti meškeriojimo
reikmenys; niekur kitur nepriskirti
medžioklės arba žvejybos reikmenys

Fishing rods, other line fishing tackle;
articles for hunting or fishing n.e.c.

Manufacture of sports goods

Sporto reikmenų gamyba

32.30

32.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
sporto reikmenų gamybos dalis
manufacturing of sports goods

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

32.40.11

Tik žmonių pavidalo lėlės

Dolls representing only human beings

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

32.40.12

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas
ne žmonių pavidalo būtybes

Toys representing animals or non-human
creatures

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

32.40.13

Žmonių pavidalo lėlių dalys ir reikmenys

Parts and accessories of dolls
representing human beings

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

32.40.20

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti
sumažinti modeliai ar konstravimo
rinkiniai ir konstruojamieji žaislai

Toy trains and their accessories; other
reduced-size models or construction sets
and constructional toys
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Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

32.40.31

Žaislai su ratukais, pritaikyti vaikams
važinėtis; lėlių vežimėliai

Wheeled toys designed to be ridden by
children; dolls' carriages

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

32.40.32

Dėlionės

Puzzles

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

32.40.39

Niekur kitur nepriskirti žaidimai ir žaislai

Games and toys n.e.c.

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

32.40.41

Lošimo kortos

Playing cards

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

32.40.42

Biliardo, pramogų, stalo arba kambario
Articles for billiards, articles for funfair,
žaidimų reikmenys; kiti moneta ar žetonu table or parlour games; other games,
įjungiami žaidimai
coin- or disc-operated

Manufacture of games and toys

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

32.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
žaidimų ir žaislų gamybos dalis
manufacturing of games and toys

Manufacture of construction kits

Konstravimo rinkinių gamyba

32.40.10

32.40.20

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti
sumažinti modeliai ar konstravimo
rinkiniai ir konstruojamieji žaislai

Toy trains and their accessories; other
reduced-size models or construction sets
and constructional toys

Manufacture of plastic toys

Plastikinių žaislų gamyba

32.40.20

32.40.11

Tik žmonių pavidalo lėlės

Dolls representing only human beings
Toys representing animals or non-human
creatures

Manufacture of plastic toys

Plastikinių žaislų gamyba

32.40.20

32.40.12

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas
ne žmonių pavidalo būtybes

Manufacture of plastic toys

Plastikinių žaislų gamyba

32.40.20

32.40.13

Žmonių pavidalo lėlių dalys ir reikmenys

Parts and accessories of dolls
representing human beings

Manufacture of plastic toys

Plastikinių žaislų gamyba

32.40.20

32.40.20

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti
sumažinti modeliai ar konstravimo
rinkiniai ir konstruojamieji žaislai

Toy trains and their accessories; other
reduced-size models or construction sets
and constructional toys

Manufacture of plastic toys

Plastikinių žaislų gamyba

32.40.20

32.40.39

Niekur kitur nepriskirti žaidimai ir žaislai

Games and toys n.e.c.

Manufacture of wooden toys

Medinių žaislų gamyba

32.40.30

32.40.11

Tik žmonių pavidalo lėlės

Dolls representing only human beings

Manufacture of wooden toys

Medinių žaislų gamyba

32.40.30

32.40.12

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas
ne žmonių pavidalo būtybes

Toys representing animals or non-human
creatures

Manufacture of wooden toys

Medinių žaislų gamyba

32.40.30

32.40.13

Žmonių pavidalo lėlių dalys ir reikmenys

Parts and accessories of dolls
representing human beings

Manufacture of wooden toys

Medinių žaislų gamyba

32.40.30

32.40.20

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti
sumažinti modeliai ar konstravimo
rinkiniai ir konstruojamieji žaislai

Toy trains and their accessories; other
reduced-size models or construction sets
and constructional toys

Manufacture of wooden toys

Medinių žaislų gamyba

32.40.30

32.40.39

Niekur kitur nepriskirti žaidimai ir žaislai

Games and toys n.e.c.

Manufacture of stuffed toys

Kimštinių žaislų gamyba

32.40.40

32.40.11

Tik žmonių pavidalo lėlės

Dolls representing only human beings

Manufacture of stuffed toys

Kimštinių žaislų gamyba

32.40.40

32.40.12

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas
ne žmonių pavidalo būtybes

Toys representing animals or non-human
creatures

Manufacture of stuffed toys

Kimštinių žaislų gamyba

32.40.40

32.40.13

Žmonių pavidalo lėlių dalys ir reikmenys

Parts and accessories of dolls
representing human beings

Manufacture of table or parlour games

Stalo arba kambario žaidimų gamyba

32.40.50

32.40.32

Dėlionės

Puzzles

Manufacture of table or parlour games

Stalo arba kambario žaidimų gamyba

32.40.50

32.40.39

Niekur kitur nepriskirti žaidimai ir žaislai

Games and toys n.e.c.
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Manufacture of wheeled toys designed
to be ridden, including tricycles

Plastikinių triračių ir kitų žaislų su ratukais
gamyba

32.40.60

32.40.31

Žaislai su ratukais, pritaikyti vaikams
važinėtis; lėlių vežimėliai

Wheeled toys designed to be ridden by
children; dolls' carriages

Manufacture of electronic toys and
games

Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba

32.40.70

32.40.11

Tik žmonių pavidalo lėlės

Dolls representing only human beings

Manufacture of electronic toys and
games

Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba

32.40.70

32.40.12

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas
ne žmonių pavidalo būtybes

Toys representing animals or non-human
creatures

Manufacture of electronic toys and
games

Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba

32.40.70

32.40.13

Žmonių pavidalo lėlių dalys ir reikmenys

Parts and accessories of dolls
representing human beings

Manufacture of electronic toys and
games

Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba

32.40.70

32.40.20

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti
sumažinti modeliai ar konstravimo
rinkiniai ir konstruojamieji žaislai

Toy trains and their accessories; other
reduced-size models or construction sets
and constructional toys

Manufacture of electronic toys and
games

Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba

32.40.70

32.40.39

Niekur kitur nepriskirti žaidimai ir žaislai

Games and toys n.e.c.

Manufacture of electronic toys and
games

Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba

32.40.70

32.40.42

Biliardo, pramogų, stalo arba kambario
Articles for billiards, articles for funfair,
žaidimų reikmenys; kiti moneta ar žetonu table or parlour games; other games,
įjungiami žaidimai
coin- or disc-operated

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.11

Odontologijoje naudojami instrumentai
ir prietaisai

Instruments and appliances used in
dental treatment

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.12

Medicininiai, chirurginiai arba
laboratoriniai sterilizatoriai

Medical, surgical or laboratory sterilisers

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.13

Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir
panašūs reikmenys; niekur kitur
nepriskirti oftalmologijos ir kiti
instrumentai ir prietaisai

Syringes, needles, catheters, cannulae
and the like; ophthalmic and other
instruments and appliances n.e.c.

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.21

Terapijos instrumentai ir prietaisai;
kvėpavimo aparatai

Therapeutic instruments and appliances;
breathing appliances

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.22

Dirbtiniai sąnariai; ortopedijos įtaisai;
dirbtiniai dantys; dantų tvirtinimo ir
sujungimo detalės; niekur kitur
nepriskirtos dirbtinės kūno dalys

Artificial joints; orthopaedic appliances;
artificial teeth; dental fittings; artificial
parts of the body n.e.c.

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.23

Protezų ir ortopedijos įtaisų dalys ir
reikmenys

Parts and accessories of prostheses and
orthopaedic appliances

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.30

Baldai, skirti naudoti medicinoje,
chirurgijoje, odontologijoje arba
veterinarijoje; kirpėjų kėdės ir panašios
kėdės bei jų dalys

Medical, surgical, dental or veterinary
furniture; barbers' chairs and similar
chairs and parts thereof

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.41

Kontaktiniai lęšiai; akinių lęšiai iš bet
kokių medžiagų

Contact lenses; spectacle lenses of any
material

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.42

Korekciniai, apsauginiai ir kitokie akiniai
ar kiti panašūs įtaisai

Spectacles, goggles and the like,
corrective, protective or other

EVRK 2 red. Name

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

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

145/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.43

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų Frames and mountings for spectacles,
rėmeliai ir aptaisai
goggles or the like

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.44

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų Parts of frames and mountings for
rėmelių ir aptaisų dalys
spectacles, goggles or the like

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.50

Kiti medicinos arba chirurgijos reikmenys

Manufacture of medical and dental
instruments and supplies

Medicinos ir odontologijos prietaisų,
instrumentų ir reikmenų gamyba

32.50

32.50.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
medicinos ir chirurgijos įrangos bei
manufacturing of medical and surgical
ortopedijos prietaisų gamybos dalis
equipment and orthopaedic appliances

Manufacture of dental cement

Odontologinio cemento gamyba

32.50.10

32.50.50

Kiti medicinos arba chirurgijos reikmenys

Other articles for medical or surgical
purposes
Artificial joints; orthopaedic appliances;
artificial teeth; dental fittings; artificial
parts of the body n.e.c.

Other articles for medical or surgical
purposes

Manufacture of orthopaedic and other
appliances

Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba

32.50.20

32.50.22

Dirbtiniai sąnariai; ortopedijos įtaisai;
dirbtiniai dantys; dantų tvirtinimo ir
sujungimo detalės; niekur kitur
nepriskirtos dirbtinės kūno dalys

Manufacture of orthopaedic and other
appliances

Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba

32.50.20

32.50.23

Protezų ir ortopedijos įtaisų dalys ir
reikmenys

Parts and accessories of prostheses and
orthopaedic appliances
Artificial joints; orthopaedic appliances;
artificial teeth; dental fittings; artificial
parts of the body n.e.c.

Manufacture of prosthetic appliances

Protezų gamyba

32.50.30

32.50.22

Dirbtiniai sąnariai; ortopedijos įtaisai;
dirbtiniai dantys; dantų tvirtinimo ir
sujungimo detalės; niekur kitur
nepriskirtos dirbtinės kūno dalys

Manufacture of prosthetic appliances

Protezų gamyba

32.50.30

32.50.23

Protezų ir ortopedijos įtaisų dalys ir
reikmenys

Parts and accessories of prostheses and
orthopaedic appliances

Manufacture of brooms and brushes

Šluotų ir šepečių gamyba

32.91

32.91.11

Buityje naudojamos šluotos ir šepečiai

Brooms and brushes for household
cleaning
Tooth brushes, hair brushes and other
toilet brushes for use on the person;
artists' brushes, writing brushes and
brushes for cosmetics
Other brushes n.e.c.

Manufacture of brooms and brushes

Šluotų ir šepečių gamyba

32.91

32.91.12

Dantų šepetėliai, plaukų šepečiai ir kiti
šepečiai asmens priežiūrai; dailininkų
teptukai, rašymo teptukai ir kosmetiniai
teptukai

Manufacture of brooms and brushes

Šluotų ir šepečių gamyba

32.91

32.91.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, šepečiai

Manufacture of brooms and brushes

Šluotų ir šepečių gamyba

32.91

32.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
šluotų ir šepečių gamybos dalis
manufacturing of brooms and brushes

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.11

Apsauginiai galvos apdangalai ir kiti
saugos gaminiai

Safety headgear and other safety
products

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.12

Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai
su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš Ball point pens; felt-tipped and other
kitų akytųjų medžiagų; automatiniai
porous-tipped pens and markers;
pieštukai su išstumiamomis arba
propelling or sliding pencils
išslystančiomis šerdelėmis

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.13

Braižybai tušu skirti plunksnakočiai;
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automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir
stylograph pens and other pens
kiti plunksnakočiai
Other manufacturing n.e.c.

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99

32.99.14

Rašymo reikmenų rinkiniai,
plunksnakočių koteliai, pieštukų koteliai
ir panašūs koteliai; jų dalys

Sets of writing implements, pen- and
pencil-holders and similar holders; parts
thereof

32.99.15

Pieštukai, spalvotieji pieštukai, pieštukų
šerdelės, pastelės, angliniai pieštukai,
rašymo arba piešimo kreidelės ir siuvėjų
kreidelės

Pencils, crayons, pencil leads, pastels,
drawing charcoals, writing or drawing
chalks and tailors' chalks

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.16

Grifelinės lentelės ir lentos; spaudai datai
ar numeriui žymėti, antspaudai ir panašūs Slates and boards; date, sealing or
rankiniai įtaisai; rašomųjų mašinėlių
numbering stamps and the like;
juostelės arba panašios juostelės;
typewriter or similar ribbons; ink-pads
antspaudų pagalvėlės

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.21

Skėčiai nuo lietaus ir nuo saulės; lazdos,
lazdos-sėdynės ir panašūs daiktai

Umbrellas and sun umbrellas; walkingsticks, seat-sticks and the like

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.22

Skėčių nuo lietaus ir nuo saulės, lazdų,
lazdų-sėdynių ir panašių gaminių dalys,
puošmenos ir reikmenys

Parts, trimmings and accessories of
umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks,
seat-sticks and the like

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.23

Spraustukai, spausteliai, kniedinės
spraustės ir jų dalys; sagos; užtrauktukai

Press-fasteners, snap-fasteners, pressstuds and parts thereof; buttons; slide
fasteners

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.24

Sagų formos ir kitos sagų dalys; sagų
ruošiniai; užtrauktukų dalys

Button moulds and other parts of
buttons; button blanks; parts of slide
fasteners

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.30

Gaminiai iš žmonių ar gyvūnų plaukų;
panašūs gaminiai iš tekstilės medžiagų

Products of human or animal hair; similar
products of textile materials

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.41

Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai;
Cigarette lighters and other lighters;
pypkės ir cigarų arba cigarečių kandikliai smoking pipes and cigar or cigarette
bei jų dalys
holders and parts thereof

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.42

Žiebtuvėlių dalys; piroforiniai lydiniai;
gaminiai iš degiųjų medžiagų

Parts of lighters; pyrophoric alloys;
articles of combustible materials

32.99.43

Skystos arba suskystintos degiosios
dujos, skirtos žiebtuvėliams, laikomos
talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip
300 cm3

Liquid or liquefied-gas fuels for lighters,
in containers of a capacity ≤ 300 cm³

Festive, carnival or other entertainment
articles, including conjuring tricks and
novelty jokes
Scent sprays and mounts and heads

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.51

Šventiniai, karnavaliniai arba kiti
pramogoms skirti gaminiai, įskaitant
priemones, naudojamas triukams rodyti
ir pokštams krėsti

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.52

Kvepalų purkštuvėliai bei jų antgaliai ir
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Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.53

Demonstravimui skirti prietaisai, aparatai Instruments, apparatus and models
ir modeliai
designed for demonstrational purposes

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.54

Žvakės, žvakutės ir panašūs gaminiai

Candles, tapers and the like

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.55

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys

Artificial flowers, foliage and fruit and
parts thereof

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.59

Įvairūs kiti, niekur kitur nepriskirti,
gaminiai

Other miscellaneous articles n.e.c.

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.60

Iškamšų darymo paslaugos

Taxidermy services

Other manufacturing n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

32.99

32.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip Sub-contracted operations as part of
kitų, niekur kitur nepriskirtų, pramonės
manufacturing of other manufactured
gaminių gamybos dalis
goods n.e.c.

Manufacture of wooden coffins and
other funerary items

Medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų
gamyba

32.99.10

32.99.59

Įvairūs kiti, niekur kitur nepriskirti,
gaminiai

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

33.11.11

Konstrukcinių metalo gaminių remonto ir Repair and maintenance services of
techninės priežiūros paslaugos
structural metal products

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

33.11.12

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance services of
tanks, reservoirs and containers of metal

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

33.11.13

Garo generatorių, išskyrus centrinio
šildymo karšto vandens katilus, remonto
ir techninės priežiūros paslaugos

Repair and maintenance services of
steam generators, except central heating
hot water boilers

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

33.11.14

Ginklų ir šaudmenų remonto ir techninės Repair and maintenance services of
priežiūros paslaugos
weapons and ammunition

Repair of fabricated metal products

Metalo gaminių remontas

33.11

33.11.19

Kitų metalo gaminių remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

33.12.11

Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių,
Repair and maintenance services of
transporto priemonių ir motociklų
engines and turbines, except aircraft,
variklius, remonto ir techninės priežiūros
vehicle and cycle engines
paslaugos

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

Other miscellaneous articles n.e.c.

Repair and maintenance services of other
fabricated metal products

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.12

Hidraulinės įrangos, kitų siurblių,
kompresorių, čiaupų ir sklendžių
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.13

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų Repair and maintenance services of
ir varomųjų elementų remonto ir
bearings, gears, gearing and driving
techninės priežiūros paslaugos
elements

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.14

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos
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Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.15

Kėlimo ir krovimo įrangos remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.16

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus
Repair and maintenance services of office
kompiuterius ir išorinę įrangą) remonto ir machinery and equipment (except
techninės priežiūros paslaugos
computers and peripherical equipment)

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.17

Variklinių rankinių įrankių remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.18

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo
Repair and maintenance services of nonįrenginių remonto ir techninės priežiūros domestic cooling and ventilation
paslaugos
equipment

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios
paskirties mašinų remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Repair and maintenance services of other
general-purpose machinery n.e.c.

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.21

Žemės ir miškų ūkio mašinų remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Repair and maintenance services of
agricultural and forestry machinery

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.22

Metalo formavimo mašinų ir staklių
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance services of
metal forming machinery and machine
tools

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.23

Metalurgijos mašinų remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Repair and maintenance services of
machinery for metallurgy

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.24

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir
statybos mašinų remonto bei techninės
priežiūros paslaugos

Repair and maintenance services of
machinery for mining, quarrying and
construction

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.25

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo
Repair and maintenance services of
mašinų remonto bei techninės priežiūros machinery for food, beverage and
paslaugos
tobacco processing

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.26

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių
gamybos mašinų remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Repair and maintenance services of
machinery for textile, apparel and leather
production

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.27

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance services of
machinery for paper and paperboard
production

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.28

Plastiko ir gumos gamybos mašinų
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance services of
machinery for plastics and rubber

Repair of machinery

Mašinų remontas

33.12

33.12.29

Kitų specialiosios paskirties mašinų
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance services of other
special-purpose machinery

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

33.13.11

Matavimo, bandymo ir navigacinės
įrangos prietaisų bei aparatų remonto ir

Repair and maintenance services of
instruments and appliances for
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measuring, testing and navigation

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

33.13.12

Švitinimo įrenginių, elektrinių medicinos Repair and maintenance services of
ir terapijos įrenginių remonto ir techninės irradiation, electromedical and
priežiūros paslaugos
electrotherapeutic equipment

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

33.13.13

Profesionalių optinių prietaisų ir
fotografijos įrangos remontas bei
techninė priežiūra

Repair of electronic and optical
equipment

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.13

33.13.19

Kitos profesionalios elektroninės įrangos
Repair and maintenance services of other
remonto ir techninės priežiūros
professional electronic equipment
paslaugos
Repair and maintenance of electric
motors, generators, transformers and
electricity distribution and control
apparatus

Repair and maintenance services of
professional optical instruments and
photographic equipment

Repair of electrical equipment

Elektros įrangos remontas

33.14

33.14.11

Elektros variklių, generatorių,
transformatorių ir elektros paskirstymo
bei valdymo įrangos remontas ir techninė
priežiūra

Repair of electrical equipment

Elektros įrangos remontas

33.14

33.14.19

Kitos profesionalios elektros įrangos
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance services of other
professional electrical equipment

Repair and maintenance of ships and
boats

Įvairių tipų laivų remontas ir techninė
priežiūra

33.15

33.15.10

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės
priežiūros paslaugos

Repair and maintenance services of ships
and boats

Repair and maintenance of aircraft and
spacecraft

Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir
techninė priežiūra

33.16

33.16.10

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir
techninės priežiūros paslaugos

Repair and maintenance services of
aircraft and spacecraft

Repair and maintenance of other
transport equipment

Kitų transporto priemonių remontas ir
techninė priežiūra

33.17

33.17.11

Geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų
remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance services of
railway locomotives and rolling-stock

Repair and maintenance of other
transport equipment

Kitų transporto priemonių remontas ir
techninė priežiūra

33.17

33.17.19

Niekur kitur nepriskirtos transporto
įrangos remonto ir techninės priežiūros
paslaugos

Repair and maintenance services of other
transport equipment n.e.c.

Repair of other equipment

Kitos įrangos remontas

33.19

33.19.10

Kitos įrangos remonto paslaugos

Repair services of other equipment
Installation services of steam generators,
except central heating hot water boilers,
including installation services for metal
pipe systems in industrial plants

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.11

Garo generatorių, išskyrus centrinio
šildymo karšto vandens katilus, įrengimo
paslaugos, įskaitant metalinių vamzdynų
įrengimo pramonės įmonėse paslaugas

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.12

Kitų metalo gaminių, išskyrus mašinas ir
įrenginius, įrengimo paslaugos

Installation services of other fabricated
metal products, except machinery and
equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.21

Įstaigų ir buhalterinės įrangos įrengimo
paslaugos

Installation services of office and
accounting machinery

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios
paskirties mašinų įrengimo paslaugos

Installation services of other generalpurpose machinery n.e.c.

Installation of industrial machinery and

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.31

Pramoninių žemės ūkio mašinų ir įrangos Installation services of industrial
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įrengimo paslaugos

machinery and equipment for agriculture

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.32

Metalo formavimo mašinų įrengimo
paslaugos

Installation services of metal forming
machinery

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.33

Pramoninių metalurgijos mašinų ir
įrangos įrengimo paslaugos

Installation services of industrial
machinery and equipment for metallurgy

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.34

Pramoninių kasybos mašinų ir įrangos
įrengimo paslaugos

Installation services of industrial
machinery and equipment for mining

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.35

Pramoninių maisto, gėrimų ir tabako
apdorojimo mašinų ir įrangos įrengimo
paslaugos

Installation services of industrial
machinery and equipment for food,
beverages and tobacco processing

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.36

Pramoninių tekstilės, drabužių ir odos
gaminių gamybos mašinų ir įrangos
įrengimo paslaugos

Installation services of industrial
machinery and equipment for textiles,
apparel and leather production

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.37

Pramoninių popieriaus ir kartono
gamybos mašinų ir įrangos įrengimo
paslaugos

Installation services of industrial
machinery and equipment for paper and
paperboard production

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.38

Pramoninių plastikų ir gumos gamybos
mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

Installation services of industrial
machinery and equipment for plastic and
rubber production

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.39

Kitų specialiosios paskirties mašinų
įrengimo paslaugos

Installation services of other specialpurpose machinery

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.41

Profesionaliosios medicinos įrangos,
tiksliųjų ir optinių prietaisų įrengimo
paslaugos

Installation services of professional
medical machinery and precision and
optical instruments

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.42

Profesionaliosios elektroninės įrangos
įrengimo paslaugos

Installation services of professional
electronic equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.50

Elektros įrangos įrengimo paslaugos

Installation services of electrical
equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.60

Pramoninių procesų valdymo įrangos
įrengimo paslaugos

Installation services of industrial process
control equipment

Installation of industrial machinery and
equipment

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

33.20.70

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
įrengimo paslaugos

Installation services of other goods n.e.c.

Production of electricity

Elektros gamyba

35.11

35.11.10

Elektra

Electricity

Transmission of electricity

Elektros perdavimas

35.12

35.12.10

Elektros perdavimo paslaugos

Transmission services of electricity

Distribution of electricity

Elektros paskirstymas

35.13

35.13.10

Elektros paskirstymo paslaugos

Distribution services of electricity

Trade of electricity

Elektros pardavimas

35.14

35.14.10

Elektros pardavimo paslaugos

Trade services of electricity

Manufacture of gas

Dujų gamyba

35.21

35.21.10

Coal gas, water gas, producer gas and
Akmens anglių, vandens, generatorinės ir
similar gases, other than petroleum
panašios dujos, išskyrus naftos dujas
gases
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Distribution of gaseous fuels through
mains

Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

35.22

35.22.10

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais
paslaugos

Distribution services of gaseous fuels
through mains

Trade of gas through mains

Dujų pardavimas dujotiekiais

35.23

35.23.10

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais
paslaugos

Trade services of gas through mains

Steam and air conditioning supply

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

35.30

35.30.11

Garas ir karštas vanduo

Steam and hot water
Steam and hot water supply services
through mains

Steam and air conditioning supply

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

35.30

35.30.12

Garo ir karšto vandens tiekimo
vamzdynais paslaugos

Steam and air conditioning supply

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

35.30

35.30.21

Ledas, įskaitant aušinimui (t. y. ne
maistui) skirtą ledą

Ice, including ice for cooling (i.e. nonfood) purposes

Steam and air conditioning supply

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

35.30

35.30.22

Atvėsinto oro ir atvėsinto vandens
tiekimo paslaugos

Cooled air and chilled water supply
services

Steam supply

Garo tiekimas

35.30.10

35.30.11

Garas ir karštas vanduo

Steam and hot water

Steam supply

Garo tiekimas

35.30.10

35.30.12

Garo ir karšto vandens tiekimo
vamzdynais paslaugos

Steam and hot water supply services
through mains

Hot water supply

Karšto vandens tiekimas

35.30.20

35.30.11

Garas ir karštas vanduo

Steam and hot water

35.30.20

35.30.12

Garo ir karšto vandens tiekimo
vamzdynais paslaugos

Steam and hot water supply services
through mains

Hot water supply

Karšto vandens tiekimas

Water collection, treatment and supply

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

36.00

36.00.11

Geriamasis vanduo

Drinking water

Water collection, treatment and supply

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

36.00

36.00.12

Negeriamasis vanduo

Non-drinking water

Water collection, treatment and supply

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

36.00

36.00.20

Vandens valymo ir paskirstymo
vamzdynais paslaugos

Treatment and distribution services of
water through mains

Water collection, treatment and supply

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

36.00

36.00.30

Vandens pardavimo vamzdynais
paslaugos

Trade services of water through mains

Collection and purification of water

Vandens surinkimas ir valymas

36.00.10

36.00.20

Vandens valymo ir paskirstymo
vamzdynais paslaugos

Treatment and distribution services of
water through mains

Water supply to industrial enterprises

Vandens tiekimas pramonės įmonėms

36.00.20

36.00.30

Vandens pardavimo vamzdynais
paslaugos

Trade services of water through mains

Water supply to the population

Vandens tiekimas gyventojams

36.00.30

36.00.30

Vandens pardavimo vamzdynais
paslaugos

Trade services of water through mains

Sewerage

Nuotekų valymas

37.00

37.00.11

Nuotekų šalinimo ir valymo paslaugos

Sewage removal and treatment services
Treatment services of cesspools and
septic tanks
Sewage sludge

Sewerage

Nuotekų valymas

37.00

37.00.12

Nuotekų duobių ir pūdomųjų
nusodintuvų valymo paslaugos

Sewerage

Nuotekų valymas

37.00

37.00.20

Nuotekų dumblas

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

16.29.15

Supresuotos ir aglomeruotos medienos ir Pellets and briquettes, of pressed and
augalinių atliekų bei laužo granulės ir
agglomerated wood and vegetable
briketai
waste and scrap

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.11

Nepavojingųjų perdirbamųjų
Collection services of non-hazardous
komunalinių atliekų surinkimo paslaugos recyclable waste, municipal
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Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.19

Kitų nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų
surinkimo paslaugos

Collection services of non-hazardous
recyclable waste, other

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.21

Nepavojingųjų neperdirbamųjų
Collection services of non-hazardous
komunalinių atliekų surinkimo paslaugos non-recyclable waste, municipal

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.29

Kitų nepavojingųjų neperdirbamųjų
atliekų surinkimo paslaugos

Collection services of non-hazardous
non-recyclable waste, other

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.31

Neperdirbamosios nepavojingosios
komunalinės atliekos

Non-recyclable non-hazardous municipal
waste

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.39

Kitos neperdirbamosios nepavojingosios Other non-recyclable non-hazardous
atliekos
waste

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.41

Laužui skirti laivai ir kitos plūdriosios
konstrukcijos

Vessels and other floating structures, for
breaking up

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.49

Išmontuoti skirti naudoti automobiliai,
kompiuteriai, televizoriai ir kita įranga

Used automobiles, computers, televisions
and other equipment for dismantling

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.51

Stiklo atliekos

Glass waste

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.52

Popieriaus ir kartono atliekos

Paper and paperboard waste
Used pneumatic tyres of rubber

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.53

Naudotos pneumatinės guminės
padangos

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.54

Kitos gumos atliekos

Other rubber waste

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.55

Plastiko atliekos

Plastic waste

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.56

Tekstilės atliekos

Textile waste

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.57

Odos atliekos

Leather waste

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.58

Nepavojingosios metalo atliekos

Non-hazardous metal waste

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
Other non-hazardous recyclable waste
nepavojingosios perdirbamosios atliekos n.e.c.

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.61

Nepavojingųjų perdirbamųjų atliekų
perkrovimo įrenginių eksploatavimo
paslaugos

Services of transfer facilities for nonhazardous recyclable waste

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.11.69

Kitų nepavojingųjų atliekų perkrovimo
įrenginių eksploatavimo paslaugos

Services of transfer facilities for other
non-hazardous waste

Collection of non-hazardous waste

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.11

38.21.50

Komunalinių atliekų granulės

Pellets of municipal waste

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.11

Pavojingųjų medicinos ir kitų biologiškai
pavojingųjų atliekų surinkimo paslaugos

Collection services of hazardous medical
and other biohazardous waste

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.12

Kitų pavojingųjų pramoninių atliekų
surinkimo paslaugos

Collection services of other hazardous
industrial waste

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.13

Pavojingųjų komunalinių atliekų
surinkimo paslaugos

Collection services of hazardous
municipal waste
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Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.21

Panaudotieji (apšvitintieji) branduolinių
reaktorių kuro elementai (kasetės)

Spent (irradiated) fuel elements
(cartridges) of nuclear reactors

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.22

Farmacijos atliekos

Pharmaceutical waste

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.23

Kitos pavojingosios medicininės atliekos

Other medical hazardous waste

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.24

Pavojingosios cheminės atliekos

Hazardous chemical waste

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.25

Alyvų ir tepalų atliekos

Waste oils

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.26

Pavojingosios metalo atliekos

Hazardous metal waste

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.27

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų Waste and scrap of primary cells, primary
ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas batteries and electric accumulators

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.29

Kitos pavojingosios atliekos

Collection of hazardous waste

Pavojingų atliekų surinkimas

38.12

38.12.30

Pavojingųjų atliekų perkrovimo įrenginių Services of transfer facilities for
eksploatavimo paslaugos
hazardous waste

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

38.11.31

Neperdirbamosios nepavojingosios
komunalinės atliekos

Non-recyclable non-hazardous municipal
waste

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

38.21.10

Nepavojingųjų atliekų apdorojimas
galutiniam šalinimui

Non-hazardous waste treatment for final
disposal services

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

38.21.21

Sanitarinių sąvartynų eksploatavimo
paslaugos

Sanitary landfill services

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

38.21.22

Kitos sąvartynų eksploatavimo paslaugos Other landfill services

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

38.21.23

Nepavojingųjų atliekų deginimo
paslaugos

Incineration services of non-hazardous
waste

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

38.21.29

Kitos nepavojingųjų atliekų šalinimo
paslaugos

Other non-hazardous waste disposal
services

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

38.21.30

Organinių tirpiklių atliekos

Waste organic solvents

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

38.21.40

Sudegintų atliekų pelenai ir liekanos

Ashes and residues from waste
incineration

Treatment and disposal of nonhazardous waste

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir
šalinimas

38.21

38.21.50

Komunalinių atliekų granulės

Pellets of municipal waste

Treatment and disposal of hazardous
waste

Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.22

38.22.11

Branduolinių atliekų apdorojimo
paslaugos

Nuclear waste treatment services

Treatment and disposal of hazardous
waste

Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.22

38.22.19

Kitų pavojingųjų atliekų apdorojimo
paslaugos

Other hazardous waste treatment
services

Treatment and disposal of hazardous
waste

Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.22

38.22.21

Branduolinių atliekų šalinimo paslaugos

Nuclear waste disposal services

Treatment and disposal of hazardous
waste

Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.22

38.22.29

Kitų pavojingųjų atliekų šalinimo
paslaugos

Other hazardous waste disposal services
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Dismantling of wrecks

Mašinų duženų išmontavimas

38.31

38.31.11

Laivų ardymo paslaugos

Shipbreaking services

Dismantling of wrecks

Mašinų duženų išmontavimas

38.31

38.31.12

Naudotų automobilių, kompiuterių,
televizorių ir kitos įrangos išmontavimo
paslaugos

Dismantling services of used
automobiles, computers, televisions and
other equipment

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.11.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
Other non-hazardous recyclable waste
nepavojingosios perdirbamosios atliekos n.e.c.

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.11

Išrūšiuotų metalo medžiagų atgavimo
paslaugos

Sorted metal materials recovery services

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.12

Išrūšiuotų nemetalo medžiagų atgavimo
paslaugos

Sorted non-metal materials recovery
services

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.13

Niekur kitur nepriskirti briketai
(pagaminti iš kelių skirtingų rūšių
pramoninių atliekų ir pan.)

Briquette n.e.c (produced from several
different industrial
wastes etc.)

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.21

Tauriųjų metalų antrinės žaliavos

Secondary raw material of precious
metals

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.22

Juodųjų metalų antrinės žaliavos

Secondary raw material of ferrous metals

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.23

Vario antrinės žaliavos

Secondary raw material of copper

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.24

Nikelio antrinės žaliavos

Secondary raw material of nickel

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.25

Aliuminio antrinės žaliavos

Secondary raw material of aluminium

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.29

Kitų metalų antrinės žaliavos

Other metal secondary raw materials

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.31

Stiklo antrinės žaliavos

Secondary raw material of glass

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.32

Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos

Secondary raw material of paper and
paperboard

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.33

Plastiko antrinės žaliavos

Secondary raw material of plastic

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.34

Gumos antrinės žaliavos

Secondary raw material of rubber

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.35

Tekstilės antrinės žaliavos

Secondary raw material of textile

Recovery of sorted materials

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

38.32

38.32.39

Kitos nemetalo antrinės žaliavos

Other non-metal secondary raw
materials

Remediation activities and other waste
management services

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39.00

39.00.11

Dirvožemio ir gruntinio vandens
regeneravimo ir valymo paslaugos

Remediation and clean-up services, soil
and groundwater

Remediation activities and other waste
management services

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39.00

39.00.12

Paviršinio vandens regeneravimo ir
valymo paslaugos

Remediation and clean-up services,
surface water

Remediation activities and other waste
management services

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39.00

39.00.13

Oro regeneravimo ir valymo paslaugos

Remediation and clean-up services, air

Remediation activities and other waste
management services

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39.00

39.00.14

Pastatų regeneravimo paslaugos

Building remediation services

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39.00

39.00.21

Sklypų izoliavimo, kontrolės ir stebėjimo

Site remediation containment, control

Remediation activities and other waste
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paslaugos ir kitos sklypų regeneravimo
paslaugos

and monitoring services and other site
remediation services

Remediation activities and other waste
management services

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39.00

39.00.22

Kitos regeneravimo paslaugos

Other remediation services

Remediation activities and other waste
management services

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39.00

39.00.23

Kitos specializuotos taršos kontrolės
paslaugos

Other specialised pollution control
services

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.11

Vieno būsto pastatai

One-dwelling buildings

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.12

Dviejų būstų pastatai

Two-dwelling buildings

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.13

Trijų ar daugiau būstų pastatai

Three and more dwelling buildings

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.14

Gyvenamieji pastatai bendruomenėms

Residences for communities

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.21

Pramoniniai pastatai

Industrial buildings

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.22

Negyvenamieji ūkio pastatai

Farm buildings, non-residential

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.23

Įstaigų pastatai

Office buildings

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.24

Didmeninei ir mažmeninei prekybai skirti
Wholesale and retail trade buildings
pastatai

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.25

Transporto ir ryšių paslaugoms
naudojami pastatai

Traffic and communication buildings

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.26

Rezervuarai, silosinės ir sandėliai

Reservoirs, silos and warehouses

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.27

Viešbučiai ir panašūs pastatai

Hotels and similar buildings
Public entertainment, education, hospital,
institutional care or religious buildings

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.28

Viešųjų pramogų ir švietimo įstaigų
pastatai, ligoninės, ilgalaikės globos ar
religinės paskirties pastatai

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

41.00.29

Kiti negyvenamieji pastatai

Other non-residential buildings
Residential buildings and associated land
sales or purchases services

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

68.10.11

Gyvenamųjų pastatų ir jiems
priklausančios žemės pardavimo ar
pirkimo paslaugos

Development of building projects

Statybų plėtra

41.10

68.10.14

Negyvenamųjų pastatų ir jiems
priklausančios žemės pardavimo ar
pirkimo paslaugos

Non-residential buildings and associated
land sales or purchases services

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.11

Vieno būsto pastatai

One-dwelling buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.12

Dviejų būstų pastatai

Two-dwelling buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.13

Trijų ar daugiau būstų pastatai

Three and more dwelling buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.14

Gyvenamieji pastatai bendruomenėms

Residences for communities

Construction of residential and non-

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų

41.20

41.00.21

Pramoniniai pastatai

Industrial buildings
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residential buildings

statyba

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.22

Negyvenamieji ūkio pastatai

Farm buildings, non-residential

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.23

Įstaigų pastatai

Office buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.24

Didmeninei ir mažmeninei prekybai skirti
Wholesale and retail trade buildings
pastatai

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.25

Transporto ir ryšių paslaugoms
naudojami pastatai

Traffic and communication buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.26

Rezervuarai, silosinės ir sandėliai

Reservoirs, silos and warehouses

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.27

Viešbučiai ir panašūs pastatai

Hotels and similar buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.28

Viešųjų pramogų ir švietimo įstaigų
pastatai, ligoninės, ilgalaikės globos ar
religinės paskirties pastatai

Public entertainment, education, hospital,
institutional care or religious buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.29

Kiti negyvenamieji pastatai

Other non-residential buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.31

Vieno būsto pastatų statyba

Construction works in one-dwelling
buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.32

Dviejų būstų pastatų statyba

Construction works in two-dwelling
buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.33

Trijų ar daugiau būstų pastatų statyba

Construction works in three and more
dwelling buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.34

Gyvenamųjų pastatų bendruomenėms
statyba

Construction works in residences for
communities

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.41

Pramoninių pastatų statyba

Construction works in industrial buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.42

Negyvenamųjų ūkinių pastatų statyba

Construction works in non-residential
farm buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.43

Įstaigų pastatų statyba

Construction works in office buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.44

Didmeninei ir mažmeninei prekybai
skirtų pastatų statyba

Construction works in wholesale and
retail trade buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.45

Transporto ir ryšių paslaugoms
naudojamų pastatų statyba

Construction works in traffic and
communication buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.46

Rezervuarų, silosinių ir sandėlių statyba

Construction works in reservoirs, silos
and warehouses
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Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.47

Viešbučių ir panašių pastatų statyba

Construction works in hotels and similar
buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.48

Viešųjų pramogų ir švietimo įstaigų
pastatų, ligoninių, ilgalaikės globos ar
religinės paskirties pastatų statyba

Construction works in public
entertainment, education, hospital,
institutional care or religious buildings

Construction of residential and nonresidential buildings

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba

41.20

41.00.49

Kitų negyvenamųjų pastatų statyba

Construction works on other nonresidential buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.11

Vieno būsto pastatai

One-dwelling buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.12

Dviejų būstų pastatai

Two-dwelling buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.13

Trijų ar daugiau būstų pastatai

Three and more dwelling buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.14

Gyvenamieji pastatai bendruomenėms

Residences for communities

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.21

Pramoniniai pastatai

Industrial buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.22

Negyvenamieji ūkio pastatai

Farm buildings, non-residential

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.23

Įstaigų pastatai

Office buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.24

Didmeninei ir mažmeninei prekybai skirti
Wholesale and retail trade buildings
pastatai

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.25

Transporto ir ryšių paslaugoms
naudojami pastatai

Traffic and communication buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.26

Rezervuarai, silosinės ir sandėliai

Reservoirs, silos and warehouses

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.27

Viešbučiai ir panašūs pastatai

Hotels and similar buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.28

Viešųjų pramogų ir švietimo įstaigų
pastatai, ligoninės, ilgalaikės globos ar
religinės paskirties pastatai

Public entertainment, education, hospital,
institutional care or religious buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.29

Kiti negyvenamieji pastatai

Other non-residential buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.31

Vieno būsto pastatų statyba

Construction works in one-dwelling
buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.32

Dviejų būstų pastatų statyba

Construction works in two-dwelling
buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.33

Trijų ar daugiau būstų pastatų statyba

Construction works in three and more
dwelling buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.34

Gyvenamųjų pastatų bendruomenėms
statyba

Construction works in residences for
communities

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.41

Pramoninių pastatų statyba

Construction works in industrial buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.42

Negyvenamųjų ūkinių pastatų statyba

Construction works in non-residential
farm buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.43

Įstaigų pastatų statyba

Construction works in office buildings

41.00.44

Didmeninei ir mažmeninei prekybai

Construction works in wholesale and

New construction
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skirtų pastatų statyba

retail trade buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.45

Transporto ir ryšių paslaugoms
naudojamų pastatų statyba

Construction works in traffic and
communication buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.46

Rezervuarų, silosinių ir sandėlių statyba

Construction works in reservoirs, silos
and warehouses

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.47

Viešbučių ir panašių pastatų statyba

Construction works in hotels and similar
buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.48

Viešųjų pramogų ir švietimo įstaigų
pastatų, ligoninių, ilgalaikės globos ar
religinės paskirties pastatų statyba

Construction works in public
entertainment, education, hospital,
institutional care or religious buildings

New construction

Naujų pastatų statyba

41.20.10

41.00.49

Kitų negyvenamųjų pastatų statyba

Construction works on other nonresidential buildings

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

41.20.20

41.00.11

Vieno būsto pastatai

One-dwelling buildings

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

41.20.20

41.00.12

Dviejų būstų pastatai

Two-dwelling buildings

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

41.20.20

41.00.13

Trijų ar daugiau būstų pastatai

Three and more dwelling buildings

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

41.20.20

41.00.14

Gyvenamieji pastatai bendruomenėms

Residences for communities

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

41.20.20

41.00.21

Pramoniniai pastatai

Industrial buildings

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

41.20.20

41.00.22

Negyvenamieji ūkio pastatai

Farm buildings, non-residential

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

41.20.20

41.00.23

Įstaigų pastatai

Office buildings

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

41.20.20

41.00.24

Didmeninei ir mažmeninei prekybai skirti
Wholesale and retail trade buildings
pastatai

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

41.20.20

41.00.25

Transporto ir ryšių paslaugoms
naudojami pastatai

Traffic and communication buildings

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

41.20.20

41.00.26

Rezervuarai, silosinės ir sandėliai

Reservoirs, silos and warehouses

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

41.20.20

41.00.27

Viešbučiai ir panašūs pastatai

Hotels and similar buildings

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

41.20.20

41.00.28

Viešųjų pramogų ir švietimo įstaigų
pastatai, ligoninės, ilgalaikės globos ar
religinės paskirties pastatai

Public entertainment, education, hospital,
institutional care or religious buildings

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

41.20.20

41.00.29

Kiti negyvenamieji pastatai

Other non-residential buildings
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Repair, restoration and reconstruction of Pastatų remontas, restauravimas ir
buildings
rekonstravimas

41.20.20

41.00.31

Vieno būsto pastatų statyba

Construction works in one-dwelling
buildings

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

41.20.20

41.00.32

Dviejų būstų pastatų statyba

Construction works in two-dwelling
buildings

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

41.20.20

41.00.33

Trijų ar daugiau būstų pastatų statyba

Construction works in three and more
dwelling buildings

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

41.20.20

41.00.34

Gyvenamųjų pastatų bendruomenėms
statyba

Construction works in residences for
communities

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

41.20.20

41.00.41

Pramoninių pastatų statyba

Construction works in industrial buildings

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

41.20.20

41.00.42

Negyvenamųjų ūkinių pastatų statyba

Construction works in non-residential
farm buildings

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

41.20.20

41.00.43

Įstaigų pastatų statyba

Construction works in office buildings

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

41.20.20

41.00.44

Didmeninei ir mažmeninei prekybai
skirtų pastatų statyba

Construction works in wholesale and
retail trade buildings

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

41.20.20

41.00.45

Transporto ir ryšių paslaugoms
naudojamų pastatų statyba

Construction works in traffic and
communication buildings

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

41.20.20

41.00.46

Rezervuarų, silosinių ir sandėlių statyba

Construction works in reservoirs, silos
and warehouses

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

41.20.20

41.00.47

Viešbučių ir panašių pastatų statyba

Construction works in hotels and similar
buildings

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

41.20.20

41.00.48

Viešųjų pramogų ir švietimo įstaigų
pastatų, ligoninių, ilgalaikės globos ar
religinės paskirties pastatų statyba

Construction works in public
entertainment, education, hospital,
institutional care or religious buildings

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

41.20.20

41.00.49

Kitų negyvenamųjų pastatų statyba

Construction works on other nonresidential buildings

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Construction of roads and motorways

Kelių ir automagistralių tiesimas

42.11

42.11.10

Autostrados, keliai, gatvės ir kiti
transporto priemonių keliai ar pėsčiųjų
takai ir aerodromų takai

Motorways, roads, streets and other
vehicular or pedestrian ways and airfield
runways

Construction of roads and motorways

Kelių ir automagistralių tiesimas

42.11

42.11.20

Autostradų, kelių, gatvių ir kitų
transporto priemonių kelių ar pėsčiųjų
takų ir aerodromų takų tiesimo darbai

Construction works for motorways,
roads, streets and other vehicular or
pedestrian ways and airfield runways

Painting of markings on road surfaces
and car parks

Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių
ženklinimas

42.11.10

42.11.20

Autostradų, kelių, gatvių ir kitų
transporto priemonių kelių ar pėsčiųjų
takų ir aerodromų takų tiesimo darbai

Construction works for motorways,
roads, streets and other vehicular or
pedestrian ways and airfield runways

Construction of railways and
underground railways

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių
tiesimas

42.12

42.12.10

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai

Railways and underground railways

Construction of railways and

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių

42.12

42.12.20

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių

Construction works for railways and
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underground railways

tiesimas

Construction of bridges and tunnels

Tiltų ir tunelių statyba

42.13

Construction of bridges and tunnels

Tiltų ir tunelių statyba

Construction of utility projects for fluids
Construction of utility projects for fluids

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

tiesimo darbai

underground railways

42.13.10

Tiltai ir tuneliai

Bridges and tunnels

42.13

42.13.20

Tiltų ir tunelių statybos darbai

Construction works for bridges and
tunnels

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

42.21.11

Ilgų nuotolių takiųjų medžiagų
vamzdynai

Long-distance pipelines for fluids

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

42.21.12

Vietiniai takiųjų medžiagų vamzdynai

Local pipelines for fluids
Irrigation systems (canals); water main
and line constructions; water treatment
plants, sewage disposal plants and
pumping stations

Construction of utility projects for fluids

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

42.21.13

Drėkinimo sistemos (kanalai);
vandentiekio magistralės ir linijos;
vandens valymo įrenginiai, nuotekų
šalinimo įrenginiai ir siurblinės

Construction of utility projects for fluids

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

42.21.21

Ilgų nuotolių vamzdynų statybos darbai

Construction works for long-distance
pipelines

Construction of utility projects for fluids

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

42.21.22

Vietinių vamzdynų statybos darbai,
įskaitant pagalbinius darbus

Construction works for local pipelines,
including ancillary works
Construction works for irrigation systems
(canals), water mains and lines, water
treatment plants, sewage disposal plants
and pumping stations

Construction of utility projects for fluids

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

42.21.23

Drėkinimo sistemų (kanalų), vandentiekio
magistralių ir linijų, vandens valymo
įrenginių, nuotekų šalinimo įrenginių ir
siurblinių statybos darbai

Construction of utility projects for fluids

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.21

42.21.24

Vandens šulinių gręžimo ir pūdomųjų
nusodintuvų sistemų įrengimo darbai

Water well drilling and septic system
installation works

Construction of utility projects for
electricity and telecommunications

Komunalinių elektros ir
telekomunikacijos statinių statyba

42.22

42.22.11

Ilgų nuotolių elektros ir ryšio linijos

Long-distance electricity power lines and
communication lines

Construction of utility projects for
electricity and telecommunications

Komunalinių elektros ir
telekomunikacijos statinių statyba

42.22

42.22.12

Vietinės elektros ir ryšio linijos

Local electricity power lines and
communication lines

Construction of utility projects for
electricity and telecommunications

Komunalinių elektros ir
telekomunikacijos statinių statyba

42.22

42.22.13

Elektrinės

Power plants

Construction of utility projects for
electricity and telecommunications

Komunalinių elektros ir
telekomunikacijos statinių statyba

42.22

42.22.21

Ilgų nuotolių elektros ir ryšio linijų
statybos darbai

Construction works for long-distance
electricity power lines and
communication lines

Construction of utility projects for
electricity and telecommunications

Komunalinių elektros ir
telekomunikacijos statinių statyba

42.22

42.22.22

Vietinių elektros ir ryšio linijų statybos
darbai

Construction works for local electricity
power lines and communication lines

Construction of utility projects for
electricity and telecommunications

Komunalinių elektros ir
telekomunikacijos statinių statyba

42.22

42.22.23

Elektrinių statybos darbai

Construction works for power plants

Construction of water projects

Vandens statinių statyba

42.91

42.91.10

Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos,
šliuzai ir susijusios hidromechaninės
konstrukcijos

Coastal and port constructions, dams,
locks and related hydro-mechanical
structures

Construction of water projects

Vandens statinių statyba

42.91

42.91.20

Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų,
šliuzų ir susijusių hidromechaninių

Construction works for coastal and port
constructions, dams, locks and related
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konstrukcijų statybos darbai

hydro-mechanical structures

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių
statinių statyba

42.99

42.99.11

Kasybos ir gamybos statiniai

Mining and manufacturing constructions

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių
statinių statyba

42.99

42.99.12

Sporto ir poilsio organizavimo statiniai

Sport and recreation constructions

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių
statinių statyba

42.99

42.99.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, inžineriniai
statiniai

Other civil engineering constructions
n.e.c.

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių
statinių statyba

42.99

42.99.21

Kasybos ir gamybos statinių statybos
darbai

Construction works for mining and
manufacturing

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių
statinių statyba

42.99

42.99.22

Atvirųjų stadionų ir sporto aikštelių
statinių statybos darbai

Construction works for structures of
outdoor stadia and sport grounds

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

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių
statinių statyba

42.99

42.99.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių
statinių statybos darbai

Construction works for civil engineering
constructions n.e.c.

Demolition

Statinių nugriovimas

43.11

43.11.10

Statinių griovimo darbai

Demolition works

Site preparation

Statybvietės paruošimas

43.12

43.12.11

Dirvos ir žemės paruošimo darbai;
valymo darbai

Soil and land preparation works;
clearance works

Site preparation

Statybvietės paruošimas

43.12

43.12.12

Kasimo ir žemės darbai

Excavating and earthmoving works

Preliminary earth moving for road
building

Paruošiamieji žemės kasimo darbai
tiesiant kelius

43.12.10

43.12.12

Kasimo ir žemės darbai

Excavating and earthmoving works

Earth moving at the site

Žemės darbai statybos aikštelėse

43.12.20

43.12.11

Dirvos ir žemės paruošimo darbai;
valymo darbai

Soil and land preparation works;
clearance works

Earth moving at the site

Žemės darbai statybos aikštelėse

43.12.20

43.12.12

Kasimo ir žemės darbai

Excavating and earthmoving works

Construction of drainage and irrigation
systems

Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas

43.12.30

43.12.11

Dirvos ir žemės paruošimo darbai;
valymo darbai

Soil and land preparation works;
clearance works

Construction of drainage and irrigation
systems

Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas

43.12.30

43.12.12

Kasimo ir žemės darbai

Excavating and earthmoving works

Test drilling and boring

Žvalgomasis gręžimas

43.13

43.13.10

Žvalgomojo gręžimo darbai

Test drilling and boring works

Electrical installation

Elektros sistemų įrengimas

43.21

43.21.10

Elektros sistemų įrengimo darbai

Electrical installation works

Installation of electrical wiring and
fittings in buildings

Pastatų ir statinių elektros tinklų
įrengimas

43.21.10

43.21.10

Elektros sistemų įrengimo darbai

Electrical installation works

Installation of fire alarm and burglar
alarm systems

Gaisro pavojaus ir apsaugos
signalizacijos įrengimas

43.21.20

43.21.10

Elektros sistemų įrengimo darbai

Electrical installation works

Installation of aerials, communication
systems

Antenų, ryšio sistemų įrengimas

43.21.30

43.21.10

Elektros sistemų įrengimo darbai

Electrical installation works

Plumbing, heat and air conditioning
installation

Vandentiekio, šildymo ir oro
kondicionavimo sistemų įrengimas

43.22

43.22.11

Vandentiekio ir drenažo klojimo darbai

Water plumbing and drain laying works

Plumbing, heat and air conditioning
installation

Vandentiekio, šildymo ir oro
kondicionavimo sistemų įrengimas

43.22

43.22.12

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo Heating, ventilation and air conditioning
sistemų įrengimo darbai
installation works
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Plumbing, heat and air conditioning
installation

Vandentiekio, šildymo ir oro
kondicionavimo sistemų įrengimas

43.22

43.22.20

Dujų įrangos įrengimo darbai

Gas fitting installation works

Other construction installation

Kitos įrangos įrengimas

43.29

43.29.11

Izoliacijos įrengimo darbai

Insulation works

Other construction installation

Kitos įrangos įrengimas

43.29

43.29.12

Užtvarų ir turėklų įrengimo darbai

Fencing and railing installation works

Other construction installation

Kitos įrangos įrengimas

43.29

43.29.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įrengimo
darbai

Other installation works n.e.c.

Plastering

Tinkavimas

43.31

43.31.10

Tinkavimo darbai

Plastering works

Joinery installation

Staliaus dirbinių įrengimas

43.32

43.32.10

Staliaus dirbinių įrengimo darbai

Joinery installation works

Floor and wall covering

Grindų ir sienų dengimas

43.33

43.33.10

Klojimo plytelėmis darbai

Tiling works
Terrazzo, marble, granite and slate works

Floor and wall covering

Grindų ir sienų dengimas

43.33

43.33.21

Mozaikinių, marmurinių, granitinių ir
skalūninių dangų klojimo darbai

Floor and wall covering

Grindų ir sienų dengimas

43.33

43.33.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, grindų ir
dangų klojimo darbai, sienų dengimo ir
tapetavimo darbai

Other floor laying and covering, wall
covering and wallpapering works n.e.c.

Painting and glazing

Dažymas ir stiklinimas

43.34

43.34.10

Dažymo darbai

Painting works

Painting and glazing

Dažymas ir stiklinimas

43.34

43.34.20

Stiklinimo darbai

Glazing works

Other building completion and finishing

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos
darbai

43.39

43.39.11

Puošybinių elementų (ornamentų)
įrengimo darbai

Ornamentation fitting works

Other building completion and finishing

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos
darbai

43.39

43.39.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, statybos
baigiamieji ir apdailos darbai

Other building completion and finishing
works n.e.c.

Roofing activities

Stogų dengimas

43.91

43.91.11

Stogo karkasų įrengimo darbai

Roof framing works

Roofing activities

Stogų dengimas

43.91

43.91.19

Kiti stogų dengimo darbai

Other roofing works

Other specialised construction activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

43.99.10

Hidroizoliavimo darbai

Waterproofing works

Other specialised construction activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

43.99.20

Pastolių statymo darbai

Scaffolding works

Other specialised construction activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

43.99.30

Polių kalimo darbai; pamatų klojimo
darbai

Pile driving works; foundation works

Other specialised construction activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

43.99.40

Betonavimo darbai

Concreting works

Other specialised construction activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

43.99.50

Konstrukcinių plieninių komponentų
montavimo darbai

Structural steel components erection
works

Other specialised construction activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

43.99.60

Akmenų ir plytų mūrijimo darbai

Masonry and bricklaying works

Other specialised construction activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota
statybos veikla

43.99

43.99.70

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir
montavimo darbai

Assembly and erection works of
prefabricated constructions

Other specialised construction activities

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota

43.99

43.99.90
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statybos veikla

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas
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statybos darbai
45.11

45.11

45.11

45.11

45.11

45.11.11

Keleivinių variklinių transporto priemonių Wholesale trade services of passenger
didmeninės prekybos paslaugos
motor vehicles

45.11.12

Specialiųjų keleivinių variklinių transporto
priemonių, pvz., greitosios pagalbos
automobilių, mikroautobusų ir kt., ir
visureigių variklinių transporto priemonių
(sveriančių ne daugiau kaip 3,5 t)
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of specialised
passenger motor vehicles such as
ambulances and minibuses, etc. and off
road motor vehicles (with a weight ≤ 3,5
tons)

45.11.21

Naujų keleivinių variklinių transporto
priemonių mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

Specialised store retail trade services of
new passenger motor vehicles

45.11.22

Naudotų keleivinių variklinių transporto
priemonių mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

Specialised store retail trade services of
used passenger motor vehicles

45.11.23

Naujų specialiųjų keleivinių variklinių
transporto priemonių, pvz., greitosios
pagalbos automobilių, mikroautobusų ir
kt., ir visureigių variklinių transporto
priemonių (sveriančių ne daugiau kaip
3,5 t) mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

Specialised store retail trade services of
new specialised passenger motor
vehicles such as ambulances and
minibuses, etc. and off-road motor
vehicles (with a weight ≤ 3,5 tons)

Specialised store retail trade services of
used specialised passenger motor
vehicles such as ambulances and
minibuses, etc. and off-road motor
vehicles (with a weight ≤ 3,5 tons)

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas

45.11

45.11.24

Naudotų specialiųjų keleivinių variklinių
transporto priemonių, pvz., greitosios
pagalbos automobilių, mikroautobusų ir
kt., ir visureigių variklinių transporto
priemonių (sveriančių ne daugiau kaip
3,5 t) mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas

45.11

45.11.31

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių mažmeninės
prekybos paslaugos internetu

Internet retail trade services of cars and
light motor vehicles

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas

45.11

45.11.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių mažmeninės
prekybos paslaugos

Other retail trade services of cars and
light motor vehicles n.e.c.

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas

45.11

45.11.41

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių didmeninės

Internet wholesale trade services on a fee
or contract basis of cars and light motor
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prekybos internetu paslaugos, teikiamos
už atlygį ar pagal sutartį

vehicles
Other wholesale trade services on a fee
or contract basis of cars and light motor
vehicles

Sale of cars and light motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių pardavimas

45.11

45.11.49

Kitos automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių didmeninės
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį
ar pagal sutartį

Sale of other motor vehicles

Kitų variklinių transporto priemonių
pardavimas

45.19

45.19.11

Krovininių automobilių, sunkvežimių,
priekabų, puspriekabių ir autobusų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of lorries,
trucks, trailers, semi-trailers and buses

Sale of other motor vehicles

Kitų variklinių transporto priemonių
pardavimas

45.19.12

Poilsinių transporto priemonių, pvz.,
priekabinių namelių ir automobilinių
namelių (kemperių), didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of camping
vehicles such as caravans and motor
homes

Sale of other motor vehicles

Kitų variklinių transporto priemonių
pardavimas

45.19.21

Krovininių automobilių, sunkvežimių,
Specialised store retail trade services of
priekabų, puspriekabių ir autobusų
lorries, trucks, trailers, semi-trailers and
mažmeninės prekybos specializuotosiose
buses
parduotuvėse paslaugos
Specialised store retail trade services of
camping vehicles such as caravans and
motor homes

45.19

45.19

Sale of other motor vehicles

Kitų variklinių transporto priemonių
pardavimas

45.19

45.19.22

Poilsinių transporto priemonių, pvz.,
priekabinių namelių ir automobilinių
namelių (kemperių), mažmeninės
prekybos specializuotosiose
parduotuvėse paslaugos

Sale of other motor vehicles

Kitų variklinių transporto priemonių
pardavimas

45.19

45.19.31

Kitų variklinių transporto priemonių
mažmeninės prekybos paslaugos
internetu

Internet retail trade services of other
motor vehicles

Sale of other motor vehicles

Kitų variklinių transporto priemonių
pardavimas

45.19

45.19.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių
transporto priemonių mažmeninės
prekybos paslaugos

Other retail trade services of motor
vehicles n.e.c.

Sale of other motor vehicles

Kitų variklinių transporto priemonių
pardavimas

45.19

45.19.41

Kitų variklinių transporto priemonių
didmeninės prekybos internetu
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal
sutartį

Internet wholesale trade services on a fee
or contract basis of other motor vehicles

Sale of other motor vehicles

Kitų variklinių transporto priemonių
pardavimas

45.19

45.19.49

Kitų variklinių transporto priemonių kitos
Other wholesale trade services on a fee
didmeninės prekybos paslaugos,
or contract basis of other motor vehicles
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
Ordinary maintenance and repair services
(except electrical system, tyre and body
repair services) of cars and light goods
motor vehicles
Electrical system repair services of cars

Maintenance and repair of motor
vehicles

Variklinių transporto priemonių techninė
priežiūra ir remontas

45.20

45.20.11

Automobilių ir lengvųjų krovininių
variklinių transporto priemonių
einamosios techninės priežiūros ir
remonto paslaugos (išskyrus elektros
sistemos, padangų ir kėbulo remontą)

Maintenance and repair of motor

Variklinių transporto priemonių techninė

45.20

45.20.12

Automobilių ir lengvųjų krovininių
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vehicles

priežiūra ir remontas

variklinių transporto priemonių elektros
sistemos remonto paslaugos

Maintenance and repair of motor
vehicles

Variklinių transporto priemonių techninė
priežiūra ir remontas

45.20.13

Automobilių ir lengvųjų krovininių
Tyre repair services, including wheel
variklinių transporto priemonių padangų
adjustment and balancing of cars and
remonto paslaugos, įskaitant ratų
light goods motor vehicles
suvedimą ir balansavimą

45.20.14

Automobilių ir lengvųjų krovininių
variklinių transporto priemonių kėbulų
remonto ir panašios (durelių, spynelių,
langų remonto, perdažymo, remonto po
avarijų) paslaugos

Body repair and similar services (door,
lock, window, repainting, collision repair)
of cars and light goods motor vehicles

Ordinary maintenance and repair services
(except electrical system and body repair
services) of other motor vehicles

45.20

and light goods motor vehicles

Maintenance and repair of motor
vehicles

Variklinių transporto priemonių techninė
priežiūra ir remontas

Maintenance and repair of motor
vehicles

Variklinių transporto priemonių techninė
priežiūra ir remontas

45.20

45.20.21

Kitų variklinių transporto priemonių
einamosios techninės priežiūros ir
remonto paslaugos (išskyrus elektros
sistemos ir kėbulo remontą)

Maintenance and repair of motor
vehicles

Variklinių transporto priemonių techninė
priežiūra ir remontas

45.20

45.20.22

Kitų variklinių transporto priemonių
elektros sistemos remonto paslaugos

Electrical system repair services of other
motor vehicles

Maintenance and repair of motor
vehicles

Variklinių transporto priemonių techninė
priežiūra ir remontas

45.20

45.20.23

Kitų variklinių transporto priemonių
kėbulų remonto ir panašios (durelių,
spynelių, langų remonto, perdažymo,
remonto po avarijų) paslaugos

Body repair and similar services (door,
lock, window, repainting, collision repair)
of other motor vehicles

Maintenance and repair of motor
vehicles

Variklinių transporto priemonių techninė
priežiūra ir remontas

45.20

45.20.30

Automobilių plovimo, poliravimo ir
panašios paslaugos

Car-washing, polishing and similar
services

Wholesale trade of motor vehicle parts
and accessories

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninė prekyba

45.31

45.31.11

Guminių padangų ir padangų kamerų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of rubber tyres
and inner tubes for tyres

Wholesale trade of motor vehicle parts
and accessories

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninė prekyba

45.31

45.31.12

Kitų variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of other 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

45.31.20

Variklinių transporto priemonių dalių ir
pagalbinių reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį
ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of motor vehicle parts and
accessories

Retail trade of motor vehicle parts and
accessories

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninė prekyba

45.32

45.32.11

Padangų mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse
paslaugos

Specialised store retail trade services of
tyres

Retail trade of motor vehicle parts and
accessories

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninė prekyba

45.32

45.32.12

Kitų variklinių transporto priemonių
Specialised store retail trade services of
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
other motor vehicle parts and
mažmeninės prekybos specializuotosiose
accessories
parduotuvėse paslaugos

Retail trade of motor vehicle parts and

Variklinių transporto priemonių

45.32

45.32.21

Variklinių transporto priemonių
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accessories

atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninė prekyba

atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos
internetu

accessories of motor vehicles

Retail trade of motor vehicle parts and
accessories

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninė prekyba

45.32.22

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
užsakomosios mažmeninės prekybos
paštu paslaugos

Mail order retail trade services of parts
and accessories of motor vehicles

Retail trade of motor vehicle parts and
accessories

Variklinių transporto priemonių
atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
mažmeninė prekyba

45.32

45.32.29

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių
transporto priemonių atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų mažmeninės
prekybos paslaugos

Other retail trade services of parts and
accessories of motor vehicles n.e.c.

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

45.40.10

Motociklų, jų atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services 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

45.40.20

Motociklų, jų atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų mažmeninės
prekybos specializuotosiose
parduotuvėse paslaugos

Specialised store retail trade services 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

45.40.30

Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų mažmeninės
prekybos paslaugos

Other retail trade services 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

45.40.40

Motociklų, jų atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį
ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis 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

45.40.50

Motociklų techninės priežiūros ir
remonto paslaugos

Maintenance and repair services of
motorcycles

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

46.11.11

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of live animals

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

46.11.12

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of flowers and plants
Wholesale trade services on a fee or
contract basis of other agricultural raw
materials, textile raw materials and semifinished goods
Wholesale trade services on a fee or
contract basis of solid, liquid and
gaseous fuels and related products

45.32

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

46.11.19

Kitų žemės ūkio žaliavų, tekstilės žaliavų
ir pusgaminių didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal
sutartį

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

46.12

46.12.11

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei
priedų didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
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46.12

46.12.12

Metalų rūdos ir pirminių formų metalo
didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of metal ores and metal in
primary forms
Wholesale trade services on a fee or
contract basis of industrial chemicals,
fertilisers and agrochemical products

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

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

46.12

46.12.13

Pramoninių cheminių preparatų, trąšų ir
agrocheminių medžiagų didmeninės
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį
ar pagal sutartį

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

46.13

46.13.11

Statybinio miško ir medienos gaminių
didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of timber and products of
timber

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

46.13

46.13.12

Statybinių medžiagų didmeninės
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį
ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of building materials

46.14.11

Kompiuterių, programinės, elektroninės ir
telekomunikacinės įrangos ir kitos įstaigų
įrangos didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of computers, software,
electronic and telecommunications
equipment and other office equipment

46.14.12

Laivų, orlaivių ir kitos, niekur kitur
nepriskirtos, transporto įrangos
didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of ships, aircraft and other
transport equipment n.e.c.
Wholesale trade services on a fee or
contract basis of other machinery and
industrial equipment n.e.c.

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

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

46.14

46.14

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

46.14

46.14.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir
pramonės įrangos didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal
sutartį

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

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

46.15

46.15.11

Baldų didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of furniture

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

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

46.15

46.15.12

Radijo, televizijos ir vaizdo įrangos
didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of radio, television and
video equipment

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

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

46.15

46.15.13

Metalo dirbinių ir rankinių įrankių
didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of hardware and hand
tools

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

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

46.15

46.15.19

Niekur kitur nepriskirtų valgomųjų
įrankių ir namų ūkio reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of cutlery and household
goods n.e.c.

46.16

46.16.11

Tekstilės didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of textiles

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

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

168/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

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

46.16.12

Drabužių, kailio ir avalynės didmeninės
prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį
ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of clothing, fur and
footwear

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

46.16.13

Odos dirbinių ir kelionės reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of leather goods and travel
accessories

Agents involved in the sale of food,
beverages and tobacco

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
pardavimo agentų veikla

46.17

46.17.11

Maisto produktų didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of food

Agents involved in the sale of food,
beverages and tobacco

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
pardavimo agentų veikla

46.17

46.17.12

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos, Wholesale trade services on a fee or
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
contract basis of beverages

Agents involved in the sale of food,
beverages and tobacco

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
pardavimo agentų veikla

46.17

46.17.13

Tabako gaminių didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of tobacco

46.18.11

Farmacijos ir medicinos prekių,
parfumerijos gaminių, asmens priežiūros
reikmenų ir valymo priemonių
didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of pharmaceutical and
medical goods, perfumery and toilet
articles and cleaning materials
Wholesale trade services on a fee or
contract basis of games and toys, sports
goods, bicycles, books, newspapers,
magazines and stationary, musical
instruments, watches, clocks and
jewellery, photographic and optical
equipment

EVRK 2 red. Name

Agents specialised in the sale of other
particular products

EVRK 2 red. Pavadinimas

Kitų specifinių produktų pardavimo
agentų specializuota veikla

46.18

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

Agents specialised in the sale of other
particular products

Kitų specifinių produktų pardavimo
agentų specializuota veikla

46.18

46.18.12

Žaidimų ir žaislų, sporto reikmenų,
dviračių, knygų, laikraščių, žurnalų ir
raštinės reikmenų, muzikos instrumentų,
įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių
dirbinių, fotografijos ir optinės įrangos
didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Agents specialised in the sale of other
particular products

Kitų specifinių produktų pardavimo
agentų specializuota veikla

46.18

46.18.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių
didmeninės prekybos paslaugos,
teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of other particular
products n.e.c.

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

46.19

46.19.10

Įvairių prekių didmeninės prekybos
paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal
sutartį

Wholesale trade services on a fee or
contract basis of a variety of goods

Wholesale of grain, unmanufactured
tobacco, seeds and animal feeds

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir
pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

46.21

46.21.11

Grūdų didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of grain

Wholesale of grain, unmanufactured
tobacco, seeds and animal feeds

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir
pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

46.21

46.21.12

Sėklų (išskyrus aliejingųjų augalų sėklas)
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of seeds (other
than oil seeds)

Wholesale of grain, unmanufactured
tobacco, seeds and animal feeds

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir
pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

46.21

46.21.13

Aliejingųjų augalų sėklų ir vaisių
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of oil seeds and
oleaginous fruits

Wholesale of grain, unmanufactured
tobacco, seeds and animal feeds

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir
pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

46.21

46.21.14

Gyvūnų pašarų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of animal feeds

Wholesale of grain, unmanufactured

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir

46.21

46.21.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, žemės ūkio

Wholesale trade services of other
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tobacco, seeds and animal feeds

pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

Wholesale of grain, unmanufactured
tobacco, seeds and animal feeds

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir
pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

46.21

Wholesale of flowers and plants

Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba

Wholesale of live animals

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

žaliavų didmeninės prekybos paslaugos

agricultural raw materials n.e.c.

46.21.20

Neperdirbto tabako didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of
unmanufactured tobacco

46.22

46.22.10

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of flowers and
plants

Gyvų gyvulių didmeninė prekyba

46.23

46.23.10

Gyvų gyvūnų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of live animals

Wholesale of hides, skins and leather

Kailių ir odų didmeninė prekyba

46.24

46.24.10

Kailių ir odų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of hides, skins
and leather

Wholesale of fruit and vegetables

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė
prekyba

46.31

46.31.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of fresh fruit
and vegetables

Wholesale of fruit and vegetables

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė
prekyba

46.31

46.31.12

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of processed
fruit and vegetables

Wholesale of meat and meat products

Mėsos ir mėsos produktų didmeninė
prekyba

46.32

46.32.11

Mėsos (įskaitant paukštieną) didmeninės Wholesale trade services of meat
prekybos paslaugos
(including poultry)

Wholesale of meat and meat products

Mėsos ir mėsos produktų didmeninė
prekyba

46.32

46.32.12

Mėsos produktų (įskaitant paukštienos
produktus) didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of meat
products (including poultry products)

Wholesale of dairy products, eggs and
edible oils and fats

Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų
aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba

46.33

46.33.11

Pieno produktų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of dairy
products

Wholesale of dairy products, eggs and
edible oils and fats

Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų
aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba

46.33

46.33.12

Kiaušinių didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of eggs

Wholesale of dairy products, eggs and
edible oils and fats

Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų
aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba

46.33

46.33.13

Valgomojo aliejaus ir riebalų didmeninės Wholesale trade services of edible oils
prekybos paslaugos
and fats

Wholesale of beverages

Gėrimų didmeninė prekyba

46.34

46.34.11

Sulčių, mineralinio vandens, gaiviųjų
gėrimų ir kitų nealkoholinių gėrimų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale of beverages

Gėrimų didmeninė prekyba

46.34

46.34.12

Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos Wholesale trade services of alcoholic
paslaugos
beverages

Wholesale of alcoholic beverages

Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

46.34.10

46.34.12

Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos Wholesale trade services of alcoholic
paslaugos
beverages

Wholesale of soft drinks

Nealkoholinių gėrimų didmeninė
prekyba

46.34.20

46.34.11

Sulčių, mineralinio vandens, gaiviųjų
gėrimų ir kitų nealkoholinių gėrimų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of juices,
mineral waters, soft drinks and other
non-alcoholic beverages

Wholesale of tobacco products

Tabako gaminių didmeninė prekyba

46.35

46.35.10

Tabako gaminių didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of tobacco
products

Wholesale of sugar and chocolate and
sugar confectionery

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų
didmeninė prekyba

46.36

46.36.11

Cukraus didmeninės prekybos paslaugos Wholesale trade services of sugar

Wholesale of sugar and chocolate and

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų

46.36

46.36.12

Kepinių didmeninės prekybos paslaugos
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sugar confectionery

didmeninė prekyba

products

Wholesale of sugar and chocolate and
sugar confectionery

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų
didmeninė prekyba

46.36

46.36.13

Šokolado ir cukraus saldumynų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of chocolate
and sugar confectionery

Wholesale of coffee, tea, cocoa and
spices

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
didmeninė prekyba

46.37

46.37.10

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of coffee, tea,
cocoa and spices

Wholesale of other food, including fish,
crustaceans and molluscs

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

46.38

46.38.10

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of fish,
crustaceans and molluscs

Wholesale of other food, including fish,
crustaceans and molluscs

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

46.38

46.38.21

Homogenizuotų maisto produktų ir
dietinio maisto didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of
homogenised food preparations and
dietetic food

Wholesale of other food, including fish,
crustaceans and molluscs

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

46.38

46.38.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of other food
products n.e.c.

Non-specialised wholesale of food,
beverages and tobacco

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
nespecializuota didmeninė prekyba

46.39

46.39.11

Užšaldytų maisto produktų
nespecializuotos didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of frozen food,
non-specialised

Non-specialised wholesale of food,
beverages and tobacco

Maisto produktų, gėrimų ir tabako
nespecializuota didmeninė prekyba

46.39

46.39.12

Neužšaldytų maisto produktų, gėrimų ir
tabako gaminių nespecializuotos
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of food, not
frozen, beverages and tobacco, nonspecialised

Wholesale of textiles

Tekstilės gaminių didmeninė prekyba

46.41

46.41.11

Verpalų didmeninės prekybos paslaugos Wholesale trade services of yarn

Wholesale of textiles

Tekstilės gaminių didmeninė prekyba

46.41

46.41.12

Audinių didmeninės prekybos paslaugos Wholesale trade services of fabrics

Wholesale of textiles

Tekstilės gaminių didmeninė prekyba

46.41

46.41.13

Lininių namų apyvokos gaminių,
Wholesale trade services of household
užuolaidų ir įvairių namų ūkio gaminių iš
linens, curtains and diverse household
tekstilės medžiagų didmeninės prekybos
articles of textile materials
paslaugos

Wholesale of textiles

Tekstilės gaminių didmeninė prekyba

46.41

46.41.14

Galanterijos didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale of clothing and footwear

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

46.42

46.42.11

Drabužių didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of clothing

Wholesale of clothing and footwear

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

46.42

46.42.12

Avalynės didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of footwear

Wholesale of rubber footwear

Guminės avalynės didmeninė prekyba

46.42.10

46.42.12

Avalynės didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of footwear

Wholesale of leather footwear

Odinės avalynės didmeninė prekyba

46.42.20

46.42.12

Avalynės didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of footwear

Wholesale of fur articles

Kailinių gaminių didmeninė prekyba

46.42.30

46.42.11

Drabužių didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of clothing

Wholesale of clothing and clothing

Drabužių ir drabužių priedų didmeninė

46.42.40

46.42.11

Drabužių didmeninės prekybos

Wholesale trade services of clothing

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

Wholesale trade services of haberdashery

171/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

accessories

prekyba

Wholesale of electrical household
appliances

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
didmeninė prekyba

46.43

46.43.11

Elektrinių buitinių prietaisų, išskyrus
radijo, televizijos ir fotografijos prekes,
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of electrical
household appliances, except radio,
television and photographic goods

Wholesale of electrical household
appliances

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
didmeninė prekyba

46.43

46.43.12

Radijo, televizijos, vaizdo ir universaliųjų
diskų (DVD) įrangos didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of radio,
television, video and DVD equipment

Wholesale of electrical household
appliances

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
didmeninė prekyba

46.43

46.43.13

Įrašų, garsajuosčių ir vaizdajuosčių,
kompaktinių diskų (CD) ir universaliųjų
diskų (DVD) (išskyrus neįrašytas juostas)
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of records,
audio and video tapes, CDs and DVDs
(except blank tapes)

Wholesale of electrical household
appliances

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
didmeninė prekyba

46.43

46.43.14

Fotografijos ir optikos prekių didmeninės Wholesale trade services of photographic
prekybos paslaugos
and optical goods

Wholesale of china and glassware and
cleaning materials

Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo
priemonių didmeninė prekyba

46.44

46.44.11

Stiklinių indų, porceliano ir keramikos
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale of china and glassware and
cleaning materials

Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo
priemonių didmeninė prekyba

46.44

46.44.12

Valymo priemonių didmeninės prekybos Wholesale trade services of cleaning
paslaugos
materials

Wholesale of porcelain and glass articles

Porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė
prekyba

46.44.10

46.44.11

Stiklinių indų, porceliano ir keramikos
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale of detergents

Valymo priemonių didmeninė prekyba

46.44.20

46.44.12

Valymo priemonių didmeninės prekybos Wholesale trade services of cleaning
paslaugos
materials

Wholesale of perfume and cosmetics

Kvepalų ir kosmetikos priemonių
didmeninė prekyba

46.45

46.45.10

Kvepalų ir kosmetikos priemonių
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale of pharmaceutical goods

Farmacijos prekių didmeninė prekyba

46.46

46.46.11

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir
Wholesale trade services of basic
vaistinių preparatų didmeninės prekybos pharmaceutical products and
paslaugos
pharmaceutical preparations

Wholesale of pharmaceutical goods

Farmacijos prekių didmeninė prekyba

46.46

46.46.12

Chirurgijos, medicinos ir ortopedijos
instrumentų ir prietaisų didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of surgical,
medical and orthopaedic instruments
and devices

Wholesale of surgical and orthopaedic
aids and prostheses

Chirurginių ir ortopedinių instrumentų
bei protezų didmeninė prekyba

46.46.10

46.46.12

Chirurgijos, medicinos ir ortopedijos
instrumentų ir prietaisų didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of surgical,
medical and orthopaedic instruments
and devices

Wholesale of medicines and drugs

Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninė
prekyba

46.46.20

46.46.11

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir
Wholesale trade services of basic
vaistinių preparatų didmeninės prekybos pharmaceutical products and
paslaugos
pharmaceutical preparations

Wholesale of furniture, carpets and
lighting equipment

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos
didmeninė prekyba

46.47

46.47.11

Buitinių baldų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale of furniture, carpets and
lighting equipment

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos
didmeninė prekyba

46.47

46.47.12

Apšvietimo įrangos didmeninės prekybos Wholesale trade services of lighting
paslaugos
equipment

Wholesale of furniture, carpets and

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos

46.47

46.47.13

Kilimų ir kilimėlių didmeninės prekybos
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lighting equipment

didmeninė prekyba

Wholesale of watches and jewellery

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
dirbinių didmeninė prekyba

46.48

46.48.10

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
Wholesale trade services of watches and
dirbinių didmeninės prekybos paslaugos jewellery

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.11

Valgomųjų įrankių ir buitinių metalo
Wholesale trade services of cutlery and
dirbinių didmeninės prekybos paslaugos domestic metal ware

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.12

Pintinių dirbinių, kamštienos gaminių,
kubilų ir kitų medienos dirbinių
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of wickerwork,
cork goods, cooper's ware and other
wooden ware

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.19

Niekur kitur nepriskirtų buitinių gaminių
ir įrangos didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of household
articles and equipment n.e.c.

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.21

Knygų didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of books

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.22

Žurnalų ir laikraščių didmeninės prekybos Wholesale trade services of magazines
paslaugos
and newspapers

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.23

Raštinės reikmenų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of stationery

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.31

Muzikos instrumentų didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of musical
instruments

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.32

Žaidimų ir žaislų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of games and
toys

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.33

Sporto prekių (įskaitant dviračius)
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of sports goods
(incl. bicycles)

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.34

Odinių prekių ir kelionės reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of leather
goods and travel accessories

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.35

Ženklų ir monetų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of stamps and
coins

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.36

Suvenyrų ir meno dirbinių didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of souvenirs
and arts

Wholesale of other household goods

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė
prekyba

46.49

46.49.39

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, vartojimo
prekių didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of other
consumer goods n.e.c.

Wholesale of computers, computer
peripheral equipment and software

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
įrangos didmeninė prekyba

46.51

46.51.10

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
įrangos didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services 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

46.52.11

Telekomunikacinės įrangos ir jos dalių
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of
telecommunications equipment and
parts

Wholesale of electronic and
telecommunications equipment and

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos
ir jos dalių didmeninė prekyba

46.52

46.52.12

Elektroninės įrangos ir jos dalių
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of electronic
equipment and parts
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Wholesale of electronic and
telecommunications equipment and
parts

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos
ir jos dalių didmeninė prekyba

46.52

46.52.13

Neįrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių,
diskelių, magnetinių ir optinių diskų (CD
ir DVD) didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of blank audio
and video tapes and diskettes, magnetic
and optical disks CDs and DVDs

Wholesale of agricultural machinery,
equipment and supplies

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų
didmeninė prekyba

46.61

46.61.11

Žemės ir miškų ūkio mašinų, įrangos ir
reikmenų, įskaitant traktorius,
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of agricultural
and forestry machinery, equipment and
supplies, including tractors

Wholesale of agricultural machinery,
equipment and supplies

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų
didmeninė prekyba

46.61

46.61.12

Vejų ir sodų mašinų, įrangos ir reikmenų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of lawn and
garden machinery, equipment and
supplies

Wholesale of machine tools

Staklių didmeninė prekyba

46.62

46.62.11

Medžio apdirbimo staklių didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of machine
tools for working wood

Wholesale of machine tools

Staklių didmeninė prekyba

46.62

46.62.12

Metalo apdirbimo staklių didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of machine
tools for working metal

Wholesale of machine tools

Staklių didmeninė prekyba

46.62

46.62.19

Kitų medžiagų apdirbimo staklių
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of machine
tools for working other materials

Wholesale of mining, construction and
civil engineering machinery

Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos
mašinų didmeninė prekyba

46.63

46.63.10

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos
darbų mašinų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of mining,
construction and civil engineering
machinery

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

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų
ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba

46.64

46.64.10

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų Wholesale trade services of machinery
ir mezgimo mašinų didmeninės prekybos for the textile industry and of sewing and
paslaugos
knitting machines

Wholesale of office furniture

Įstaigos baldų didmeninė prekyba

46.65

46.65.10

Įstaigų baldų didmeninės prekybos
paslaugos

46.66

46.66.10

Kitų įstaigų mašinų ir įrangos didmeninės Wholesale trade services of other office
prekybos paslaugos
machinery and equipment
Wholesale trade services of transport
equipment other than motor vehicles,
motorcycles and bicycles
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Wholesale of other office machinery and Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė
equipment
prekyba

Wholesale trade services of office
furniture

Wholesale of other machinery and
equipment

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

46.69

46.69.11

Transporto įrangos, išskyrus variklines
transporto priemones, motociklus ir
dviračius, didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale of other machinery and
equipment

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

46.69

46.69.12

Mašinų ir įrangos reikmenų didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of machinery
and equipment related supplies

Wholesale of other machinery and
equipment

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

46.69

46.69.13

Kėlimo ir krovimo įrangos didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of lifting and
handling equipment

Wholesale of other machinery and
equipment

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

46.69

46.69.14

Mašinų, naudojamų maisto, gėrimų ir
Wholesale trade services of machinery
tabako pramonėje, didmeninės prekybos for the food, beverages and tobacco
paslaugos
industry

Wholesale of other machinery and
equipment

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

46.69

46.69.15

Profesionalių elektros mašinų, prietaisų ir Wholesale trade services of professional
medžiagų didmeninės prekybos
electrical machinery, apparatus and
paslaugos
materials
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Wholesale of other machinery and
equipment

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

46.69

46.69.16

Ginklų ir šaudmenų didmeninės prekybos Wholesale trade services of weapons and
paslaugos
ammunitions

Wholesale of other machinery and
equipment

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė
prekyba

46.69

46.69.19

Kitų bendrosios ir specialiosios paskirties Wholesale trade services of other general
mašinų, prietaisų ir įrangos didmeninės
and special-purpose machinery,
prekybos paslaugos
apparatus and equipment

Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei
priedų didmeninė prekyba

46.71

46.71.11

Kietojo kuro didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of solid fuels

Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei
priedų didmeninė prekyba

46.71

46.71.12

Benzino, įskaitant aviacinį benziną,
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of motor spirit,
including aviation spirit

Wholesale of solid, liquid and gaseous
fuels and related products

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei
priedų didmeninė prekyba

46.71

46.71.13

Kito skystojo ir dujinio kuro bei priedų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of other liquid
and gaseous fuels and related products

Wholesale of solid fuel

Kietojo kuro didmeninė prekyba

46.71.10

46.71.11

Kietojo kuro didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of solid fuels

Wholesale of petrol

Benzino didmeninė prekyba

46.71.20

46.71.12

Benzino, įskaitant aviacinį benziną,
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of motor spirit,
including aviation spirit

Wholesale of gaseous fuel

Dujinio kuro didmeninė prekyba

46.71.30

46.71.13

Kito skystojo ir dujinio kuro bei priedų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of other liquid
and gaseous fuels and related products

Wholesale of diesel fuel

Dyzelinio kuro didmeninė prekyba

46.71.40

46.71.13

Kito skystojo ir dujinio kuro bei priedų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of other liquid
and gaseous fuels and related products

Wholesale of lubricants

Tepalų didmeninė prekyba

46.71.50

46.71.13

Kito skystojo ir dujinio kuro bei priedų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of other liquid
and gaseous fuels and related products

Wholesale of metals and metal ores

Metalų rūdų ir metalų didmeninė
prekyba

46.72

46.72.11

Geležies rūdos didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of iron ores

Wholesale of metals and metal ores

Metalų rūdų ir metalų didmeninė
prekyba

46.72

46.72.12

Spalvotųjų metalų rūdos didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of non-iron
ores

Wholesale of metals and metal ores

Metalų rūdų ir metalų didmeninė
prekyba

46.72

46.72.13

Pirminių formų geležies ir plieno
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of iron and
steel in primary forms

Wholesale of metals and metal ores

Metalų rūdų ir metalų didmeninė
prekyba

46.72

46.72.14

Pirminių formų spalvotųjų metalų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of non-iron
metals in primary forms

Wholesale of wood, construction
materials and sanitary equipment

Medienos, statybinių medžiagų ir
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

46.73

46.73.11

Padarinės medienos didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of wood in the
rough

Wholesale of wood, construction
materials and sanitary equipment

Medienos, statybinių medžiagų ir
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

46.73

46.73.12

Pirminio medienos apdirbimo gaminių
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of products of
primary processing of wood

Wholesale of wood, construction
materials and sanitary equipment

Medienos, statybinių medžiagų ir
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

46.73

46.73.13

Sanitarinės įrangos didmeninės prekybos Wholesale trade services of sanitary
paslaugos
equipment

Wholesale of wood, construction
materials and sanitary equipment

Medienos, statybinių medžiagų ir
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

46.73

46.73.14

Dažų, lakų ir politūrų didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale of wood, construction

Medienos, statybinių medžiagų ir

46.73

46.73.15
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materials and sanitary equipment

sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

Wholesale of wood, construction
materials and sanitary equipment

Medienos, statybinių medžiagų ir
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

46.73

46.73.16

Kitų statybinių medžiagų didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of other
construction materials

Wholesale of wood, construction
materials and sanitary equipment

Medienos, statybinių medžiagų ir
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

46.73

46.73.17

Sienų apmušalų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of wallpaper

Wholesale of wood, construction
materials and sanitary equipment

Medienos, statybinių medžiagų ir
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

46.73

46.73.18

Grindų dangos (išskyrus kilimus)
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of floor
coverings (except carpets)

Wholesale of wallpaper

Popierinių sienų apmušalų didmeninė
prekyba

46.73.10

46.73.17

Sienų apmušalų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of wallpaper

Wholesale of hardware, plumbing and
heating equipment and supplies

Metalinių dirbinių, vandentiekio ir
šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė
prekyba

46.74

46.74.11

Metalo dirbinių didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of hardware

Wholesale of hardware, plumbing and
heating equipment and supplies

Metalinių dirbinių, vandentiekio ir
šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė
prekyba

46.74

46.74.12

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of plumbing
and heating equipment and supplies

Wholesale of hardware, plumbing and
heating equipment and supplies

Metalinių dirbinių, vandentiekio ir
šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė
prekyba

46.74

46.74.13

Rankinių įrankių didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of hand tools

Wholesale of hardware

Geležies dirbinių didmeninė prekyba

46.74.10

46.74.11

Metalo dirbinių didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of hardware

Wholesale of plumbing equipment

Vandentiekio įrangos didmeninė prekyba

46.74.20

46.74.12

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of plumbing
and heating equipment and supplies

Wholesale of heating equipment

Šildymo įrangos didmeninė prekyba

46.74.30

46.74.12

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of plumbing
and heating equipment and supplies

Wholesale of chemical products

Chemijos produktų didmeninė prekyba

46.75

46.75.11

Trąšų ir agrocheminių produktų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of fertilisers and
agro-chemical products

Wholesale of chemical products

Chemijos produktų didmeninė prekyba

46.75

46.75.12

Pramoninių chemikalų didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of industrial
chemicals

46.75.10

46.75.11

Trąšų ir agrocheminių produktų
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale trade services of fertilisers and
agro-chemical products

46.75.20

46.75.12

Pramoninių chemikalų didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of industrial
chemicals

Wholesale of agrochemical products and Agrocheminių produktų ir trąšų
fertilisers
didmeninė prekyba

paslaugos

Wholesale of non-medicinal potent and
poisonous substances

Ne vaistinės paskirties stipriai
veikiančiųjų ir nuodingųjų medžiagų
didmeninė prekyba

Wholesale of other intermediate
products

Kitų tarpinių produktų didmeninė
prekyba

46.76

46.76.11

Popieriaus ir kartono didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of paper and
paperboard

Wholesale of other intermediate
products

Kitų tarpinių produktų didmeninė
prekyba

46.76

46.76.12

Tekstilės pluoštų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of textile fibres
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Wholesale of other intermediate
products

Kitų tarpinių produktų didmeninė
prekyba

46.76

46.76.13

Pirminių formų plastikų ir kaučiuko
didmeninės prekybos paslaugos

Wholesale of other intermediate
products

Kitų tarpinių produktų didmeninė
prekyba

46.76

46.76.19

Niekur kitur nepriskirtų tarpinių produktų
Wholesale trade services of intermediate
(išskyrus žemės ūkio) didmeninės
products, other than agricultural, n.e.c.
prekybos paslaugos

Wholesale of paper rolls and paperboard

Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė
prekyba

46.76.10

46.76.11

Popieriaus ir kartono didmeninės
prekybos paslaugos

Wholesale trade services of paper and
paperboard

Wholesale of flax fibre

Linų pluošto didmeninė prekyba

46.76.20

46.76.12

Tekstilės pluoštų didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of textile fibres

Wholesale of waste and scrap

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

46.77

46.77.10

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos
paslaugos

Wholesale trade services of waste and
scrap

Non-specialised wholesale trade

Nespecializuota didmeninė prekyba

46.90

46.90.10

Nespecializuotos didmeninės prekybos
paslaugos

Non-specialised wholesale trade services

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

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

47.11

47.00.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fresh fruit and
vegetables

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

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

47.11

47.00.12

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of processed fruit
and vegetables

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

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

47.11

47.00.13

Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of meat

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

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

47.11

47.00.14

Mėsos produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of meat products

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

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

47.11

47.00.15

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fish, crustaceans
and molluscs

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

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

47.11

47.00.16

Kepinių mažmeninės prekybos paslaugos Retail trade services of bakery products

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

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

47.11

47.00.17

Cukraus saldumynų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sugar
confectionery

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

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

47.11

47.00.18

Pieno produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of dairy products

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

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

47.11

47.00.19

Kiaušinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of eggs

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

Wholesale trade services of plastics and
rubber in primary forms

177/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

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

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

47.11

47.00.21

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of coffee, tea, cocoa
and spices

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

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

47.11

47.00.22

Valgomojo aliejaus ir riebalų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of edible oils and
fats

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

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

47.11

47.00.23

Homogenizuotų maisto produktų ir
dietinio maisto mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of homogenised
food preparations and dietetic food

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

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

47.11

47.00.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other food
products n.e.c.

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

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

47.11

47.00.25

Alkoholinių gėrimų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of alcoholic
beverages

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

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

47.11

47.00.26

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other beverages

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

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

47.11

47.00.27

Tabako gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of tobacco products

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

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

47.11

47.00.31

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
Retail trade services of computers,
įrangos mažmeninės prekybos paslaugos peripheral units and software

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

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

47.11

47.00.32

Telekomunikacijų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of
telecommunications equipment

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

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

47.11

47.00.33

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of audio and video
equipment

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

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

47.11

47.00.41

Metalo dirbinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hardware

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

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

47.11

47.00.42

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of paints, varnishes
and lacquers

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

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

47.11

47.00.43

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of flat glass

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

Mažmeninė prekyba nespecializuotose
parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas,

47.11

47.00.44

Vejų ir sodų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services lawn and garden
equipment
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predominating

gėrimai ir tabakas

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

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

47.11

47.00.45

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of plumbing and
heating equipment and supplies

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

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

47.11

47.00.46

Sanitarinės įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sanitary
equipment

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

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

47.11

47.00.47

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hand tools

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

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

47.11

47.00.49

Niekur kitur nepriskirtų statybinių
medžiagų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of construction
materials n.e.c.

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

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

47.11

47.00.51

Tekstilės gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of textiles

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

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

47.11

47.00.52

Užuolaidų ir tiulinių užuolaidų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of curtains and net
curtains

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

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

47.11

47.00.53

Sienų apmušalų ir grindų dangų, kilimų ir
Retail trade services of wallpaper and
kilimėlių mažmeninės prekybos
floor coverings, carpets and rugs
paslaugos

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

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

47.11

47.00.54

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of electrical
household appliances

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

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

47.11

47.00.55

Baldų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of furniture

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

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

47.11

47.00.56

Apšvietimo prietaisų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of articles for
lighting

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

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

47.11

47.00.57

Medienos, kamštienos ir pintinių dirbinių Retail trade services of wooden ware,
mažmeninės prekybos paslaugos
cork goods and wickerwork goods

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

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

47.11

47.00.58

Muzikos instrumentų ir partitūrų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of musical
instruments and music scores

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

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

47.00.59

Indų, stiklo, porceliano, keramikos,
valgomųjų įrankių ir niekur kitur
nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų,
gaminių ir įrangos mažmeninės prekybos

Retail trade services of crockery,
glassware, china, pottery, cutlery and
non-electrical household appliances,
articles and equipment n.e.c.
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paslaugos
Retail sale in non-specialised stores with
food, beverages or tobacco
predominating

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

47.11

47.00.61

Knygų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of books

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

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

47.11

47.00.62

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of newspapers and
magazines

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

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

47.11

47.00.63

Raštinės reikmenų mažmeninės prekybos
Retail trade services of stationery
paslaugos

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

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

47.11

47.00.64

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of music and video
recordings

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

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

47.11

47.00.65

Sporto įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of sporting
equipment

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

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

47.11

47.00.66

Stovyklavimo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of camping
equipment

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

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

47.11

47.00.67

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of games and toys

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

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

47.11

47.00.68

Ženklų ir monetų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of stamps and coins

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

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

47.11

47.00.69

Suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of souvenirs and arts

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

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

47.11

47.00.71

Drabužių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of clothing

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

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

47.11

47.00.72

Avalynės mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of footwear

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

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

47.11

47.00.73

Odos gaminių ir kelionės reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of leather goods and
travel accessories

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

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

47.11

47.00.74

Farmacijos prekių mažmeninės prekybos Retail trade services of pharmaceutical
paslaugos
goods

Retail sale in non-specialised stores with

Mažmeninė prekyba nespecializuotose

47.11

47.00.75

Medicinos ir ortopedijos prekių
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mažmeninės prekybos paslaugos

orthopaedic goods

47.00.76

Kosmetikos ir tualeto reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of cosmetic and
toilet articles

47.11

47.00.77

Gėlių, sodinukų ir sėklų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of flowers, plants
and seeds

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

47.11

47.00.78

Trąšų ir agrocheminių produktų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fertilisers and
agro-chemical products

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

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

47.11

47.00.79

Gyvūnų augintinių ir jų ėdalo
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of pet animals and
pet food

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

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

47.11

47.00.81

Automobilinių degalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of automotive fuel

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

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

47.11

47.00.82

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
Retail trade services of watches and
dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos jewellery

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

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

47.11

47.00.83

Retail trade services of photographic,
Fotografijos, optikos ir tiksliosios įrangos
optical and precision equipment, services
mažmeninės prekybos paslaugos
of opticians

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

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

47.11

47.00.84

Valymo priemonių mažmeninės prekybos
Retail trade services of cleaning materials
paslaugos

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

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

47.11

47.00.85

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų,
akmens anglių ir malkų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of household fuel
oil, bottled gas, coal and wood

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

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

47.11

47.00.86

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto
vartojimo prekių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other non-food
consumer products n.e.c.

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

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

47.11

47.00.87

Niekur kitur nepriskirtų žemės ūkio
Retail trade services of agricultural raw
žaliavų mažmeninės prekybos paslaugos materials n.e.c.

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

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

47.11

47.00.88

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos Retail trade services of machinery and
mažmeninės prekybos paslaugos
equipment n.e.c.

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

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

47.11

47.00.89

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus
vartojimo ne maisto prekių mažmeninės
prekybos paslaugos
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Retail sale in non-specialised stores with
food, beverages or tobacco
predominating

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

47.11

47.00.91

Antikvarinių daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of antiques

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

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

47.11

47.00.92

Naudotų knygų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of second-hand
books

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

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

47.11

47.00.99

Kitų naudotų daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of other secondhand goods

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fresh fruit and
vegetables

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.12

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of processed fruit
and vegetables

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.13

Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of meat

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.14

Mėsos produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of meat products

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.15

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fish, crustaceans
and molluscs

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.16

Kepinių mažmeninės prekybos paslaugos Retail trade services of bakery products

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.17

Cukraus saldumynų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sugar
confectionery

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.18

Pieno produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of dairy products

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.19

Kiaušinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of eggs

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.21

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of coffee, tea, cocoa
and spices

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.22

Valgomojo aliejaus ir riebalų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of edible oils and
fats

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.23

Homogenizuotų maisto produktų ir
dietinio maisto mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of homogenised
food preparations and dietetic food

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other food
products n.e.c.

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.25

Alkoholinių gėrimų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of alcoholic
beverages
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Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.26

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other beverages

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.27

Tabako gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of tobacco products

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.31

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
Retail trade services of computers,
įrangos mažmeninės prekybos paslaugos peripheral units and software

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.32

Telekomunikacijų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of
telecommunications equipment

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.33

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of audio and video
equipment

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.41

Metalo dirbinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hardware

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.42

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of paints, varnishes
and lacquers

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.43

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of flat glass

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.44

Vejų ir sodų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services lawn and garden
equipment

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.45

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of plumbing and
heating equipment and supplies

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.46

Sanitarinės įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sanitary
equipment

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.47

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hand tools

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.49

Niekur kitur nepriskirtų statybinių
medžiagų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of construction
materials n.e.c.

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.51

Tekstilės gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of textiles

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.52

Užuolaidų ir tiulinių užuolaidų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of curtains and net
curtains

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.53

Sienų apmušalų ir grindų dangų, kilimų ir
Retail trade services of wallpaper and
kilimėlių mažmeninės prekybos
floor coverings, carpets and rugs
paslaugos

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.54

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of electrical
household appliances

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.55

Baldų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of furniture
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Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.56

Apšvietimo prietaisų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of articles for
lighting

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.57

Medienos, kamštienos ir pintinių dirbinių Retail trade services of wooden ware,
mažmeninės prekybos paslaugos
cork goods and wickerwork goods

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.58

Muzikos instrumentų ir partitūrų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of musical
instruments and music scores
Retail trade services of crockery,
glassware, china, pottery, cutlery and
non-electrical household appliances,
articles and equipment n.e.c.

Kita mažmeninė prekyba
Other retail sale in non-specialised stores
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.59

Indų, stiklo, porceliano, keramikos,
valgomųjų įrankių ir niekur kitur
nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų,
gaminių ir įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.61

Knygų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of books

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.62

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of newspapers and
magazines

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.63

Raštinės reikmenų mažmeninės prekybos
Retail trade services of stationery
paslaugos

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.64

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of music and video
recordings

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.65

Sporto įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of sporting
equipment

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.66

Stovyklavimo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of camping
equipment

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.67

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of games and toys

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.68

Ženklų ir monetų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of stamps and coins

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.69

Suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of souvenirs and arts

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.71

Drabužių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of clothing

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.72

Avalynės mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of footwear

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.73

Odos gaminių ir kelionės reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of leather goods and
travel accessories

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.74

Farmacijos prekių mažmeninės prekybos Retail trade services of pharmaceutical
paslaugos
goods

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.75

Medicinos ir ortopedijos prekių
mažmeninės prekybos paslaugos
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Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.76

Kosmetikos ir tualeto reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of cosmetic and
toilet articles

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.77

Gėlių, sodinukų ir sėklų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of flowers, plants
and seeds

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.78

Trąšų ir agrocheminių produktų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fertilisers and
agro-chemical products

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.79

Gyvūnų augintinių ir jų ėdalo
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of pet animals and
pet food

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.81

Automobilinių degalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of automotive fuel

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.82

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
Retail trade services of watches and
dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos jewellery

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.83

Retail trade services of photographic,
Fotografijos, optikos ir tiksliosios įrangos
optical and precision equipment, services
mažmeninės prekybos paslaugos
of opticians

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.84

Valymo priemonių mažmeninės prekybos
Retail trade services of cleaning materials
paslaugos

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.85

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų,
akmens anglių ir malkų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of household fuel
oil, bottled gas, coal and wood

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.86

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto
vartojimo prekių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other non-food
consumer products n.e.c.

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.87

Niekur kitur nepriskirtų žemės ūkio
Retail trade services of agricultural raw
žaliavų mažmeninės prekybos paslaugos materials n.e.c.

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.88

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos Retail trade services of machinery and
mažmeninės prekybos paslaugos
equipment n.e.c.

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.89

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus
vartojimo ne maisto prekių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of non-food nonconsumer products n.e.c.

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.91

Antikvarinių daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of antiques

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.92

Naudotų knygų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of second-hand
books

Other retail sale in non-specialised stores

Kita mažmeninė prekyba
nespecializuotose parduotuvėse

47.19

47.00.99

Kitų naudotų daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of other secondhand goods

Retail sale of fruit and vegetables in
specialised stores

Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.21

47.00.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fresh fruit and
vegetables

Retail sale of fruit and vegetables in

Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė

47.21

47.00.12

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių

Retail trade services of processed fruit

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

185/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name
specialised stores

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

prekyba specializuotose parduotuvėse

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

mažmeninės prekybos paslaugos

and vegetables

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

47.22

47.00.13

Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of meat

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

47.22

47.00.14

Mėsos produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of meat products

Retail sale of fish, crustaceans and
molluscs in specialised stores

47.23

47.00.15

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fish, crustaceans
and molluscs

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

47.24

47.00.16

Kepinių mažmeninės prekybos paslaugos Retail trade services of bakery products

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

47.00.17

Cukraus saldumynų mažmeninės
prekybos paslaugos

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

47.24.10

47.00.16

Kepinių mažmeninės prekybos paslaugos Retail trade services of bakery products

Retail sale of flour and sugar
confectionery

Konditerijos gaminių ir saldumynų
mažmeninė prekyba

47.24.20

47.00.16

Kepinių mažmeninės prekybos paslaugos Retail trade services of bakery products

Retail sale of flour and sugar
confectionery

Konditerijos gaminių ir saldumynų
mažmeninė prekyba

47.24.20

47.00.17

Cukraus saldumynų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sugar
confectionery

Retail sale of beverages in specialised
stores

Gėrimų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.25

47.00.25

Alkoholinių gėrimų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of alcoholic
beverages

Retail sale of beverages in specialised
stores

Gėrimų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.25

47.00.26

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other beverages

Retail sale of alcoholic beverages

Alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba

47.25.10

47.00.25

Alkoholinių gėrimų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of alcoholic
beverages

Retail sale of soft drinks

Gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba

47.25.20

47.00.26

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other beverages

Retail sale of tobacco products in
specialised stores

Tabako gaminių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.26

47.00.27

Tabako gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of tobacco products

Other retail sale of food in specialised
stores

Kita maisto produktų mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.29

47.00.18

Pieno produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of dairy products

Other retail sale of food in specialised
stores

Kita maisto produktų mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.29

47.00.19

Kiaušinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of eggs

Other retail sale of food in specialised
stores

Kita maisto produktų mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.29

47.00.21

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of coffee, tea, cocoa
and spices

Other retail sale of food in specialised
stores

Kita maisto produktų mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.29

47.00.22

Valgomojo aliejaus ir riebalų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of edible oils and
fats

Other retail sale of food in specialised
stores

Kita maisto produktų mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.29

47.00.23

Homogenizuotų maisto produktų ir
dietinio maisto mažmeninės prekybos

Retail trade services of homogenised
food preparations and dietetic food
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paslaugos
Other retail sale of food in specialised
stores

Kita maisto produktų mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.29

47.00.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other food
products n.e.c.

Retail sale of automotive fuel in
specialised stores

Automobilių degalų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.30

47.00.81

Automobilinių degalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of automotive fuel

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

47.41

47.00.31

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
Retail trade services of computers,
įrangos mažmeninės prekybos paslaugos peripheral units and software

Retail sale of telecommunications
equipment in specialised stores

Telekomunikacijų įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.42

47.00.32

Telekomunikacijų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of
telecommunications equipment

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

47.43

47.00.33

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of audio and video
equipment

Retail sale of textiles in specialised stores

Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.51

47.00.51

Tekstilės gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of textiles

Retail sale of hardware, paints and glass
in specialised stores

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.52

47.00.41

Metalo dirbinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hardware

Retail sale of hardware, paints and glass
in specialised stores

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.52

47.00.42

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of paints, varnishes
and lacquers

Retail sale of hardware, paints and glass
in specialised stores

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.52

47.00.43

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of flat glass

Retail sale of hardware, paints and glass
in specialised stores

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.52

47.00.44

Vejų ir sodų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services lawn and garden
equipment

Retail sale of hardware, paints and glass
in specialised stores

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.52

47.00.45

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of plumbing and
heating equipment and supplies

Retail sale of hardware, paints and glass
in specialised stores

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.52

47.00.46

Sanitarinės įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sanitary
equipment

Retail sale of hardware, paints and glass
in specialised stores

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.52

47.00.47

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hand tools

Retail sale of hardware, paints and glass
in specialised stores

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.52

47.00.49

Niekur kitur nepriskirtų statybinių
medžiagų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of construction
materials n.e.c.

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

47.52.10

47.00.42

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of paints, varnishes
and lacquers

Retail sale of flat glass

Plokščiojo stiklo mažmeninė prekyba

47.52.20

47.00.43

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of flat glass

Retail sale of building materials

Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba

47.52.30

47.00.49

Niekur kitur nepriskirtų statybinių
medžiagų mažmeninės prekybos

Retail trade services of construction
materials n.e.c.
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paslaugos
Retail sale of materials and equipment
for minor repairs

Medžiagų ir smulkiojo remonto darbams
įrangos mažmeninė prekyba

47.52.40

47.00.45

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of plumbing and
heating equipment and supplies

Retail sale of materials and equipment
for minor repairs

Medžiagų ir smulkiojo remonto darbams
įrangos mažmeninė prekyba

47.52.40

47.00.46

Sanitarinės įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sanitary
equipment

Retail sale of materials and equipment
for minor repairs

Medžiagų ir smulkiojo remonto darbams
įrangos mažmeninė prekyba

47.52.40

47.00.47

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hand tools

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

47.53

47.00.52

Užuolaidų ir tiulinių užuolaidų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of curtains and net
curtains

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

47.53

47.00.53

Sienų apmušalų ir grindų dangų, kilimų ir
Retail trade services of wallpaper and
kilimėlių mažmeninės prekybos
floor coverings, carpets and rugs
paslaugos

Retail sale of electrical household
appliances in specialised stores

Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.54

47.00.54

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of electrical
household appliances

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

47.00.55

Baldų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of furniture

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

47.00.56

Apšvietimo prietaisų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of articles for
lighting

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

47.00.57

Medienos, kamštienos ir pintinių dirbinių Retail trade services of wooden ware,
mažmeninės prekybos paslaugos
cork goods and wickerwork goods

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

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

47.59

47.00.58

Muzikos instrumentų ir partitūrų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of musical
instruments and music scores

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

47.00.59

Indų, stiklo, porceliano, keramikos,
valgomųjų įrankių ir niekur kitur
nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų,
gaminių ir įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of crockery,
glassware, china, pottery, cutlery and
non-electrical household appliances,
articles and equipment n.e.c.

Retail sale of books in specialised stores

Knygų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.61

47.00.61

Knygų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of books

Retail sale of newspapers and stationery
in specialised stores

Laikraščių ir raštinės reikmenų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.62

47.00.62

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of newspapers and
magazines

Retail sale of newspapers and stationery

Laikraščių ir raštinės reikmenų

47.62

47.00.63
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paslaugos

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

47.63

47.00.64

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of music and video
recordings

Retail sale of sporting equipment in
specialised stores

Sporto įrangos mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.64

47.00.65

Sporto įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of sporting
equipment

Retail sale of sporting equipment in
specialised stores

Sporto įrangos mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.64

47.00.66

Stovyklavimo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of camping
equipment

Retail sale of games and toys in
specialised stores

Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.65

47.00.67

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of games and toys

Retail sale of clothing in specialised
stores

Drabužių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.71

47.00.71

Drabužių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of clothing

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

47.72

47.00.72

Avalynės mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of footwear

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

47.72

47.00.73

Odos gaminių ir kelionės reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of leather goods and
travel accessories

Dispensing chemist in specialised stores

Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių
vaistus, veikla

47.73

47.00.74

Farmacijos prekių mažmeninės prekybos Retail trade services of pharmaceutical
paslaugos
goods

Retail sale of medical and orthopaedic
goods in specialised stores

Medicinos ir ortopedinių prekių
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.74

47.00.75

Medicinos ir ortopedijos prekių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of medical and
orthopaedic goods

Retail sale of cosmetic and toilet articles
in specialised stores

Kosmetikos ir tualeto reikmenų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.75

47.00.76

Kosmetikos ir tualeto reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of cosmetic and
toilet articles

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

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

47.76

47.00.77

Gėlių, sodinukų ir sėklų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of flowers, plants
and seeds

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

47.00.78

Trąšų ir agrocheminių produktų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fertilisers and
agro-chemical products

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

47.00.79

Gyvūnų augintinių ir jų ėdalo
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of pet animals and
pet food

Retail sale of watches and jewellery in
specialised stores

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
dirbinių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.77

47.00.82

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
Retail trade services of watches and
dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos jewellery

Other retail sale of new goods in
specialised stores

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.78

47.00.68

Ženklų ir monetų mažmeninės prekybos
paslaugos

Other retail sale of new goods in

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba

47.78

47.00.69
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specialised stores

specializuotose parduotuvėse

Other retail sale of new goods in
specialised stores

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.78

47.00.83

Retail trade services of photographic,
Fotografijos, optikos ir tiksliosios įrangos
optical and precision equipment, services
mažmeninės prekybos paslaugos
of opticians

Other retail sale of new goods in
specialised stores

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.78

47.00.84

Valymo priemonių mažmeninės prekybos
Retail trade services of cleaning materials
paslaugos

Other retail sale of new goods in
specialised stores

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.78

47.00.85

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų,
akmens anglių ir malkų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of household fuel
oil, bottled gas, coal and wood

Other retail sale of new goods in
specialised stores

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.78

47.00.86

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto
vartojimo prekių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other non-food
consumer products n.e.c.

Other retail sale of new goods in
specialised stores

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.78

47.00.87

Niekur kitur nepriskirtų žemės ūkio
Retail trade services of agricultural raw
žaliavų mažmeninės prekybos paslaugos materials n.e.c.

Other retail sale of new goods in
specialised stores

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.78

47.00.88

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos Retail trade services of machinery and
mažmeninės prekybos paslaugos
equipment n.e.c.

Other retail sale of new goods in
specialised stores

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.78

47.00.89

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus
vartojimo ne maisto prekių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of non-food nonconsumer products n.e.c.

Specialised retail sale of souvenirs,
craftwork and religious articles

Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių
reikmenų specializuota mažmeninė
prekyba

47.78.10

47.00.69

Suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of souvenirs and arts

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

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

47.78.20

47.00.85

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų,
akmens anglių ir malkų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of household fuel
oil, bottled gas, coal and wood

Specialised retail sale of weapons and
ammunition

Ginklų ir šaudmenų specializuota
mažmeninė prekyba

47.78.30

47.00.89

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus
vartojimo ne maisto prekių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of non-food nonconsumer products n.e.c.

Retail sale of optical goods

Optikos prekių mažmeninė prekyba

47.78.40

47.00.83

Retail trade services of photographic,
Fotografijos, optikos ir tiksliosios įrangos
optical and precision equipment, services
mažmeninės prekybos paslaugos
of opticians

Other retail sale in specialised stores

Kita specializuota mažmeninė prekyba

47.78.90

47.00.89

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus
vartojimo ne maisto prekių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of non-food nonconsumer products n.e.c.

Retail sale of second-hand goods in
stores

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba
parduotuvėse

47.79

47.00.91

Antikvarinių daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of antiques

Retail sale of second-hand goods in
stores

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba
parduotuvėse

47.79

47.00.92

Naudotų knygų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of second-hand
books

Retail sale of second-hand goods in
stores

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba
parduotuvėse

47.79

47.00.99

Kitų naudotų daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of other secondhand goods
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47.79.10

47.00.91

Antikvarinių daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of antiques

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

47.81

47.00.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fresh fruit and
vegetables

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

47.81

47.00.12

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of processed fruit
and vegetables

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

47.81

47.00.13

Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of meat

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

47.81

47.00.14

Mėsos produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of meat products

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

47.81

47.00.15

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fish, crustaceans
and molluscs

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

47.81

47.00.16

Kepinių mažmeninės prekybos paslaugos Retail trade services of bakery products

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

47.81

47.00.17

Cukraus saldumynų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sugar
confectionery

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

47.81

47.00.18

Pieno produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of dairy products

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

47.81

47.00.19

Kiaušinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of eggs

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

47.81

47.00.21

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of coffee, tea, cocoa
and spices

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

47.81

47.00.22

Valgomojo aliejaus ir riebalų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of edible oils and
fats

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

47.81

47.00.23

Homogenizuotų maisto produktų ir
dietinio maisto mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of homogenised
food preparations and dietetic food

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

47.81

47.00.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other food
products n.e.c.
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Maisto, gėrimų ir tabako gaminių
Retail sale via stalls and markets of food,
mažmeninė prekyba kioskuose ir
beverages and tobacco products
prekyvietėse

47.81

47.00.25

Alkoholinių gėrimų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of alcoholic
beverages

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

47.81

47.00.26

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other beverages

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

47.81

47.00.27

Tabako gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of tobacco products

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

Tekstilės, drabužių ir avalynės
mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

47.82

47.00.51

Tekstilės gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of textiles

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

Tekstilės, drabužių ir avalynės
mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

47.82

47.00.52

Užuolaidų ir tiulinių užuolaidų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of curtains and net
curtains

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

Tekstilės, drabužių ir avalynės
mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

47.82

47.00.71

Drabužių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of clothing

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

Tekstilės, drabužių ir avalynės
mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

47.82

47.00.72

Avalynės mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of footwear

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

47.89

47.00.31

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
Retail trade services of computers,
įrangos mažmeninės prekybos paslaugos peripheral units and software

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

47.89

47.00.32

Telekomunikacijų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of
telecommunications equipment

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

47.89

47.00.33

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of audio and video
equipment

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

47.89

47.00.41

Metalo dirbinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hardware

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

47.89

47.00.42

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of paints, varnishes
and lacquers

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

47.89

47.00.43

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of flat glass

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

47.89

47.00.44

Vejų ir sodų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services lawn and garden
equipment

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

47.89

47.00.45

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of plumbing and
heating equipment and supplies

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

47.89

47.00.46

Sanitarinės įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sanitary
equipment

EVRK 2 red. Name

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

EVRK 2 red. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

192/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

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

47.89

47.00.47

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hand tools

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

47.89

47.00.49

Niekur kitur nepriskirtų statybinių
medžiagų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of construction
materials n.e.c.

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

47.89

47.00.53

Sienų apmušalų ir grindų dangų, kilimų ir
Retail trade services of wallpaper and
kilimėlių mažmeninės prekybos
floor coverings, carpets and rugs
paslaugos

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

47.89

47.00.54

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of electrical
household appliances

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

47.89

47.00.55

Baldų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of furniture

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

47.89

47.00.56

Apšvietimo prietaisų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of articles for
lighting

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

47.89

47.00.57

Medienos, kamštienos ir pintinių dirbinių Retail trade services of wooden ware,
mažmeninės prekybos paslaugos
cork goods and wickerwork goods

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

47.89

47.00.58

Muzikos instrumentų ir partitūrų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of musical
instruments and music scores
Retail trade services of crockery,
glassware, china, pottery, cutlery and
non-electrical household appliances,
articles and equipment n.e.c.
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Retail sale via stalls and markets of other Kitų prekių mažmeninė prekyba
goods
kioskuose ir prekyvietėse

47.89

47.00.59

Indų, stiklo, porceliano, keramikos,
valgomųjų įrankių ir niekur kitur
nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų,
gaminių ir įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

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

47.89

47.00.61

Knygų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of books

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

47.89

47.00.62

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of newspapers and
magazines

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

47.89

47.00.63

Raštinės reikmenų mažmeninės prekybos
Retail trade services of stationery
paslaugos

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

47.89

47.00.64

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of music and video
recordings

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

47.89

47.00.65

Sporto įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of sporting
equipment

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

47.89

47.00.66

Stovyklavimo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of camping
equipment

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

47.89

47.00.67

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of games and toys

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

47.89

47.00.68

Ženklų ir monetų mažmeninės prekybos
paslaugos

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

47.89

47.00.69

Suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of souvenirs and arts

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

47.89

47.00.73

Odos gaminių ir kelionės reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of leather goods and
travel accessories

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

47.89

47.00.74

Farmacijos prekių mažmeninės prekybos Retail trade services of pharmaceutical
paslaugos
goods

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

47.89

47.00.75

Medicinos ir ortopedijos prekių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of medical and
orthopaedic goods

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

47.89

47.00.76

Kosmetikos ir tualeto reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of cosmetic and
toilet articles

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

47.89

47.00.77

Gėlių, sodinukų ir sėklų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of flowers, plants
and seeds

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

47.89

47.00.78

Trąšų ir agrocheminių produktų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fertilisers and
agro-chemical products

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

47.89

47.00.79

Gyvūnų augintinių ir jų ėdalo
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of pet animals and
pet food

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

47.89

47.00.81

Automobilinių degalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of automotive fuel

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

47.89

47.00.82

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
Retail trade services of watches and
dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos jewellery

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

47.89

47.00.83

Retail trade services of photographic,
Fotografijos, optikos ir tiksliosios įrangos
optical and precision equipment, services
mažmeninės prekybos paslaugos
of opticians

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

47.89

47.00.84

Valymo priemonių mažmeninės prekybos
Retail trade services of cleaning materials
paslaugos

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

47.89

47.00.85

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų,
akmens anglių ir malkų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of household fuel
oil, bottled gas, coal and wood

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

47.89

47.00.86

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto
vartojimo prekių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other non-food
consumer products n.e.c.

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

47.89

47.00.87

Niekur kitur nepriskirtų žemės ūkio
Retail trade services of agricultural raw
žaliavų mažmeninės prekybos paslaugos materials n.e.c.

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

47.89

47.00.88

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos Retail trade services of machinery and
mažmeninės prekybos paslaugos
equipment n.e.c.

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

47.89

47.00.89

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus
vartojimo ne maisto prekių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of non-food nonconsumer products n.e.c.

Retail sale via stalls and markets of other Kitų prekių mažmeninė prekyba

47.89

47.00.91

Antikvarinių daiktų mažmeninės

Retail trade services of antiques
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prekybos paslaugos

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

47.89

47.00.92

Naudotų knygų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of second-hand
books

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

47.89

47.00.99

Kitų naudotų daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of other secondhand goods

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fresh fruit and
vegetables

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.12

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of processed fruit
and vegetables

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.13

Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of meat

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.14

Mėsos produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of meat products

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.15

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fish, crustaceans
and molluscs

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.16

Kepinių mažmeninės prekybos paslaugos Retail trade services of bakery products

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.17

Cukraus saldumynų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sugar
confectionery

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.18

Pieno produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of dairy products

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.19

Kiaušinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of eggs

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.21

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of coffee, tea, cocoa
and spices

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.22

Valgomojo aliejaus ir riebalų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of edible oils and
fats

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.23

Homogenizuotų maisto produktų ir
dietinio maisto mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of homogenised
food preparations and dietetic food

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other food
products n.e.c.

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.25

Alkoholinių gėrimų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of alcoholic
beverages

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.26

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other beverages

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.27

Tabako gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of tobacco products
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Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.31

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
Retail trade services of computers,
įrangos mažmeninės prekybos paslaugos peripheral units and software

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.32

Telekomunikacijų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of
telecommunications equipment

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.33

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of audio and video
equipment

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.41

Metalo dirbinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hardware

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.42

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of paints, varnishes
and lacquers

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.43

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of flat glass

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.44

Vejų ir sodų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services lawn and garden
equipment

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.45

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of plumbing and
heating equipment and supplies

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.46

Sanitarinės įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sanitary
equipment

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.47

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hand tools

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.49

Niekur kitur nepriskirtų statybinių
medžiagų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of construction
materials n.e.c.

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.51

Tekstilės gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of textiles

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.52

Užuolaidų ir tiulinių užuolaidų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of curtains and net
curtains

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.53

Sienų apmušalų ir grindų dangų, kilimų ir
Retail trade services of wallpaper and
kilimėlių mažmeninės prekybos
floor coverings, carpets and rugs
paslaugos

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.54

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of electrical
household appliances

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.55

Baldų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of furniture

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.56

Apšvietimo prietaisų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of articles for
lighting

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.57

Medienos, kamštienos ir pintinių dirbinių Retail trade services of wooden ware,
mažmeninės prekybos paslaugos
cork goods and wickerwork goods
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47.00.58

Muzikos instrumentų ir partitūrų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of musical
instruments and music scores
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glassware, china, pottery, cutlery and
non-electrical household appliances,
articles and equipment n.e.c.
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Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.59

Indų, stiklo, porceliano, keramikos,
valgomųjų įrankių ir niekur kitur
nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų,
gaminių ir įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.61

Knygų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of books

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.62

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of newspapers and
magazines

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.63

Raštinės reikmenų mažmeninės prekybos
Retail trade services of stationery
paslaugos

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.64

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of music and video
recordings

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.65

Sporto įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of sporting
equipment

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.66

Stovyklavimo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of camping
equipment

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.67

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of games and toys

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.68

Ženklų ir monetų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of stamps and coins

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.69

Suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of souvenirs and arts

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.71

Drabužių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of clothing

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.72

Avalynės mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of footwear

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.73

Odos gaminių ir kelionės reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of leather goods and
travel accessories

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.74

Farmacijos prekių mažmeninės prekybos Retail trade services of pharmaceutical
paslaugos
goods

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.75

Medicinos ir ortopedijos prekių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of medical and
orthopaedic goods

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.76

Kosmetikos ir tualeto reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of cosmetic and
toilet articles

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.77

Gėlių, sodinukų ir sėklų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of flowers, plants
and seeds
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Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.78

Trąšų ir agrocheminių produktų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fertilisers and
agro-chemical products

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.79

Gyvūnų augintinių ir jų ėdalo
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of pet animals and
pet food

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.81

Automobilinių degalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of automotive fuel

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.82

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
Retail trade services of watches and
dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos jewellery

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.83

Retail trade services of photographic,
Fotografijos, optikos ir tiksliosios įrangos
optical and precision equipment, services
mažmeninės prekybos paslaugos
of opticians

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.84

Valymo priemonių mažmeninės prekybos
Retail trade services of cleaning materials
paslaugos

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.85

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų,
akmens anglių ir malkų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of household fuel
oil, bottled gas, coal and wood

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.86

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto
vartojimo prekių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other non-food
consumer products n.e.c.

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.87

Niekur kitur nepriskirtų žemės ūkio
Retail trade services of agricultural raw
žaliavų mažmeninės prekybos paslaugos materials n.e.c.

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.88

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos Retail trade services of machinery and
mažmeninės prekybos paslaugos
equipment n.e.c.

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.89

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus
vartojimo ne maisto prekių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of non-food nonconsumer products n.e.c.

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.91

Antikvarinių daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of antiques

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.92

Naudotų knygų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of second-hand
books

Retail sale via mail order houses or via
Internet

Užsakomasis pardavimas paštu arba
internetu

47.91

47.00.99

Kitų naudotų daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of other secondhand goods

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fresh fruit and
vegetables

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.12

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of processed fruit
and vegetables

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.13

Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of meat

Other retail sale not in stores, stalls or

Kita mažmeninė prekyba ne

47.99

47.00.14

Mėsos produktų mažmeninės prekybos

Retail trade services of meat products
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markets

parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.15

Žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų
mažmeninės prekybos paslaugos

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.16

Kepinių mažmeninės prekybos paslaugos Retail trade services of bakery products

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.17

Cukraus saldumynų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sugar
confectionery

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.18

Pieno produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of dairy products

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.19

Kiaušinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of eggs

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.21

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of coffee, tea, cocoa
and spices

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.22

Valgomojo aliejaus ir riebalų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of edible oils and
fats

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.23

Homogenizuotų maisto produktų ir
dietinio maisto mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of homogenised
food preparations and dietetic food

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other food
products n.e.c.

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.25

Alkoholinių gėrimų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of alcoholic
beverages

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.26

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other beverages

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.27

Tabako gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of tobacco products

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.31

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės
Retail trade services of computers,
įrangos mažmeninės prekybos paslaugos peripheral units and software

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.32

Telekomunikacijų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of
telecommunications equipment

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.33

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of audio and video
equipment

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.41

Metalo dirbinių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hardware

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.42

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of paints, varnishes
and lacquers

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.43

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of flat glass
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Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.44

Vejų ir sodų įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services lawn and garden
equipment

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.45

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei
reikmenų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of plumbing and
heating equipment and supplies

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.46

Sanitarinės įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sanitary
equipment

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.47

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hand tools

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.49

Niekur kitur nepriskirtų statybinių
medžiagų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of construction
materials n.e.c.

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.51

Tekstilės gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of textiles

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.52

Užuolaidų ir tiulinių užuolaidų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of curtains and net
curtains

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.53

Sienų apmušalų ir grindų dangų, kilimų ir
Retail trade services of wallpaper and
kilimėlių mažmeninės prekybos
floor coverings, carpets and rugs
paslaugos

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.54

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of electrical
household appliances

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.55

Baldų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of furniture

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.56

Apšvietimo prietaisų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of articles for
lighting

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.57

Medienos, kamštienos ir pintinių dirbinių Retail trade services of wooden ware,
mažmeninės prekybos paslaugos
cork goods and wickerwork goods

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.58

Muzikos instrumentų ir partitūrų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of musical
instruments and music scores
Retail trade services of crockery,
glassware, china, pottery, cutlery and
non-electrical household appliances,
articles and equipment n.e.c.
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Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.59

Indų, stiklo, porceliano, keramikos,
valgomųjų įrankių ir niekur kitur
nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų,
gaminių ir įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.61

Knygų mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of books

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.62

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of newspapers and
magazines

Other retail sale not in stores, stalls or

Kita mažmeninė prekyba ne

47.99

47.00.63
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markets

parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.64

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of music and video
recordings

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.65

Sporto įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of sporting
equipment

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.66

Stovyklavimo įrangos mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of camping
equipment

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.67

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of games and toys

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.68

Ženklų ir monetų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of stamps and coins

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.69

Suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of souvenirs and arts

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.71

Drabužių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of clothing

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.72

Avalynės mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of footwear

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.73

Odos gaminių ir kelionės reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of leather goods and
travel accessories

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.74

Farmacijos prekių mažmeninės prekybos Retail trade services of pharmaceutical
paslaugos
goods

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.75

Medicinos ir ortopedijos prekių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of medical and
orthopaedic goods

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.76

Kosmetikos ir tualeto reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of cosmetic and
toilet articles

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.77

Gėlių, sodinukų ir sėklų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of flowers, plants
and seeds

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.78

Trąšų ir agrocheminių produktų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fertilisers and
agro-chemical products

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.79

Gyvūnų augintinių ir jų ėdalo
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of pet animals and
pet food

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.81

Automobilinių degalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of automotive fuel

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.82

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
Retail trade services of watches and
dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos jewellery

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.83

Retail trade services of photographic,
Fotografijos, optikos ir tiksliosios įrangos
optical and precision equipment, services
mažmeninės prekybos paslaugos
of opticians
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Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.84

Valymo priemonių mažmeninės prekybos
Retail trade services of cleaning materials
paslaugos

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.85

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų,
akmens anglių ir malkų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of household fuel
oil, bottled gas, coal and wood

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.86

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto
vartojimo prekių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other non-food
consumer products n.e.c.

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.87

Niekur kitur nepriskirtų žemės ūkio
Retail trade services of agricultural raw
žaliavų mažmeninės prekybos paslaugos materials n.e.c.

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.88

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos Retail trade services of machinery and
mažmeninės prekybos paslaugos
equipment n.e.c.

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.89

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus
vartojimo ne maisto prekių mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of non-food nonconsumer products n.e.c.

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.91

Antikvarinių daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of antiques

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.92

Naudotų knygų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of second-hand
books

Other retail sale not in stores, stalls or
markets

Kita mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99

47.00.99

Kitų naudotų daiktų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of other secondhand goods

Retail sale by door-to-door sales persons

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

47.00.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of fresh fruit and
vegetables

Retail sale by door-to-door sales persons

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

47.00.21

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of coffee, tea, cocoa
and spices

Retail sale by door-to-door sales persons

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

47.00.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other food
products n.e.c.

Retail sale by door-to-door sales persons

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

47.00.47

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of hand tools

Retail sale by door-to-door sales persons

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

47.00.51

Tekstilės gaminių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of textiles
Retail trade services of crockery,
glassware, china, pottery, cutlery and
non-electrical household appliances,
articles and equipment n.e.c.
Retail trade services of newspapers and
magazines

EVRK 2 red. Name

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
Retail sale by door-to-door sales persons
firmos atstovus

47.99.10

47.00.59

Indų, stiklo, porceliano, keramikos,
valgomųjų įrankių ir niekur kitur
nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų,
gaminių ir įrangos mažmeninės prekybos
paslaugos

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

47.00.62

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail sale by door-to-door sales persons
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Retail sale by door-to-door sales persons

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

47.00.71

Drabužių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of clothing

Retail sale by door-to-door sales persons

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

47.00.76

Kosmetikos ir tualeto reikmenų
mažmeninės prekybos paslaugos

Retail trade services of cosmetic and
toilet articles

Retail sale by door-to-door sales persons

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

47.00.82

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių
Retail trade services of watches and
dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos jewellery

Retail sale by door-to-door sales persons

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

47.00.84

Valymo priemonių mažmeninės prekybos
Retail trade services of cleaning materials
paslaugos

Retail sale by door-to-door sales persons

Mažmeninė prekyba per keliaujančius
firmos atstovus

47.99.10

47.00.86

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto
vartojimo prekių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail sale by vending machines

Mažmeninė prekyba iš automatų
smulkioms prekėms pardavinėti

47.99.20

47.00.16

Kepinių mažmeninės prekybos paslaugos Retail trade services of bakery products

Retail sale by vending machines

Mažmeninė prekyba iš automatų
smulkioms prekėms pardavinėti

47.99.20

47.00.17

Cukraus saldumynų mažmeninės
prekybos paslaugos

Retail trade services of sugar
confectionery

Retail sale by vending machines

Mažmeninė prekyba iš automatų
smulkioms prekėms pardavinėti

47.99.20

47.00.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto
produktų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other food
products n.e.c.

Retail sale by vending machines

Mažmeninė prekyba iš automatų
smulkioms prekėms pardavinėti

47.99.20

47.00.26

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other beverages

Retail sale by vending machines

Mažmeninė prekyba iš automatų
smulkioms prekėms pardavinėti

47.99.20

47.00.67

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of games and toys

Retail sale by vending machines

Mažmeninė prekyba iš automatų
smulkioms prekėms pardavinėti

47.99.20

47.00.86

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto
vartojimo prekių mažmeninės prekybos
paslaugos

Retail trade services of other non-food
consumer products n.e.c.

Passenger rail transport, interurban

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio
transportas

49.10

49.10.11

Apžvalginio keleivinio geležinkelių
transporto paslaugos

Passenger rail transport services for
sightseeing

Passenger rail transport, interurban

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio
transportas

49.10

49.10.19

Kitos tarpmiestinio keleivinio geležinkelių Other passenger rail transport services,
transporto paslaugos
interurban

Freight rail transport

Krovininis geležinkelio transportas

49.20

49.20.11

Krovinių vežimo geležinkelių transporto
vagonuose šaldytuvuose paslaugos

Railway transport services of freight by
refrigerator cars

Freight rail transport

Krovininis geležinkelio transportas

49.20

49.20.12

Naftos produktų vežimo krovininio
geležinkelių transporto cisterniniuose
vagonuose paslaugos

Railway transport services of freight by
tanker cars, petroleum products

Freight rail transport

Krovininis geležinkelio transportas

49.20

49.20.13

Nefasuotų skysčių ir dujų vežimo
krovininio geležinkelių transporto
cisterniniuose vagonuose paslaugos

Railway transport services of freight by
tanker cars, bulk liquids and gases

Freight rail transport

Krovininis geležinkelio transportas

49.20

49.20.14

Mišriojo vežimo konteinerių
transportavimo geležinkeliu paslaugos

Railway transport services of intermodal
containers
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Freight rail transport

Krovininis geležinkelio transportas

49.20

49.20.15

Laiškų ir pašto siuntų vežimo geležinkelių Railway transport services of letters and
transportu paslaugos
parcels

Freight rail transport

Krovininis geležinkelio transportas

49.20

49.20.16

Sausų biriųjų krovinių vežimo
geležinkelių transportu paslaugos

Railway transport services of dry bulk
goods

Freight rail transport

Krovininis geležinkelio transportas

49.20

49.20.19

Kitos krovininio geležinkelių transporto
paslaugos

Other railway transport services of freight

Urban and suburban passenger land
transport

Keleivių vežimas miesto arba
priemiestiniu sausumos transportu

49.31

49.31.10

Keleivinio miesto ar priemiestinio
geležinkelių transporto paslaugos

Urban and suburban railway transport
services of passengers

Urban and suburban passenger land
transport

Keleivių vežimas miesto arba
priemiestiniu sausumos transportu

49.31

49.31.21

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto
ar priemiestiniu kelių transportu
paslaugos

Urban and suburban scheduled road
transport services of passengers

Urban and suburban passenger land
transport

Keleivių vežimas miesto arba
priemiestiniu sausumos transportu

49.31

49.31.22

Mišrios keleivių vežimo pagal tvarkaraštį
miesto ar priemiestiniu transportu
paslaugos

Mixed mode urban and suburban
scheduled transport services of
passengers

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

49.31.10

49.31.21

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto
ar priemiestiniu kelių transportu
paslaugos

Urban and suburban scheduled road
transport services of passengers

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

49.31.20

49.31.21

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto
ar priemiestiniu kelių transportu
paslaugos

Urban and suburban scheduled road
transport services of passengers

Taxi operation

Taksi veikla

49.32

49.32.11

Taksi paslaugos

Taxi services

Taxi operation

Taksi veikla

49.32

49.32.12

Keleivinių lengvųjų automobilių su
vairuotojais nuomos paslaugos

Rental services of passenger cars with
driver

Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

49.39.11

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį
tarpmiestiniu kelių transportu paslaugos

Interurban scheduled road transport
services of passengers

Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

49.39.12

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį
tarpmiestiniu specialiosios paskirties
kelių transportu paslaugos

Interurban special-purpose scheduled
road transport services of passengers

Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

49.39.13

Kitos keleivių vežimo pagal tvarkaraštį
tarpmiestiniu specialiosios paskirties
kelių transportu paslaugos

Other special-purpose scheduled road
transport services of passengers

Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

49.39.20

Keleivių vežimo funikulieriais, kabamųjų
lynų keliais ir slidininkų keltuvais
paslaugos

Passenger transport services by
funiculars, teleferics and ski-lifts

Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

49.39.31

Įvairių autobusų su vairuotojais nuomos
paslaugos

Rental services of buses and coaches
with driver

Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

49.39.32

Keleivinio apžvalginio kelių transporto
paslaugos

Road transport services of passengers for
sightseeing

Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

49.39.33

Tvarkaraštyje nenurodytų vietinių reisų
autobusų užsakymo paslaugos

Non-scheduled local bus and coach
charter services
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Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

49.39.34

Tvarkaraštyje nenurodytų tolimųjų reisų
autobusų užsakymo paslaugos

Non-scheduled long distance bus and
coach charter services

Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

49.39.35

Keleivių vežimo žmonių ar gyvūnų
traukiamomis kelių transporto
priemonėmis paslaugos

Road transport services of passengers by
man- or animal-drawn vehicles

Other passenger land transport n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis
sausumos transportas

49.39

49.39.39

Niekur kitur nepriskirtos keleivinio
sausumos transporto paslaugos

Passenger land transport services n.e.c.

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

49.41.11

Vežimo krovininio kelių transporto
automobiliniais šaldytuvais paslaugos

Road transport services of freight by
refrigerator vehicles

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

49.41.12

Naftos produktų vežimo krovininio kelių Road transport services of freight by tank
transporto automobilinėmis cisternomis trucks or semi-trailers, petroleum
arba puspriekabių cisternomis paslaugos products
Road transport services of freight by tank
trucks or semi-trailers, other bulk liquids
or gases

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

49.41.13

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų vežimo
krovininio kelių transporto
automobilinėmis cisternomis arba
puspriekabių cisternomis paslaugos

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

49.41.14

Mišriojo vežimo konteinerių
transportavimo keliais paslaugos

Road transport services of intermodal
containers

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

49.41.15

Sausų biriųjų krovinių vežimo kelių
transportu paslaugos

Road transport services of dry bulk
goods

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

49.41.16

Gyvų gyvūnų vežimo kelių transportu
paslaugos

Road transport services of live animals

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

49.41.17

Krovinių vežimo keliais žmogaus arba
gyvūnų traukiamomis transporto
priemonėmis paslaugos

Road transport services of freight by
man- or animal-drawn vehicles

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

49.41.18

Laiškų ir pašto siuntų vežimo kelių
transportu paslaugos

Road transport services of letters and
parcels

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

49.41.19

Kitos krovininio kelių transporto
paslaugos

Other road transport services of freight

Freight transport by road

Krovininis kelių transportas

49.41

49.41.20

Sunkvežimių su vairuotoju nuomos
paslaugos

Rental services of trucks with operator

Removal services

Perkraustymo veikla

49.42

49.42.11

Namų ūkiams teikiamos perkraustymo
paslaugos

Removal services for households

Removal services

Perkraustymo veikla

49.42

49.42.19

Kitos perkraustymo paslaugos

Other removal services
Transport services via pipeline of crude
or refined petroleum and petroleum
products
Transport services via pipeline of natural
gas

Transport via pipeline

Transportavimas vamzdynais

49.50

49.50.11

Žalios ar rafinuotos naftos ir naftos
produktų transportavimo vamzdynais
paslaugos

Transport via pipeline

Transportavimas vamzdynais

49.50

49.50.12

Gamtinių dujų transportavimo
vamzdynais paslaugos
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Transport via pipeline

Transportavimas vamzdynais

49.50

49.50.19

Kitų produktų transportavimo
vamzdynais paslaugos

Transport services via pipeline of other
goods

Sea and coastal passenger water
transport

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens
transportas

50.10

50.10.11

Keleivių kėlimo keltais jūrų ir priekrantės
vandenimis paslaugos

Sea and coastal passenger water
transport services by ferries

Sea and coastal passenger water
transport

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens
transportas

50.10

50.10.12

Keleivių plukdymo kruiziniais laivais jūrų
ir priekrantės vandenimis paslaugos

Sea and coastal passenger water
transport services on cruise ships

Sea and coastal passenger water
transport

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens
transportas

50.10

50.10.19

Kitos keleivinio jūrų ir priekrantės
vandenų transporto paslaugos

Other sea and coastal passenger water
transport services

Sea and coastal passenger water
transport

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens
transportas

50.10

50.10.20

Keleivinių jūrų ir priekrantės vandenų
laivų su įgula nuomos paslaugos

Rental services of sea and coastal water
vessels for passengers with operator

Sea and coastal freight water transport

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens
transportas

50.20

50.20.11

Užšaldytų ar atšaldytų krovinių gabenimo Sea and coastal water transport services
jūriniais ir priekrantės vandenų laivais
of frozen or refrigerated goods by
šaldytuvais paslaugos
refrigerator vessels

Sea and coastal freight water transport

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens
transportas

50.20

50.20.12

Žalios naftos gabenimo jūriniais ir
priekrantės vandenų tanklaiviais
paslaugos

Sea and coastal freight water transport

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens
transportas

50.20

50.20.13

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų gabenimo
Sea and coastal water transport services
jūriniais ir priekrantės vandenų
of other bulk liquids or gases by tankers
tanklaiviais paslaugos

Sea and coastal freight water transport

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens
transportas

50.20

50.20.14

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių
Sea and coastal water transport services
gabenimo jūriniais ir priekrantės vandenų of intermodal containers by container
konteinerių laivais paslaugos
ships

Sea and coastal freight water transport

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens
transportas

50.20

50.20.15

Sausų biriųjų krovinių gabenimo jūrų ir
priekrantės vandenimis paslaugos

Sea and coastal water transport services
of dry bulk good

Sea and coastal freight water transport

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens
transportas

50.20

50.20.19

Kitos krovininio jūrų ir priekrantės
vandenų transporto paslaugos

Other sea and coastal freight water
transport services

Sea and coastal freight water transport

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens
transportas

50.20

50.20.21

Krovininių jūrų ir priekrantės vandenų
laivų su įgula nuomos paslaugos

Rental services of sea and coastal water
vessels for freight with operator

Sea and coastal freight water transport

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens
transportas

50.20

50.20.22

Stūmimo ar vilkimo jūrų ar priekrantės
vandenyse paslaugos

Towing and pushing services on sea and
coastal waters

Inland passenger water transport

Vidaus vandenų keleivinis transportas

50.30

50.30.11

Keleivinių vidaus vandenų keltų
paslaugos

Inland passenger water transport services
by ferries

Inland passenger water transport

Vidaus vandenų keleivinis transportas

50.30

50.30.12

Keleivinių kruizinių vidaus vandenų laivų
paslaugos

Inland passenger water transport services
on cruises

Inland passenger water transport

Vidaus vandenų keleivinis transportas

50.30

50.30.13

Vežimo apžvalgos ir ekskursijų laivais
paslaugos

Sightseeing and excursion boat services

Inland passenger water transport

Vidaus vandenų keleivinis transportas

50.30

50.30.19

Kitos keleivinio vidaus vandenų
transporto paslaugos

Other inland passenger water transport
services

Inland passenger water transport

Vidaus vandenų keleivinis transportas

50.30

50.30.20

Keleivinių vidaus vandenų laivų su

Rental services of inland water vessels for
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passengers with operator

Inland freight water transport

Vidaus vandenų krovininis transportas

50.40

50.40.11

Užšaldytų ar atšaldytų krovinių gabenimo Inland water transport services of frozen
vidaus vandenų refrižeratoriniais laivais
and refrigerated goods by refrigerator
paslaugos
vessels

Inland freight water transport

Vidaus vandenų krovininis transportas

50.40

50.40.12

Žalios naftos gabenimo vidaus vandenų
tanklaiviais paslaugos

Inland freight water transport

Vidaus vandenų krovininis transportas

50.40

50.40.13

Kitų nefasuotų skysčių ar dujų gabenimo Inland water transport services of other
vidaus vandenų tanklaiviais paslaugos
bulk liquids and gases by tankers

Inland freight water transport

Vidaus vandenų krovininis transportas

50.40

50.40.14

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių
gabenimo vidaus vandenų
konteinervežiais paslaugos

Inland water transport services of
intermodal containers by container ships

Inland freight water transport

Vidaus vandenų krovininis transportas

50.40

50.40.19

Kitos krovininio vidaus vandenų
transporto paslaugos

Other inland freight water transport
services

Inland freight water transport

Vidaus vandenų krovininis transportas

50.40

50.40.21

Krovininių vidaus vandenų laivų su
laivavedžiu nuomos paslaugos

Rental services of inland water vessels for
freight with operator

Inland freight water transport

Vidaus vandenų krovininis transportas

50.40

50.40.22

Stūmimo ar vilkimo vidaus vandenyse
paslaugos

Towing and pushing services on inland
waters

Passenger air transport

Keleivinis oro transportas

51.10

51.10.11

Keleivinio vietinio oro transporto pagal
tvarkaraštį paslaugos

Domestic scheduled air transport
services of passengers

Passenger air transport

Keleivinis oro transportas

51.10

51.10.12

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto
vietinio oro transporto paslaugos,
išskyrus apžvalgos paslaugas

Domestic non-scheduled air transport
services of passengers, except for
sightseeing

Passenger air transport

Keleivinis oro transportas

51.10

51.10.13

Keleivinio tarptautinio oro transporto
pagal tvarkaraštį paslaugos

International scheduled air transport
services of passengers

Passenger air transport

Keleivinis oro transportas

51.10

51.10.14

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto
tarptautinio oro transporto paslaugos

International non-scheduled air transport
services of passengers

Passenger air transport

Keleivinis oro transportas

51.10

51.10.15

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto oro
transporto apžvalgos paslaugos

Non-scheduled passenger air transport
services for sightseeing

Passenger air transport

Keleivinis oro transportas

51.10

51.10.20

Keleivinio oro transporto įrangos su
pilotu nuomos paslaugos

Rental services of passenger air transport
equipment with operator

Freight air transport

Krovininis oro transportas

51.21

51.21.11

Mišriojo krovinių vežimo konteinerių
gabenimo pagal tvarkaraštį orlaivių
paslaugos

Scheduled air transport services of
intermodal containers

Freight air transport

Krovininis oro transportas

51.21

51.21.12

Laiškų ir pašto siuntų oro transporto
paslaugos

Air transport services of letters and
parcels

Freight air transport

Krovininis oro transportas

51.21

51.21.13

Kitų krovinių oro transporto pagal
tvarkaraštį paslaugos

Scheduled air transport services of other
freight

Freight air transport

Krovininis oro transportas

51.21

51.21.14

Kitų krovinių oro transporto tvarkaraštyje Non-scheduled air transport services of
nenurodytos paslaugos
other freight
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Freight air transport

Krovininis oro transportas

51.21

51.21.20

Krovininio oro transporto įrangos su
pilotu nuomos paslaugos

Space transport

Kosminis transportas

51.22

51.22.11

Keleivinio kosminio transporto paslaugos Space transport services of passengers

Space transport

Kosminis transportas

51.22

51.22.12

Krovininio kosminio transporto
paslaugos

Space transport services of freight

Warehousing and storage

Sandėliavimas ir saugojimas

52.10

52.10.11

Sandėlių šaldytuvų paslaugos

Refrigerated storage services

Warehousing and storage

Sandėliavimas ir saugojimas

52.10

52.10.12

Skystų krovinių ar dujų saugojimo
paslaugos

Bulk liquid or gas storage services

Warehousing and storage

Sandėliavimas ir saugojimas

52.10

52.10.13

Grūdų saugojimo paslaugos

Grain storage services

Warehousing and storage

Sandėliavimas ir saugojimas

52.10

52.10.19

Kitos sandėliavimo ir saugojimo
paslaugos

Other warehousing and storage services

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

52.21.11

Stūmimo arba vilkimo geležinkeliu
paslaugos

Railway pushing or towing services

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

52.21.19

Kitos geležinkelių transportui būdingos
paslaugos

Other services incidental to railway
transportation

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

52.21.21

Autobusų stoties paslaugos

Bus station services

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

52.21.22

Kelių eksploatavimo paslaugos

Highway operation services

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

52.21.23

Tiltų ir tunelių eksploatavimo paslaugos

Bridges and tunnel operation services

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

52.21.24

Automobilių stovėjimo aikštelių
paslaugos

Parking lot services

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

52.21.25

Privačių ir komercinių transporto
priemonių vilkimo paslaugos

Towing services for private and
commercial vehicles

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

52.21.29

Kitos kelių transportui būdingos
paslaugos

Other services incidental to road
transportation

Service activities incidental to land
transportation

Sausumos transportui būdingų paslaugų
veikla

52.21

52.21.30

Transportavimui vamzdynais būdingos
paslaugos

Services incidental to transportation via
pipelines

Organisation and regulation of railway
transport

Traukinių eismo organizavimas ir
reguliavimas

52.21.10

52.21.11

Stūmimo arba vilkimo geležinkeliu
paslaugos

Railway pushing or towing services

Organisation and regulation of railway
transport

Traukinių eismo organizavimas ir
reguliavimas

52.21.10

52.21.19

Kitos geležinkelių transportui būdingos
paslaugos

Other services incidental to railway
transportation

Operation of car parks

Automobilių stovėjimo aikštelių
eksploatavimas

52.21.20

52.21.24

Automobilių stovėjimo aikštelių
paslaugos

Parking lot services

Operation of technical equipment for the Techninių priemonių, reguliuojančių
regulation of traffic
gatvių judėjimą, eksploatavimas

52.21.30

52.21.29

Kitos kelių transportui būdingos
paslaugos

Other services incidental to road
transportation

Operation of streets, roads, bridges,

52.21.40

52.21.22

Kelių eksploatavimo paslaugos

Highway operation services
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Operation of streets, roads, bridges,
tunnels

Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas

52.21.40

52.21.23

Tiltų ir tunelių eksploatavimo paslaugos

Bridges and tunnel operation services

Operation of overland transport stations

Sauskelių transporto stočių
eksploatavimas

52.21.50

52.21.21

Autobusų stoties paslaugos

Bus station services

Operation of railways

Geležinkelių eksploatavimas

52.21.70

52.21.19

Kitos geležinkelių transportui būdingos
paslaugos

Other services incidental to railway
transportation

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

52.22.11

Jūrų ir priekrantės vandenų uostų ir
vandens kelių eksploatavimo paslaugos
(išskyrus krovinių tvarkymą)

Port and waterway operation services
(except cargo handling) on sea and
coastal waters

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

52.22.12

Vidaus vandenų kelių eksploatavimo
paslaugos (išskyrus krovinių tvarkymą)

Inland waterway operation services
(except cargo handling)

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

52.22.13

Laivavedybos ir inkaravimo jūrų ar
priekrantės vandenyse paslaugos

Pilotage and berthing services on sea
and coastal waters

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

52.22.14

Laivavedybos ir inkaravimo vidaus
vandenyse paslaugos

Pilotage and berthing services on inland
waters

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

52.22.15

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo
jūrų ar priekrantės vandenyse paslaugos

Vessel salvage and refloating services on
sea and coastal waters

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

52.22.16

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo
vidaus vandenyse paslaugos

Vessel salvage and refloating services in
inland waters

Service activities incidental to water
transportation

Vandens transportui būdingų paslaugų
veikla

52.22

52.22.19

Kitos vandens transportui būdingos
paslaugos

Other services incidental to water
transportation

Service activities incidental to air
transportation

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

52.23

52.23.11

Oro uostų eksploatavimo, išskyrus
krovinių tvarkymą, paslaugos

Airport operation services, excluding
cargo handling

Service activities incidental to air
transportation

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

52.23

52.23.12

Skrydžių valdymo paslaugos

Air traffic control services

Service activities incidental to air
transportation

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

52.23

52.23.19

Kitos oro transportui būdingos paslaugos

Other service activities incidental to air
transportation

Service activities incidental to air
transportation

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

52.23

52.23.20

Kosminiam transportui būdingos
paslaugos

Services incidental to space
transportation

Cargo handling

Krovinių tvarkymas

52.24

52.24.11

Konteinerių tvarkymo uostuose
paslaugos

Container handling services at ports

Cargo handling

Krovinių tvarkymas

52.24

52.24.12

Kitos konteinerių tvarkymo paslaugos

Other container handling services

Cargo handling

Krovinių tvarkymas

52.24

52.24.13

Kitos krovinių tvarkymo uostuose
paslaugos

Other cargo handling services at ports

Cargo handling

Krovinių tvarkymas

52.24

52.24.19

Kitos krovinių tvarkymo paslaugos

Other cargo handling services

Other transportation support activities

Kita transportui būdingų paslaugų veikla

52.29

52.29.11

Laivų brokerių paslaugos

Ship-broker services

Other transportation support activities

Kita transportui būdingų paslaugų veikla

52.29

52.29.12

Kitos krovinių gabenimo tarpininkavimo

Other freight brokerage services
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paslaugos
Other transportation support activities

Kita transportui būdingų paslaugų veikla

52.29

52.29.19

Kitos krovinių transporto agentūrų
paslaugos

Other freight transport agency services

Other transportation support activities

Kita transportui būdingų paslaugų veikla

52.29

52.29.20

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
transportui būdingos paslaugos

Other transportation support services
n.e.c.

Activities of customs agents

Muitinės tarpininkų veikla

52.29.10

52.29.12

Kitos krovinių gabenimo tarpininkavimo
paslaugos

Other freight brokerage services

Activities of freight and forwarding
agents

Krovinių gabenimo agentų ir
ekspeditorių veikla

52.29.20

52.29.19

Kitos krovinių transporto agentūrų
paslaugos

Other freight transport agency services

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

Vežimo dokumentų ir kelionės lapų
parengimas ir išdavimas

52.29.30

52.29.20

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
transportui būdingos paslaugos

Other transportation support services
n.e.c.

Postal activities under universal service
obligation

Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas atliekama veikla

53.10

53.10.11

Su laikraščiais ir periodiniais leidiniais
susijusios pašto paslaugos pagal
įpareigojimą teikti universaliąsias
paslaugas

Postal services under universal service
obligation related to newspapers and
periodicals

Postal activities under universal service
obligation

Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas atliekama veikla

53.10

53.10.12

Su laiškais susijusios pašto paslaugos
pagal įpareigojimą teikti universaliąsias
paslaugas

Postal services under universal service
obligation related to letters

Postal activities under universal service
obligation

Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas atliekama veikla

53.10

53.10.13

Su pašto siuntomis susijusios pašto
paslaugos pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas

Postal services under universal service
obligation related to parcels

Postal activities under universal service
obligation

Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas atliekama veikla

53.10

53.10.14

Pašto skyrių paslaugos

Post office counter services

Postal activities under universal service
obligation

Pašto pagal įpareigojimą teikti
universaliąsias paslaugas atliekama veikla

53.10

53.10.19

Kitos pašto paslaugos pagal įpareigojimą Other postal services under universal
teikti universaliąsias paslaugas
service obligation

Other postal and courier activities

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

53.20

53.20.11

Įvairiarūšės pasiuntinių (kurjerių)
paslaugos

Multi-modal courier services

Other postal and courier activities

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

53.20

53.20.12

Maisto į namus pristatymo paslaugos

Food home delivery services

53.20.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pašto ir
pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

Other postal and courier services n.e.c.

Other postal and courier activities

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

Hotels and similar accommodation

Viešbučių ir panašių laikinų buveinių
veikla

55.10

55.10.10

Svečių apgyvendinimo kasdien
Room or unit accommodation services
tvarkomuose kambariuose ar numeriuose
for visitors, with daily housekeeping
paslaugos (išskyrus pakaitinį
(except time-share)
naudojimąsi)

Holiday and other short-stay
accommodation

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio
apgyvendinimo veikla

55.20

55.20.11

Svečių apgyvendinimo jaunimo nakvynės Room or unit accommodation services
namų ir vasarviečių namelių kambariuose for visitors in youth hostels and holiday
ar numeriuose paslaugos
cabins

Holiday and other short-stay
accommodation

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio
apgyvendinimo veikla

55.20

55.20.12
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numeriuose paslaugos
55.20

55.20.19

Kitos svečių apgyvendinimo kambariuose Other room or unit accommodation
ar numeriuose, kurie nėra kasdien
services for visitors, without daily
tvarkomi, paslaugos
housekeeping

Poilsio namų veikla

55.20.10

55.20.19

Kitos svečių apgyvendinimo kambariuose Other room or unit accommodation
ar numeriuose, kurie nėra kasdien
services for visitors, without daily
tvarkomi, paslaugos
housekeeping

Activities of children’s camps

Vaikų poilsio stovyklų veikla

55.20.20

55.20.19

Kitos svečių apgyvendinimo kambariuose Other room or unit accommodation
ar numeriuose, kurie nėra kasdien
services for visitors, without daily
tvarkomi, paslaugos
housekeeping

Camping grounds, recreational vehicle
parks and trailer parks

Poilsinių transporto priemonių, priekabų
aikštelių ir stovyklaviečių veikla

55.30

55.30.11

Stovyklaviečių paslaugos

Camping ground services

Camping grounds, recreational vehicle
parks and trailer parks

Poilsinių transporto priemonių, priekabų
aikštelių ir stovyklaviečių veikla

55.30

55.30.12

Poilsinių aikštelių ir atostogų poilsio
stovyklų paslaugos

Recreational and vacation camp services

Other accommodation

Kita apgyvendinimo veikla

55.90

55.90.11

Studentų apgyvendinimo studentų ir
mokyklų bendrabučių kambariuose ar
numeriuose paslaugos

Room or unit accommodation services
for students in student residences and
school dormitories

Other accommodation

Kita apgyvendinimo veikla

55.90

55.90.12

Darbininkų apgyvendinimo darbininkų
nakvynės namų ar stovyklų kambariuose
ar numeriuose paslaugos

Room or unit accommodation services
for workers in workers hostels or camps

Other accommodation

Kita apgyvendinimo veikla

55.90

55.90.13

Miegamųjų vagonų ir panašios kitose
transporto priemonėse teikiamos
paslaugos

Sleeping car and similar services in other
transport media

Other accommodation

Kita apgyvendinimo veikla

55.90

55.90.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
apgyvendinimo paslaugos

Other accommodation services n.e.c.

Restaurants and mobile food service
activities

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo
veikla

56.10

56.10.11

Maitinimo restoranuose paslaugos

Meal serving services with full restaurant
service

Restaurants and mobile food service
activities

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo
veikla

56.10

56.10.12

Maitinimo traukinių vagonuoserestoranuose ir laivuose paslaugos

Meal serving services in railway dining
cars and on ships

Restaurants and mobile food service
activities

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo
veikla

56.10

56.10.13

Maitinimo savitarnos įstaigose paslaugos

Meal serving services in self-service
establishments

Restaurants and mobile food service
activities

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo
veikla

56.10

56.10.19

Kitos maitinimo paslaugos

Other meal serving services

Event catering activities

Pagaminto valgio tiekimas renginiams

56.21

56.21.11

Pagaminto valgio tiekimo į namus
paslaugos

Event catering services for private
households

Event catering activities

Pagaminto valgio tiekimas renginiams

56.21

56.21.19

Kitos pagaminto valgio tiekimo
renginiams paslaugos

Other event catering services

Other food service activities

Kitų maitinimo paslaugų teikimas

56.29

56.29.11

Maisto tiekimo pagal sutartį transporto
įmonėms paslaugos

Contract food services for transportation
operators

Holiday and other short-stay
accommodation

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio
apgyvendinimo veikla

Activities of vacation homes
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Other food service activities

Kitų maitinimo paslaugų teikimas

56.29

56.29.19

Kitos maisto tiekimo pagal sutartį
paslaugos

Other contract food services

Other food service activities

Kitų maitinimo paslaugų teikimas

56.29

56.29.20

Valgyklų paslaugos

Canteen services
Beverage serving services

Beverage serving activities

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

56.30

56.30.10

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje
paslaugos

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.11

Spausdinti vadovėliai

Printed educational textbooks

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.12

Spausdintos profesinės, techninės ir
mokslinės literatūros knygos

Printed professional, technical and
scholarly books

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.13

Spausdintos knygos vaikams

Printed children books

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.14

Spausdinti žodynai ir enciklopedijos

Printed dictionaries and encyclopaedias
Printed atlases and other books with
maps

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.15

Spausdinti atlasai ir kitos knygos su
žemėlapiais

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.16

Ne knygų pavidalo spausdinti žemėlapiai, Printed maps and hydrographic or similar
hidrografiniai ar panašūs jūrlapiai
charts, other than in book form

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.19

Kitos spausdintos knygos, brošiūros,
lankstinukai ir panašūs spaudiniai

Other printed books, brochures, leaflets
and the like

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.20

Knygos diskeliuose, juostose ir kitose
fizinėse laikmenose

Books on disk, tape or other physical
media

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.30

Knygos tiesioginės prijungties režimu

On-line books

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.41

Reklamos vieta spausdintose knygose

Advertising space in books, printed

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.42

Reklamos vieta elektroninėse knygose

Advertising space in books, electronic

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.50

Knygų leidyba už atlygį ar pagal sutartį

Publishing of books on a fee or contract
basis

Book publishing

Knygų leidyba

58.11

58.11.60

Knygų licencijavimo paslaugos

Licensing services for books

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

58.12

58.12.10

Spausdinti ar fizinėse laikmenose pateikti Directories and mailing lists printed or on
katalogai ir adresų sąrašai
physical media

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

58.12

58.12.20

Žinynai, katalogai ir adresų sąrašai
tiesioginės prijungties režimu

On-line directories and mailing lists

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

58.12

58.12.30

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų
naudojimo licencijavimo paslaugos

Licensing services for the right to use
directories and mailing lists

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

58.12

58.12.40

Reklamos vietos žinynuose, kataloguose
ir adresų sąrašuose pardavimas

Sale of advertising space in directories
and mailing lists

Publishing of newspapers

Laikraščių leidyba

58.13

58.13.10

Spausdinti laikraščiai

Printed newspapers

Publishing of newspapers

Laikraščių leidyba

58.13

58.13.20

Laikraščiai tiesioginės prijungties režimu

On-line newspapers
Advertising space in newspapers, printed
Advertising space in newspapers,

Publishing of newspapers

Laikraščių leidyba

58.13

58.13.31

Reklamos vieta spausdintuose
laikraščiuose

Publishing of newspapers

Laikraščių leidyba

58.13

58.13.32

Reklamos vieta elektroniniuose
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laikraščiuose

electronic

Publishing of journals and periodicals

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

58.14.11

Spausdinti bendro pobūdžio žurnalai ir
periodiniai leidiniai

Printed general interest journals and
periodicals

Publishing of journals and periodicals

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

58.14.12

Spausdinti verslo, profesiniai ir
akademiniai žurnalai ir periodiniai
leidiniai

Printed business, professional and
academic journals and periodicals

Publishing of journals and periodicals

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

58.14.19

Kiti spausdinti žurnalai ir periodiniai
leidiniai

Other printed journals and periodicals

Publishing of journals and periodicals

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

58.14.20

Žurnalai ir periodiniai leidiniai tiesioginės
On-line journals and periodicals
prijungties režimu

Publishing of journals and periodicals

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

58.14.31

Reklamos vieta spausdintuose
žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose

Advertising space in journals and
periodicals, printed

Publishing of journals and periodicals

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

58.14.32

Reklamos vieta elektroniniuose
žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose

Advertising space in journals and
periodicals, electronic

Publishing of journals and periodicals

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

58.14.40

Žurnalų ir periodinių leidinių naudojimo
licencijavimo paslaugos

Licensing services for journals and
periodicals

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

58.19.11

Spausdinti pašto atvirukai, kortelės su
sveikinimais ir kt.

Printed postcards, cards bearing
greetings and the like

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

58.19.12

Spausdinti paveikslėliai, piešiniai ir
fotografijos

Printed pictures, designs and
photographs

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

58.19.13

Spausdinti atspaudžiamieji paveikslėliai
(dekalkomanijos), kalendoriai

Printed transfers (decalcomanias),
calendars
Printed unused postage, revenue or
similar stamps; stamp-impressed paper;
cheque forms; banknotes, stock, share or
bond certificates and similar documents
of title

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

58.19.14

Spausdinti neantspauduoti pašto ženklai,
žyminiai (rinkliavos) ir panašūs ženklai;
žymėti popieriaus gaminiai; čekių blankai;
banknotai, akcijos, sertifikatai, obligacijos
ir panašūs vertybiniai popieriai

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

58.19.15

Spausdinti prekybos reklaminiai leidiniai, Printed trade advertising material,
prekybos katalogai ir panašūs spaudiniai commercial catalogues and the like

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

58.19.19

Kiti spaudiniai

Other printed matter

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

58.19.21

Informacija suaugusiesiems tiesioginės
prijungties režimu

On-line adult content

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

58.19.29

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacija
tiesioginės prijungties režimu

Other on-line content n.e.c.

Other publishing activities

Kita leidyba

58.19

58.19.30

Kitų spaudinių licencijavimo paslaugos

Licensing services for other printed
matter

Publishing of computer games

Kompiuterinių žaidimų leidyba

58.21

58.21.10

Supakuoti kompiuteriniai žaidimai

Computer games, packaged

Publishing of computer games

Kompiuterinių žaidimų leidyba

58.21

58.21.20

Atsisiųsti skirti kompiuteriniai žaidimai

Computer games downloads
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Publishing of computer games

Kompiuterinių žaidimų leidyba

58.21

58.21.30

Žaidimai tiesioginės prijungties režimu

On-line games

Publishing of computer games

Kompiuterinių žaidimų leidyba

58.21

58.21.40

Kompiuterinių žaidimų naudojimo
licencijavimo paslaugos

Licensing services for the right to use
computer games

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

58.29.11

Supakuotos operacinės sistemos

Operating systems, packaged

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

58.29.12

Supakuota tinklo programinė įranga

Network software, packaged
Database management software,
packaged

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

58.29.13

Supakuota duomenų bazių tvarkymo
programinė įranga

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

58.29.14

Supakuota programų kūrimo priemonių
ir programavimo kalbų programinė
įranga

Development tools and programming
languages software, packaged

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

58.29.21

Supakuotos bendrosios įmonėms ir
privatiems asmenims skirtos programos

General business productivity and home
use applications, packaged

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

58.29.29

Supakuota kita taikomoji programinė
įranga

Other application software, packaged

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

58.29.31

Atsisiunčiamos sisteminės programos

System software downloads
Application software downloads

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

58.29.32

Atsisiunčiama taikomoji programinė
įranga

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

58.29.40

Programinė įranga tiesioginės prijungties
On-line software
režimu

Other software publishing

Kita programinės įrangos leidyba

58.29

58.29.50

Kompiuterių programinės įrangos
naudojimo licencijavimo paslaugos

Licensing services for the right to use
computer software

Motion picture, video and television
programme production activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

59.11

59.11.11

Kino filmų kūrimo paslaugos

Motion picture production services

Motion picture, video and television
programme production activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

59.11

59.11.12

Reklaminių kino filmų ir vaizdo įrašų
kūrimo paslaugos

Promotional or advertisement motion
picture and video production services

Motion picture, video and television
programme production activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

59.11

59.11.13

Kitos televizijos programų kūrimo
paslaugos

Other television programme production
services

Motion picture, video and television
programme production activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

59.11

59.11.21

Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos
programų originalai

Motion picture, video and television
programme originals

Motion picture, video and television
programme production activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

59.11

59.11.22

Kino juostos

Cinematographic film

Motion picture, video and television
programme production activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

59.11

59.11.23

Filmai ir kita vaizdo medžiaga diskuose,
juostose ar kitose fizinėse laikmenose

Films and other video content on disk,
tape or other physical media

Motion picture, video and television
programme production activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

59.11

59.11.24

Atsisiųsti skirti filmai ir kita vaizdo
medžiaga

Films and other video downloads

Motion picture, video and television
programme production activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba

59.11

59.11.25

Srautinio vaizdo turinys

Streamed video content

Motion picture, video and television

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos

59.11

59.11.30

Reklamos vietos ar laiko kino filmuose,

Sale of advertising space or time in
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vaizdo įrašuose ir televizijos laidose
pardavimas

motion picture, video and television
products

59.12.11

Garso ir vaizdo montavimo paslaugos

Audio-visual editing services

59.12

59.12.12

Originalų perkėlimo ir dubliavimo
paslaugos

Transfers and duplication of masters
services

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų meninis
apipavidalinimas

59.12

59.12.13

Spalvų koregavimo ir skaitmeninio
atkūrimo paslaugos

Colour correction and digital restoration
services

Motion picture, video and television
programme post-production activities

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų meninis
apipavidalinimas

59.12

59.12.14

Vaizdo efektų kūrimo paslaugos

Visual effects services

Motion picture, video and television
programme post-production activities

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų meninis
apipavidalinimas

59.12

59.12.15

Animacijos paslaugos

Animation services

Motion picture, video and television
programme post-production activities

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų meninis
apipavidalinimas

59.12

59.12.16

Titravimo ir subtitravimo paslaugos

Captioning, titling and subtitling services

Motion picture, video and television
programme post-production activities

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų meninis
apipavidalinimas

59.12

59.12.17

Garso montavimo ir projektavimo
paslaugos

Sound editing and design services

Motion picture, video and television
programme post-production activities

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų meninis
apipavidalinimas

59.12

59.12.19

Kitos kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos Other motion picture, video and
programų meninio apipavidalinimo
television programme post-production
paslaugos
services

Motion picture, video and television
programme distribution activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų platinimas

59.13

59.13.11

Filmų teisių ir įplaukų už juos
licencijavimo paslaugos

Motion picture, video and television
programme distribution activities

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų platinimas

59.13

59.13.12

Other motion picture, video and
Kitos kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos
television programme distribution
programų platinimo paslaugos
services

Motion picture projection activities

Kino filmų rodymas

59.14

59.14.10

Kino filmų rodymo paslaugos

Motion picture projection services

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.11

Garso įrašymo paslaugos

Sound recording services

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.12

Tiesioginio garso įrašymo paslaugos

Live recording services

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.13

Garso įrašų originalai

Sound recording originals

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.21

Radijo programų kūrimo paslaugos

Radio programme production services

programme production activities

programų gamyba

Motion picture, video and television
programme post-production activities

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų meninis
apipavidalinimas

59.12

Motion picture, video and television
programme post-production activities

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų meninis
apipavidalinimas

Motion picture, video and television
programme post-production activities
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Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.22

Radijo programų originalai

Radio programme originals

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.31

Spausdinti gaidų rinkiniai

Printed music

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.32

Elektroniniai gaidų rinkiniai

Electronic scores

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.33

Muzikiniai garso diskai, juostos ar kitos
fizinės laikmenos

Musical audio disks, tapes or other
physical media

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.34

Kiti garso diskai ir juostos

Other audio disks and tapes

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.35

Atsisiųsti muzikos įrašai

Music downloads

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.36

Srautinio garso turinys

Streamed audio content

Sound recording and music publishing
activities

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

59.20.40

Garso įrašų originalų naudojimo
licencijavimo paslaugos

Licensing services for the right to use
acoustic originals

Radio broadcasting

Radijo programų transliavimas

60.10

60.10.11

Radijo programų rengimo ir transliavimo Radio programming and broadcasting
paslaugos
services

Radio broadcasting

Radijo programų transliavimas

60.10

60.10.12

Radijo transliacijų originalai

Radio broadcasting originals

Radio broadcasting

Radijo programų transliavimas

60.10

60.10.20

Radijo kanalų programos

Radio channel programmes

Radio broadcasting

Radijo programų transliavimas

60.10

60.10.30

Radijo reklamos laikas

Radio advertising time

Television programming and
broadcasting activities

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

60.20

60.20.11

Linijinių televizijos programų rengimo ir
transliavimo paslaugos

Linear television programming and
broadcasting services

Television programming and
broadcasting activities

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

60.20

60.20.12

Užsakomosios vaizdo programų
paslaugos tiesioginės prijungties režimu

On-line video-on-demand services

Television programming and
broadcasting activities

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

60.20

60.20.13

Kitos užsakomosios vaizdo programų
paslaugos

Other video-on-demand services

Television programming and
broadcasting activities

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

60.20

60.20.20

Televizijos transliacijų originalai

Television broadcasting originals

Television programming and
broadcasting activities

Televizijos programų rengimas ir
transliavimas

60.20

60.20.30

Televizijos reklamos laikas

Television advertising time

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

61.10.11

Fiksuotojo ryšio telefono paslaugos –
prieiga ir naudojimas

Fixed telephony services - access and use

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

61.10.12

Fiksuotojo ryšio telefono paslaugos –
iškvietos požymiai

Fixed telephony services - calling
features

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

61.10.13

Laidinio ryšio sistemų privataus tinklo
paslaugos

Private network services for wired
telecommunications systems

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

61.10.20

Laidinio ryšio nešlio paslaugos

Carrier services for wired
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telecommunications

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

61.10.30

Duomenų siuntimo laidinio ryšio tinklais
paslaugos

Data transmission services over wired
telecommunications networks

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

61.10.41

Pagrindinio interneto tinklo paslaugos

Internet backbone services

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

61.10.42

Prieigos prie siaurajuosčio interneto
laidiniais tinklais paslaugos

Narrow-band Internet access services
over wired networks

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

61.10.43

Prieigos prie plačiajuosčio interneto
laidiniais tinklais paslaugos

Broad-band Internet access services over
wired networks

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

61.10.49

Kitos laidinio internetinio ryšio paslaugos

Other wired Internet telecommunications
services

61.10.51

Privatiems asmenims skirtų programų
platinimo laidinio ryšio infrastruktūra
paslaugos, pagrindinių programų
paketas

Home programme distribution services
over wired infrastructure, basic
programming package
Home programme distribution services
over wired infrastructure, discretionary
programming package

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

61.10.52

Privatiems asmenims skirtų programų
platinimo laidinio ryšio infrastruktūra
paslaugos, pasirenkamųjų programų
paketas

Wired telecommunications activities

Laidinio ryšio paslaugų veikla

61.10

61.10.53

Privatiems asmenims skirtų programų
Home programme distribution services
platinimo laidinio ryšio infrastruktūra
over wired infrastructure, pay-per-view
paslaugos, mokama pagal žiūrėjimo laiką

Wireless telecommunications activities

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

61.20.11

Belaidžio ryšio sistemų privataus tinklo
paslaugos

Private network services for wireless
telecommunications systems

Wireless telecommunications activities

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

61.20.12

Mobiliojo ryšio balso skambučių
paslaugos

Mobile voice services

Wireless telecommunications activities

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

61.20.13

Mobiliojo ryšio pranešimų paslaugos

Mobile text services

Wireless telecommunications activities

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

61.20.14

Mobiliojo ryšio duomenų perdavimo
Mobile data services, except text services
paslaugos, išskyrus pranešimų paslaugas

Wireless telecommunications activities

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

61.20.20

Belaidžio ryšio nešlio paslaugos

Carrier services for wireless
telecommunications

Wireless telecommunications activities

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

61.20.30

Duomenų perdavimo belaidžio ryšio
tinklais paslaugos

Data transmission services over wireless
telecommunications networks

Wireless telecommunications activities

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

61.20.41

Prieigos prie siaurajuosčio interneto
belaidžiais tinklais paslaugos

Narrow-band Internet access services
over wireless networks

Wireless telecommunications activities

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

61.20.42

Prieigos prie plačiajuosčio interneto
belaidžiais tinklais paslaugos

Broad-band Internet access services over
wireless networks

Wireless telecommunications activities

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

61.20.49

Kitos belaidžio interneto ryšio paslaugos

Other wireless Internet
telecommunications services

Wireless telecommunications activities

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

61.20.50

Privatiems asmenims skirtų programų

Home programme distribution services
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platinimo belaidžiais tinklais paslaugos

over wireless networks
Satellite telecommunications services,
except home programme distribution
services via satellite

Satellite telecommunications activities

Palydovinio ryšio paslaugų veikla

61.30

61.30.10

Palydovinio ryšio paslaugos, išskyrus
namų programų platinimo per palydovą
paslaugas

Satellite telecommunications activities

Palydovinio ryšio paslaugų veikla

61.30

61.30.20

Namų programų platinimo per palydovą Home programme distribution services
paslaugos
via satellite

Other telecommunications activities

Kitų ryšių paslaugų veikla

61.90

61.90.10

Kitos telekomunikacijų paslaugos

Other telecommunications services
IT design and development services for
applications

Computer programming activities

Kompiuterių programavimo veikla

62.01

62.01.11

IT taikomųjų programų projektavimo ir
plėtros paslaugos

Computer programming activities

Kompiuterių programavimo veikla

62.01

62.01.12

IT tinklų ir sistemų projektavimo ir
plėtros paslaugos

IT design and development services for
networks and systems

Computer programming activities

Kompiuterių programavimo veikla

62.01

62.01.21

Kompiuterinių žaidimų programinės
įrangos originalai

Computer games software originals

Computer programming activities

Kompiuterių programavimo veikla

62.01

62.01.29

Kitos programinės įrangos originalai

Other software originals

Computer consultancy activities

Kompiuterių konsultacinė veikla

62.02

62.02.10

Konsultacinės techninės įrangos
naudojimo paslaugos

Hardware consultancy services

Computer consultancy activities

Kompiuterių konsultacinė veikla

62.02

62.02.20

Konsultacinės sistemų ir programinės
įrangos paslaugos

Systems and software consultancy
services

Computer consultancy activities

Kompiuterių konsultacinė veikla

62.02

62.02.30

Informacinių technologijų techninės
pagalbos paslaugos

IT technical support services

Computer facilities management
activities

Kompiuterinės įrangos tvarkyba

62.03

62.03.11

Tinklo valdymo paslaugos

Network management services

Computer facilities management
activities

Kompiuterinės įrangos tvarkyba

62.03

62.03.12

Kompiuterių sistemų valdymo paslaugos Computer systems management services

Other information technology and
computer service activities

Kita informacinių technologijų ir
kompiuterių paslaugų veikla

62.09

62.09.10

Kompiuterių ir išorinės įrangos įrengimo
paslaugos

Other information technology and
computer service activities

Kita informacinių technologijų ir
kompiuterių paslaugų veikla

62.09

62.09.20

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
Other information technology and
informacinių technologijų ir kompiuterių
computer services n.e.c.
paslaugos

Data processing, hosting and related
activities

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

63.11

59.11.25

Srautinio vaizdo turinys

Streamed video content

Data processing, hosting and related
activities

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

63.11

59.20.36

Srautinio garso turinys

Streamed audio content

Data processing, hosting and related
activities

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

63.11

63.11.11

Duomenų apdorojimo paslaugos

Data processing services

Data processing, hosting and related
activities

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

63.11

63.11.12

Žiniatinklio svetainių prieglobos
paslaugos

Web hosting services

Data processing, hosting and related

Duomenų apdorojimo, interneto serverių

63.11

63.11.13

Taikomųjų paslaugų teikimas

Application service provisioning
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activities

paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla

Data processing, hosting and related
activities

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

63.11

63.11.19

Kitos prieglobos ir IT infrastruktūros
teikimo paslaugos

Other hosting and IT infrastructure
provisioning services

Data processing, hosting and related
activities

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

63.11

63.11.20

Reklamos vieta arba laikas internete

Advertising space or time in Internet

Web portals

Interneto vartų paslaugų veikla

63.12

63.12.10

Žiniatinklio portalų turinys

Web portal content

Web portals

Interneto vartų paslaugų veikla

63.12

63.12.20

Interneto reklamos vieta žiniatinklio
portaluose

Internet advertising space in web portals

News agency activities

Naujienų agentūrų veikla

63.91

63.91.11

Naujienų agentūrų laikraščiams ir
periodiniams leidiniams teikiamos
paslaugos

News agency services to newspapers and
periodicals

News agency activities

Naujienų agentūrų veikla

63.91

63.91.12

Naujienų agentūrų paslaugos garsinėms
ir vaizdinėms žiniasklaidos priemonėms

News agency services to audio-visual
media

Other information service activities n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių
paslaugų veikla

63.99

63.99.10

Niekur kitur nepriskirtos informacijos
paslaugos

Information services n.e.c.

Other information service activities n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių
paslaugų veikla

63.99

63.99.20

Originalūs faktų ir (arba) informacijos
rinkiniai

Original compilations of
facts/information

Central banking

Centrinė bankininkystė

64.11

64.11.10

Centrinio banko paslaugos

Central banking services
Deposit services to corporate and
institutional depositors

Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

64.19.11

Indėlių paslaugos įmonėms ir
institucijoms

Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

64.19.12

Indėlių paslaugos kitiems indėlininkams

Deposit services to other depositors

Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

64.19.21

Pinigų institucijų kredito teikimo
finansiniams tarpininkams paslaugos

Inter-industry credit granting services by
monetary institutions

Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

64.19.22

Pinigų institucijų vartojimo kredito
teikimo paslaugos

Consumer credit granting services by
monetary institutions

Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

64.19.23

Pinigų institucijų hipotekinio kredito
teikimo gyvenamajam būstui įsigyti
paslaugos

Residential mortgage credit granting
services by monetary institutions

Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

64.19.24

Pinigų institucijų hipotekinio kredito
teikimo negyvenamajam pastatui įsigyti
paslaugos

Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

64.19.25

Pinigų institucijų komercinio
nehipotekinio kredito teikimo paslaugos

Commercial non-mortgage credit
granting services by monetary
institutions

Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

64.19.26

Pinigų institucijų kredito kortelių
paslaugos

Credit card services by monetary
institutions

Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

64.19.29

Kitos pinigų institucijų kredito teikimo
paslaugos

Other credit granting services by
monetary institutions
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Other monetary intermediation

Kitas piniginis tarpininkavimas

64.19

64.19.30

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, piniginio
tarpininkavimo paslaugos

Other monetary intermediation services
n.e.c.

Activities of holding companies

Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

64.20

64.20.10

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos

Services of holding companies
Services of trusts, funds and similar
financial entities

Trestų, fondų ir panašių finansinių
Trusts, funds and similar financial entities
institucijų veikla

64.30

64.30.10

Patikėtinių bendrovių, fondų ir panašių
finansinių įstaigų paslaugos

Financial leasing

Finansinė išperkamoji nuoma

64.91

64.91.10

Finansinės išperkamosios nuomos
paslaugos

Financial leasing services

Other credit granting

Kitas kredito teikimas

64.92

64.92.11

Kredito teikimo finansiniams
tarpininkams paslaugos, išskyrus pinigų
institucijų teikiamas paslaugas

Inter-industry credit granting services,
other than by monetary institutions

Other credit granting

Kitas kredito teikimas

64.92

64.92.12

Vartojimo kredito teikimo paslaugos,
išskyrus pinigų institucijų teikiamas
paslaugas

Consumer credit granting services, other
than by monetary institutions

Other credit granting

Kitas kredito teikimas

64.92

64.92.13

Hipotekinio kredito gyvenamajam būstui Residential mortgage credit granting
įsigyti teikimo paslaugos, išskyrus pinigų services, other than by monetary
institucijų teikiamas paslaugas
institutions
Non-residential mortgage credit granting
services, other than by monetary
institutions

Other credit granting

Kitas kredito teikimas

64.92

64.92.14

Hipotekinio kredito negyvenamajam
pastatui įsigyti teikimo paslaugos,
išskyrus pinigų institucijų teikiamas
paslaugas

Other credit granting

Kitas kredito teikimas

64.92

64.92.15

Komercinio nehipotekinio kredito
teikimo paslaugos, išskyrus pinigų
institucijų teikiamas paslaugas

Commercial non-mortgage credit
granting services, other than by
monetary institutions

Other credit granting

Kitas kredito teikimas

64.92

64.92.16

Kredito kortelių paslaugos, išskyrus
pinigų institucijų teikiamas paslaugas

Credit card services, other than by
monetary institutions

Other credit granting

Kitas kredito teikimas

64.92

64.92.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kredito
teikimo paslaugos, išskyrus pinigų
institucijų teikiamas paslaugas

Other credit granting services, other than
by monetary institutions, n.e.c.

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

64.99.11

Investicinės bankininkystės paslaugos

Investment banking services

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

64.99.19

Niekur kitur nepriskirtos finansinės
paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų
lėšų kaupimą

Financial services, except insurance and
pension funding, n.e.c.

Life insurance

Gyvybės draudimas

65.11

65.11.10

Gyvybės draudimo paslaugos

Life insurance services
Accident insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.11

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų
paslaugos

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.12

Sveikatos draudimo paslaugos

Health insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.21

Variklinių transporto priemonių civilinės
atsakomybės draudimo paslaugos

Motor vehicle insurance services, third
party liability
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Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.29

Kitos variklinių transporto priemonių
draudimo paslaugos

Other motor vehicle insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.31

Geležinkelio riedmenų draudimo
paslaugos

Railway rolling stock insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.32

Atsakomybės draudimo dėl orlaivių
saugos paslaugos

Aircraft liability insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.33

Kitos orlaivių draudimo paslaugos

Other aircraft insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.34

Atsakomybės draudimo dėl laivų saugos
paslaugos

Ships liability insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.35

Kitos laivų draudimo paslaugos

Other ships insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.36

Krovinių draudimo paslaugos

Freight insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.41

Turto draudimo nuo gaisro paslaugos

Fire damage to property insurance
services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.49

Kitos turto draudimo nuo žalos
paslaugos

Other damage to property insurance
services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.50

Bendrosios civilinės atsakomybės
draudimo paslaugos

General liability insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.61

Kredito draudimo paslaugos

Credit insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.62

Laidavimo draudimo paslaugos

Suretyship insurance services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.71

Kelionių ir pagalbos draudimo paslaugos

Travelling and assistance insurance
services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.72

Teismo išlaidų draudimo paslaugos

Legal expenses insurance services
Miscellaneous financial loss insurance
services

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.73

Įvairių finansinių nuostolių draudimo
paslaugos

Non-life insurance

Ne gyvybės draudimas

65.12

65.12.90

Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos

Other non-life insurance services

Travel insurance

Kelionių draudimas

65.12.10

65.12.71

Kelionių ir pagalbos draudimo paslaugos

Travelling and assistance insurance
services

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.11

Gyvybės perdraudimo paslaugos

Life reinsurance services

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.12

Perdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų
paslaugos

Accident reinsurance services

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.13

Sveikatos perdraudimo paslaugos

Health reinsurance services

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.21

Variklinių transporto priemonių civilinės
atsakomybės perdraudimo paslaugos

Motor vehicle reinsurance services, third
party liability

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.22

Kitos variklinių transporto priemonių
perdraudimo paslaugos

Other motor vehicle reinsurance services

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.23

Laivų, orlaivių ir kitos transporto
perdraudimo paslaugos

Marine, aviation and other transport
reinsurance services
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Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.24

Krovinių perdraudimo paslaugos

Freight reinsurance services

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.25

Turto perdraudimo nuo gaisro ar kitos
žalos paslaugos

Fire and other damage to property
reinsurance services

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.31

Bendrosios civilinės atsakomybės
perdraudimo paslaugos

General liability reinsurance services

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.32

Kredito ir laidavimo perdraudimo
paslaugos

Credit and surety reinsurance services

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.41

Teismo išlaidų perdraudimo paslaugos

Legal expenses reinsurance services
Miscellaneous financial loss reinsurance
services
Reinsurance services related to pension
funding

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.42

Įvairių finansinių nuostolių perdraudimo
paslaugos

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.50

Su pensijų lėšų kaupimu susijusios
perdraudimo paslaugos

Reinsurance

Perdraudimas

65.20

65.20.60

Kitos ne gyvybės perdraudimo paslaugos Other non-life reinsurance services

Pension funding

Pensijų lėšų kaupimas

65.30

65.30.11

Individualių pensijų lėšų kaupimo
paslaugos

Pension funding

Pensijų lėšų kaupimas

65.30

65.30.12

Grupinio pensijų lėšų kaupimo paslaugos Group pension funding services

Administration of financial markets

Finansų rinkos valdymas

66.11

66.11.11

Finansų rinkų veiklos paslaugos

Financial market operational services

Administration of financial markets

Finansų rinkos valdymas

66.11

66.11.12

Finansų rinkų reguliavimo paslaugos

Financial market regulatory services

Administration of financial markets

Finansų rinkos valdymas

66.11

66.11.19

Kitos su finansų rinkų valdymu susijusios Other services related to the
paslaugos
administration of financial markets

Security and commodity contracts
brokerage

Vertybinių popierių ir prekių sutarčių
sudarymo tarpininkavimas

66.12

66.12.11

Vertybinių popierių brokerių paslaugos

Securities brokerage services

Security and commodity contracts
brokerage

Vertybinių popierių ir prekių sutarčių
sudarymo tarpininkavimas

66.12

66.12.12

Prekių brokerių paslaugos

Commodity brokerage services

Security and commodity contracts
brokerage

Vertybinių popierių ir prekių sutarčių
sudarymo tarpininkavimas

66.12

66.12.13

Valiutos keitimo paslaugos

Foreign exchange services

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

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

66.19

66.19.10

Vertybinių popierių sandorių apdorojimo Processing and clearing services of
ir tarpuskaitos paslaugos
securities transactions

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

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

66.19

66.19.21

Įmonių jungimo ir įsigijimo paslaugos

Mergers and acquisition services

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

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

66.19

66.19.22

Įmonių finansų ir rizikos kapitalo
paslaugos

Corporate finance and venture capital
services

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

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

66.19

66.19.29

Kitos su investicine bankininkyste
susijusios pagalbinės paslaugos

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

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

66.19

66.19.31

Patikėjimo paslaugos

Trust services

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

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

66.19

66.19.32

Saugojimo paslaugos

Custody services

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

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

66.19

66.19.91

Finansinių konsultacijų paslaugos

Financial consultancy services

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

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

66.19

66.19.92

Finansinių sandorių apdorojimo ir
tarpuskaitos paslaugos

Financial transactions processing and
clearinghouse services

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

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

66.19

66.19.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinių Other services auxiliary to financial
paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų
services n.e.c., except insurance and
lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos
pension funding

Risk and damage evaluation

Rizikos ir žalos vertinimas

66.21

66.21.10

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos

Risk and damage evaluation services

Activities of insurance agents and
brokers

Draudimo agentų ir brokerių veikla

66.22

66.22.10

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos

Services of insurance agents and brokers

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

66.29

66.29.11

Aktuarų paslaugos

Actuarial services

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

66.29

66.29.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų
kaupimo paslaugos

Other services auxiliary to insurance and
pension funding n.e.c.

Fund management activities

Fondų valdymo veikla

66.30

66.30.11

Portfelių, išskyrus pensijų fondus,
valdymo paslaugos

Portfolio management services, except
pension funds

Fund management activities

Fondų valdymo veikla

66.30

66.30.12

Pensijų fondų valdymo paslaugos

Pension fund management services

Buying and selling of own real estate

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir
pardavimas

68.10

68.10.11

Gyvenamųjų pastatų ir jiems
priklausančios žemės pardavimo ar
pirkimo paslaugos

Residential buildings and associated land
sales or purchases services

Buying and selling of own real estate

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir
pardavimas

68.10

68.10.12

Pakaitinio naudojimosi būstų pardavimo
ar pirkimo paslaugos

Time-share properties sales or purchases
services

Buying and selling of own real estate

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir
pardavimas

68.10

68.10.13

Tinkamos gyvenamųjų namų statybai
laisvos žemės pardavimo ar pirkimo
paslaugos

Residential vacant land sales or
purchases services

Buying and selling of own real estate

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir
pardavimas

68.10

68.10.14

Negyvenamųjų pastatų ir jiems
priklausančios žemės pardavimo ar
pirkimo paslaugos

Non-residential buildings and associated
land sales or purchases services

Buying and selling of own real estate

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir
pardavimas

68.10

68.10.15

Netinkamos gyvenamųjų namų statybai
laisvos žemės pardavimo ar pirkimo
paslaugos

Non-residential vacant land sales or
purchases services
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Renting and operating of own or leased
real estate

Nuosavo arba nuomojamo
nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas

68.20

68.20.11

Nuosavo arba nuomojamo gyvenamojo
nekilnojamojo turto nuomos ir
eksploatavimo paslaugos

Rental and operating services of own or
leased residential real estate

Renting and operating of own or leased
real estate

Nuosavo arba nuomojamo
nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas

68.20

68.20.12

Nuosavo arba nuomojamo
negyvenamojo nekilnojamojo turto
nuomos ir eksploatavimo paslaugos

Rental and operating services of own or
leased non-residential real estate
Residential buildings and associated land
sale services on a fee or contract basis,
except of time-share ownership
properties
Time-share properties sale services on a
fee or contract basis

Real estate agencies

Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

68.31

68.31.11

Gyvenamųjų namų ir jiems priklausančios
žemės, išskyrus pakaitinio naudojimosi
būstus, pardavimo paslaugos už atlygį
arba pagal sutartį

Real estate agencies

Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

68.31

68.31.12

Pakaitinio naudojimosi būstų pardavimo
paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Real estate agencies

Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

68.31

68.31.13

Laisvos, gyvenamųjų namų statybai
Residential vacant land sale services on a
tinkamos žemės pardavimo paslaugos už
fee or contract basis
atlygį arba pagal sutartį

Real estate agencies

Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

68.31

68.31.14

Negyvenamųjų pastatų ir jiems
priklausančios žemės pardavimo
paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Real estate agencies

Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

68.31

68.31.15

Laisvos gyvenamųjų namų statybai
Non-residential vacant land sale services
netinkamos žemės pardavimo paslaugos
on a fee or contract basis
už atlygį arba pagal sutartį

Real estate agencies

Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

68.31

68.31.16

Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos Real estate appraisal services on a fee or
už atlygį arba pagal sutartį
contract basis

Assessment of real estate

Nekilnojamojo turto vertinimas

68.31.10

68.31.16

Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos Real estate appraisal services on a fee or
už atlygį arba pagal sutartį
contract basis

Management of real estate on a fee or
contract basis

Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį
arba pagal sutartį

68.32

68.32.11

Gyvenamųjų būstų, išskyrus pakaitinio
Residential property management
naudojimosi būstus, tvarkybos paslaugos services on a fee or contract basis, except
už atlygį arba pagal sutartį
of time-share ownership properties

Management of real estate on a fee or
contract basis

Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį
arba pagal sutartį

68.32

68.32.12

Pakaitinio naudojimosi būstų tvarkybos
paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Time-share property management
services 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

68.32.13

Negyvenamųjų būstų tvarkybos
paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

Non-residential property management
services on a fee or contract basis

Legal activities

Teisinė veikla

69.10

69.10.11

Baudžiamosios teisės teisinių konsultacijų Legal advisory and representation
ir atstovavimo paslaugos
services concerning criminal law

Legal activities

Teisinė veikla

69.10

69.10.12

Verslo ir prekybos teisės teisinių
konsultacijų ir atstovavimo teismo
procesuose paslaugos

Legal advisory and representation
services in judicial procedures
concerning business and commercial law

Legal activities

Teisinė veikla

69.10

69.10.13

Darbo teisės teisinių konsultacijų ir
atstovavimo teismo procesuose
paslaugos

Legal advisory and representation
services in judicial procedures
concerning labour law
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Legal activities

Teisinė veikla

69.10

69.10.14

Civilinės teisės teisinių konsultacijų ir
atstovavimo teismo procesuose
paslaugos

Legal advisory and representation
services in judicial procedures
concerning civil law

Legal activities

Teisinė veikla

69.10

69.10.15

Su patentais, autorių teisėmis ir kitomis
intelektinės nuosavybės teisėmis
susijusios teisinės paslaugos

Legal services concerning patents,
copyrights and other intellectual
property rights

Legal activities

Teisinė veikla

69.10

69.10.16

Notarų paslaugos

Notarial services

Legal activities

Teisinė veikla

69.10

69.10.17

Arbitražo ir taikinimo paslaugos

Arbitration and conciliation services

Legal activities

Teisinė veikla

69.10

69.10.18

Teisinės pardavimo iš varžytynių
paslaugos

Auction legal services

Legal activities

Teisinė veikla

69.10

69.10.19

Kitos teisinės paslaugos

Other legal services

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

69.10.10

69.10.11

Baudžiamosios teisės teisinių konsultacijų Legal advisory and representation
ir atstovavimo paslaugos
services concerning criminal law

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

69.10.10

69.10.14

Civilinės teisės teisinių konsultacijų ir
atstovavimo teismo procesuose
paslaugos

Legal advisory and representation
services in judicial procedures
concerning civil law

Consultancies and representation in
employment disputes

Konsultacijos ir atstovavimas darbo
ginčuose

69.10.20

69.10.13

Darbo teisės teisinių konsultacijų ir
atstovavimo teismo procesuose
paslaugos

Legal advisory and representation
services in judicial procedures
concerning labour law

General advice and consultancies,
preparation of legal documents

Bendrieji patarimai ir konsultacijos,
teisinių dokumentų rengimas

69.10.30

69.10.12

Verslo ir prekybos teisės teisinių
konsultacijų ir atstovavimo teismo
procesuose paslaugos

Legal advisory and representation
services in judicial procedures
concerning business and commercial law

General advice and consultancies,
preparation of legal documents

Bendrieji patarimai ir konsultacijos,
teisinių dokumentų rengimas

69.10.30

69.10.15

Su patentais, autorių teisėmis ir kitomis
intelektinės nuosavybės teisėmis
susijusios teisinės paslaugos

Legal services concerning patents,
copyrights and other intellectual
property rights

General advice and consultancies,
preparation of legal documents

Bendrieji patarimai ir konsultacijos,
teisinių dokumentų rengimas

69.10.30

69.10.16

Notarų paslaugos

Notarial services

General advice and consultancies,
preparation of legal documents

Bendrieji patarimai ir konsultacijos,
teisinių dokumentų rengimas

69.10.30

69.10.17

Arbitražo ir taikinimo paslaugos

Arbitration and conciliation services

General advice and consultancies,
preparation of legal documents

Bendrieji patarimai ir konsultacijos,
teisinių dokumentų rengimas

69.10.30

69.10.18

Teisinės pardavimo iš varžytynių
paslaugos

Auction legal services

General advice and consultancies,
preparation of legal documents

Bendrieji patarimai ir konsultacijos,
teisinių dokumentų rengimas

69.10.30

69.10.19

Kitos teisinės paslaugos

Other legal services

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

69.20.10

Finansinio audito paslaugos

Financial auditing services

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

69.20.21

Apskaitos peržiūros paslaugos

Accounting review services

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

69.20.22

Finansinių ataskaitų sudarymo paslaugos

Compilation services of financial
statements
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Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

69.20.23

Buhalterijos paslaugos

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

69.20.24

Darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugos Payroll services

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

69.20.29

Kitos apskaitos paslaugos

Other accounting services

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

69.20.31

Įmonių mokesčių konsultacijų ir
apskaičiavimo paslaugos

Corporate tax consulting and preparation
services

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

69.20.32

Fizinių asmenų mokesčių apskaičiavimo ir Individual tax preparation and planning
planavimo paslaugos
services

Accounting, bookkeeping and auditing
activities; tax consultancy

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

69.20.40

Nemokumo ir likvidavimo
administravimo paslaugos

Insolvency and receivership services

Accounting and audit

Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas

69.20.10

69.20.10

Finansinio audito paslaugos

Financial auditing services

Accounting and audit

Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas

69.20.10

69.20.21

Apskaitos peržiūros paslaugos

Accounting review services

Accounting and audit

Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas

69.20.10

69.20.23

Buhalterijos paslaugos

Bookkeeping services

Bookkeeping services

Accounting and audit

Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas

69.20.10

69.20.32

Fizinių asmenų mokesčių apskaičiavimo ir Individual tax preparation and planning
planavimo paslaugos
services

Preparation of financial accounts

Finansinių ataskaitų rengimas

69.20.20

69.20.22

Finansinių ataskaitų sudarymo paslaugos

Compilation services of financial
statements

Preparation of financial accounts

Finansinių ataskaitų rengimas

69.20.20

69.20.23

Buhalterijos paslaugos

Bookkeeping services

69.20.20

69.20.32

Fizinių asmenų mokesčių apskaičiavimo ir Individual tax preparation and planning
planavimo paslaugos
services

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

69.20.30

69.20.21

Apskaitos peržiūros paslaugos

Accounting review services

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

69.20.30

69.20.22

Finansinių ataskaitų sudarymo paslaugos

Compilation services of financial
statements

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

69.20.30

69.20.23

Buhalterijos paslaugos

Bookkeeping services

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

69.20.30

69.20.24

Darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugos Payroll services

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

69.20.30

69.20.29

Kitos apskaitos paslaugos

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

69.20.30

69.20.32

Fizinių asmenų mokesčių apskaičiavimo ir Individual tax preparation and planning
planavimo paslaugos
services

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

69.20.30

69.20.40

Nemokumo ir likvidavimo
administravimo paslaugos

Insolvency and receivership services

Tax consulting

69.20.40

69.20.31

Įmonių mokesčių konsultacijų ir
apskaičiavimo paslaugos

Corporate tax consulting and preparation
services

Preparation of financial accounts
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Tax consulting

Mokesčių konsultacijos

69.20.40

69.20.32

Fizinių asmenų mokesčių apskaičiavimo ir Individual tax preparation and planning
planavimo paslaugos
services

Tax consulting

Mokesčių konsultacijos

69.20.40

69.20.40

Nemokumo ir likvidavimo
administravimo paslaugos

Insolvency and receivership services

Activities of head offices

Pagrindinių buveinių veikla

70.10

70.10.10

Pagrindinių būstinių paslaugos

Services of head offices

Public relations and communication
activities

Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

70.21

70.21.10

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos

Public relations and communication
services

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

70.22.11

Strateginio valdymo konsultacijų
paslaugos

Strategic management consulting
services

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

70.22.12

Finansų valdymo konsultacijų paslaugos
(išskyrus įmonių mokesčių klausimus)

Financial management consulting
services (except corporate tax)

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

70.22.13

Rinkodaros valdymo konsultacijų
paslaugos

Marketing management consulting
services

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

70.22.14

Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacijų Human resources management
paslaugos
consulting services

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

70.22.15

Gamybos valdymo konsultacijų
paslaugos

Production management consulting
services

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

70.22.16

Tiekimo grandinės ir kitos valdymo
konsultacijų paslaugos

Supply chain and other management
consulting services

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

70.22.17

Verslo procesų valdymo paslaugos

Business process management services

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

70.22.20

Kitos projektų valdymo paslaugos,
išskyrus statybos projektų valdymą

Other project management services,
except construction project management
services

Business and other management
consultancy activities

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

70.22

70.22.30

Kitos verslo konsultacijų paslaugos

Other business consulting services

Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

71.11.10

Architektūriniai planai ir brėžiniai

Plans and drawings for architectural
purposes

Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

71.11.21

Gyvenamųjų pastatų projektų
architektūros paslaugos

Architectural services for residential
building projects

Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

71.11.22

Negyvenamųjų pastatų projektų
architektūros paslaugos

Architectural services for non-residential
building projects

Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

71.11.23

Istorinių pastatų restauravimo
architektūros paslaugos

Historical restoration architectural
services

Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

71.11.24

Architektūros konsultacijų pastatų
projektų klausimais paslaugos

Building project architectural advisory
services

Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

71.11.31

Miestų planavimo paslaugos

Urban planning services

Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

71.11.32

Kaimiškųjų vietovių planavimo paslaugos Rural land planning services
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Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

71.11.33

Statybviečių bendrųjų planų rengimo
paslaugos

Project site master planning services

Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

71.11.41

Kraštovaizdžio architektūros paslaugos

Landscape architectural services

Architectural activities

Architektūros veikla

71.11

71.11.42

Kraštovaizdžio architektūros konsultacijų
Landscape architectural advisory services
paslaugos

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.11

Inžinerijos konsultacijų paslaugos

Engineering advisory services

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.12

Statybos projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for building projects

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.13

Energetikos projektų inžinerijos
paslaugos

Engineering services for power projects

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.14

Transporto projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for transportation
projects

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.15

Atliekų (pavojingųjų ir nepavojingųjų)
tvarkymo projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for waste
management projects (hazardous and
non-hazardous)

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.16

Vandens, nuotakynų ir sausinimo
projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for water, sewerage
and drainage projects

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.17

Pramonės ir gamybos projektų inžinerijos Engineering services for industrial and
paslaugos
manufacturing projects

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.18

Engineering services for
Telekomunikacijų ir transliavimo projektų
telecommunications and broadcasting
inžinerijos paslaugos
projects

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.19

Kitų projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for other projects

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.20

Vadovavimo statybos projektams
paslaugos

Project management services for
construction projects

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.31

Geologinių ir geofizinių konsultacijų
paslaugos

Geological and geophysical consulting
services

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.32

Geofizinės paslaugos

Geophysical services

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.33

Mineralinių išteklių paieškų ir vertinimo
paslaugos

Mineral exploration and evaluation
services

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.34

Paviršiaus tyrinėjimo paslaugos

Surface surveying services

Engineering activities and related
technical consultancy

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos

71.12

71.12.35

Žemėlapių sudarymo paslaugos

Map-making services

Engineering and technological activities

Inžinerinė - technologinė veikla

71.12.10

71.12.11

Inžinerijos konsultacijų paslaugos

Engineering advisory services
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Engineering and technological activities

Inžinerinė - technologinė veikla

71.12.10

71.12.12

Statybos projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for building projects

Engineering and technological activities

Inžinerinė - technologinė veikla

71.12.10

71.12.13

Energetikos projektų inžinerijos
paslaugos

Engineering services for power projects

Engineering and technological activities

Inžinerinė - technologinė veikla

71.12.10

71.12.14

Transporto projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for transportation
projects

Engineering and technological activities

Inžinerinė - technologinė veikla

71.12.10

71.12.15

Atliekų (pavojingųjų ir nepavojingųjų)
tvarkymo projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for waste
management projects (hazardous and
non-hazardous)

Engineering and technological activities

Inžinerinė - technologinė veikla

71.12.10

71.12.16

Vandens, nuotakynų ir sausinimo
projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for water, sewerage
and drainage projects

Engineering and technological activities

Inžinerinė - technologinė veikla

71.12.10

71.12.17

Pramonės ir gamybos projektų inžinerijos Engineering services for industrial and
paslaugos
manufacturing projects

Engineering and technological activities

Inžinerinė - technologinė veikla

71.12.10

71.12.18

Engineering services for
Telekomunikacijų ir transliavimo projektų
telecommunications and broadcasting
inžinerijos paslaugos
projects

Engineering and technological activities

Inžinerinė - technologinė veikla

71.12.10

71.12.19

Kitų projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for other projects

Engineering and technological activities

Inžinerinė - technologinė veikla

71.12.10

71.12.20

Vadovavimo statybos projektams
paslaugos

Project management services for
construction projects

Design and construction activities

Projektiniai - konstruktoriniai darbai

71.12.20

71.12.12

Statybos projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for building projects

Design and construction activities

Projektiniai - konstruktoriniai darbai

71.12.20

71.12.13

Energetikos projektų inžinerijos
paslaugos

Engineering services for power projects

Design and construction activities

Projektiniai - konstruktoriniai darbai

71.12.20

71.12.14

Transporto projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for transportation
projects

Design and construction activities

Projektiniai - konstruktoriniai darbai

71.12.20

71.12.15

Atliekų (pavojingųjų ir nepavojingųjų)
tvarkymo projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for waste
management projects (hazardous and
non-hazardous)

Design and construction activities

Projektiniai - konstruktoriniai darbai

71.12.20

71.12.16

Vandens, nuotakynų ir sausinimo
projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for water, sewerage
and drainage projects

Design and construction activities

Projektiniai - konstruktoriniai darbai

71.12.20

71.12.17

Pramonės ir gamybos projektų inžinerijos Engineering services for industrial and
paslaugos
manufacturing projects

Design and construction activities

Projektiniai - konstruktoriniai darbai

71.12.20

71.12.18

Engineering services for
Telekomunikacijų ir transliavimo projektų
telecommunications and broadcasting
inžinerijos paslaugos
projects

Design and construction activities

Projektiniai - konstruktoriniai darbai

71.12.20

71.12.19

Kitų projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for other projects

Street traffic design

Gatvių eismo projektavimas

71.12.30

71.12.14

Transporto projektų inžinerijos paslaugos

Engineering services for transportation
projects

Geodesic activities

Geodezinė veikla

71.12.40

71.12.31

Geologinių ir geofizinių konsultacijų
paslaugos

Geological and geophysical consulting
services
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Geodesic activities

Geodezinė veikla

71.12.40

71.12.34

Paviršiaus tyrinėjimo paslaugos

Surface surveying services

Geodesic activities

Geodezinė veikla

71.12.40

71.12.35

Žemėlapių sudarymo paslaugos

Map-making services
Geological and geophysical consulting
services

Geological exploration and prospecting

Geologinės paieškos ir žvalgyba

71.12.50

71.12.31

Geologinių ir geofizinių konsultacijų
paslaugos

Geological exploration and prospecting

Geologinės paieškos ir žvalgyba

71.12.50

71.12.32

Geofizinės paslaugos

Geophysical services
Mineral exploration and evaluation
services

Geological exploration and prospecting

Geologinės paieškos ir žvalgyba

71.12.50

71.12.33

Mineralinių išteklių paieškų ir vertinimo
paslaugos

Forest and land management

Miškotvarka ir žemėtvarka

71.12.60

71.12.31

Geologinių ir geofizinių konsultacijų
paslaugos

Geological and geophysical consulting
services

Forest and land management

Miškotvarka ir žemėtvarka

71.12.60

71.12.34

Paviršiaus tyrinėjimo paslaugos

Surface surveying services

Forest and land management

Miškotvarka ir žemėtvarka

71.12.60

71.12.35

Žemėlapių sudarymo paslaugos

Map-making services

Technical testing and analysis

Techninis tikrinimas ir analizė

71.20

71.20.11

Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės
paslaugos

Composition and purity testing and
analysis services

Technical testing and analysis

Techninis tikrinimas ir analizė

71.20

71.20.12

Fizinių savybių tyrimo ir analizės
paslaugos

Testing and analysis services of physical
properties

Technical testing and analysis

Techninis tikrinimas ir analizė

71.20

71.20.13

Testing and analysis services of
Sudėtinių mechaninių ir elektros sistemų
integrated mechanical and electrical
tyrimo ir analizės paslaugos
systems

Technical testing and analysis

Techninis tikrinimas ir analizė

71.20

71.20.14

Kelių transporto priemonių techninės
apžiūros paslaugos

Technical inspection services of road
transport vehicles

Technical testing and analysis

Techninis tikrinimas ir analizė

71.20

71.20.19

Kitos techninio tyrimo ir analizės
paslaugos

Other technical testing and analysis
services

Environmental control, ecological
monitoring

Aplinkos kontrolė, ekologinis
monitoringas

71.20.10

71.20.11

Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės
paslaugos

Composition and purity testing and
analysis services

Testing and analysis of materials

Medžiagų bandymai ir analizė

71.20.20

71.20.11

Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės
paslaugos

Composition and purity testing and
analysis services

Testing and analysis of materials

Medžiagų bandymai ir analizė

71.20.20

71.20.12

Fizinių savybių tyrimo ir analizės
paslaugos

Testing and analysis services of physical
properties

Production quality testing and analysis

Produkcijos kokybės bandymai ir analizė

71.20.30

71.20.11

Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės
paslaugos

Composition and purity testing and
analysis services

Production quality testing and analysis

Produkcijos kokybės bandymai ir analizė

71.20.30

71.20.12

Fizinių savybių tyrimo ir analizės
paslaugos

Testing and analysis services of physical
properties

Production quality testing and analysis

Produkcijos kokybės bandymai ir analizė

71.20.30

71.20.13

Testing and analysis services of
Sudėtinių mechaninių ir elektros sistemų
integrated mechanical and electrical
tyrimo ir analizės paslaugos
systems

Production quality testing and analysis

Produkcijos kokybės bandymai ir analizė

71.20.30

71.20.19

Kitos techninio tyrimo ir analizės
paslaugos

Other technical testing and analysis
services

Testing activities in the field of food

Maisto produktų tyrimas pagal higienos

71.20.40

71.20.11

Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės

Composition and purity testing and
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paslaugos

analysis services

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

71.20.40

71.20.12

Fizinių savybių tyrimo ir analizės
paslaugos

Testing and analysis services of physical
properties

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

71.20.40

71.20.19

Kitos techninio tyrimo ir analizės
paslaugos

Other technical testing and analysis
services

Periodical inspection of traffic safety of
motor vehicles

Variklinių transporto priemonių saugaus
eismo periodinis patikrinimas

71.20.50

71.20.14

Kelių transporto priemonių techninės
apžiūros paslaugos

Technical inspection services of road
transport vehicles

Testing and calibration of measuring
instruments

Matavimo priemonių patikra bei
kalibravimas

71.20.60

71.20.13

Testing and analysis services of
Sudėtinių mechaninių ir elektros sistemų
integrated mechanical and electrical
tyrimo ir analizės paslaugos
systems

Testing and calibration of measuring
instruments

Matavimo priemonių patikra bei
kalibravimas

71.20.60

71.20.19

Kitos techninio tyrimo ir analizės
paslaugos

Other technical testing and analysis
services

Certification of products, control of
requirements in their normative
documents

Gaminių sertifikavimas, jų normatyvinių
dokumentų reikalavimų kontrolė

71.20.70

71.20.19

Kitos techninio tyrimo ir analizės
paslaugos

Other technical testing and analysis
services

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

72.11

72.00.11

Daugiadalykių fundamentaliųjų tyrimų
paslaugos

Interdisciplinary basic research services

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

72.11

72.00.12

Daugiadalykių taikomųjų tyrimų
paslaugos

Interdisciplinary applied research services

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

72.11

72.00.13

Daugiadalykės eksperimentinės plėtros
paslaugos

Interdisciplinary experimental
development services

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

72.11

72.00.20

Daugiadalykių mokslinių tyrimų ir plėtros Interdisciplinary research and
originalūs darbai
development originals

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

72.11

72.11.11

Sveikatos biotechnologijų
fundamentaliųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Basic research services in health
biotechnology

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

72.11

72.11.12

Sveikatos biotechnologijų taikomųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Applied research services in health
biotechnology

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

72.11

72.11.13

Sveikatos biotechnologijų
eksperimentinės plėtros paslaugos

Experimental development services in
health biotechnology

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

72.11

72.11.21

Aplinkos ir pramonės biotechnologijų
fundamentaliųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Basic research services in environmental
and industrial biotechnology

Research and experimental development Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir

72.11

72.11.22

Aplinkos ir pramonės biotechnologijų

Applied research services in
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taikomųjų mokslinių tyrimų paslaugos

environmental and industrial
biotechnology

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

72.11

72.11.23

Aplinkos ir pramonės biotechnologijų
eksperimentinės plėtros paslaugos

Experimental development services in
environmental and industrial
biotechnology

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

72.11

72.11.31

Žemės ūkio biotechnologijų
fundamentaliųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Basic research services in agricultural
biotechnology

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

72.11

72.11.32

Žemės ūkio biotechnologijų taikomųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Applied research services in agricultural
biotechnology

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

72.11

72.11.33

Žemės ūkio biotechnologijų
eksperimentinės plėtros paslaugos

Experimental development services in
agricultural biotechnology

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

72.11

72.11.40

Biotechnologijų mokslinių tyrimų ir
plėtros originalūs darbai

Research and development originals in
biotechnology

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.00.11

Daugiadalykių fundamentaliųjų tyrimų
paslaugos

Interdisciplinary basic research services

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.00.12

Daugiadalykių taikomųjų tyrimų
paslaugos

Interdisciplinary applied research services

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.00.13

Daugiadalykės eksperimentinės plėtros
paslaugos

Interdisciplinary experimental
development services

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.00.20

Daugiadalykių mokslinių tyrimų ir plėtros Interdisciplinary research and
originalūs darbai
development originals

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.11

Fizikos mokslų fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in physical
sciences

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.12

Fizikos mokslų taikomųjų mokslinių
tyrimų paslaugos

Applied research services in physical
sciences

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.13

Fizikos mokslų eksperimentinės plėtros
paslaugos

Experimental development services in
physical sciences

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.21

Chemijos ir biologijos fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in chemistry and
biology

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.22

Chemijos ir biologijos taikomųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Applied research services in chemistry
and biology

Other research and experimental
development on natural sciences and
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engineering
Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.23

Chemijos ir biologijos eksperimentinės
plėtros paslaugos

Experimental development services in
chemistry and biology

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.31

Inžinerijos ir technologijos, išskyrus
biotechnologijas, fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in engineering
and technology, except biotechnology

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.32

Inžinerijos ir technologijos, išskyrus
biotechnologijas, taikomųjų mokslinių
tyrimų paslaugos

Applied research services in engineering
and technology, except biotechnology

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.33

Inžinerijos ir technologijos, išskyrus
biotechnologijas, eksperimentinės
plėtros paslaugos

Experimental development services in
engineering and technology, except
biotechnology

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.41

Medicinos mokslų ir farmacijos
fundamentaliųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Basic research services in medical
sciences and pharmacy

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.42

Medicinos mokslų ir farmacijos
taikomųjų mokslinių tyrimų paslaugos

Applied research services in medical
sciences and pharmacy

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.43

Medicinos mokslų ir farmacijos
eksperimentinės plėtros paslaugos

Experimental development services in
medical sciences and pharmacy

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.51

Žemės ūkio mokslų fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in agricultural
sciences

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.52

Žemės ūkio mokslų taikomųjų mokslinių
tyrimų paslaugos

Applied research services in agricultural
sciences

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.53

Žemės ūkio mokslų eksperimentinės
plėtros paslaugos

Experimental development services in
agricultural sciences

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.61

Kitų gamtos mokslų fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in other natural
sciences

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.62

Kitų gamtos mokslų taikomųjų mokslinių Applied research services in other natural
tyrimų paslaugos
sciences

Other research and experimental
development on natural sciences and
engineering

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

72.19.63

Kitų gamtos mokslų eksperimentinės
plėtros paslaugos

Experimental development services in
other natural sciences

Other research and experimental

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos

72.19

72.19.70

Kitų gamtos mokslų ir inžinerijos

Research and development originals in
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mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

other natural sciences and engineering

72.19.51

Žemės ūkio mokslų fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in agricultural
sciences

72.19.10

72.19.52

Žemės ūkio mokslų taikomųjų mokslinių
tyrimų paslaugos

Applied research services in agricultural
sciences

Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.10

72.19.53

Žemės ūkio mokslų eksperimentinės
plėtros paslaugos

Experimental development services in
agricultural sciences

Research and development in natural
sciences

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.20

72.19.11

Fizikos mokslų fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in physical
sciences

Research and development in natural
sciences

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.20

72.19.12

Fizikos mokslų taikomųjų mokslinių
tyrimų paslaugos

Applied research services in physical
sciences

Research and development in natural
sciences

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.20

72.19.13

Fizikos mokslų eksperimentinės plėtros
paslaugos

Experimental development services in
physical sciences

Research and development in natural
sciences

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.20

72.19.21

Chemijos ir biologijos fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in chemistry and
biology

Research and development in natural
sciences

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.20

72.19.22

Chemijos ir biologijos taikomųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Applied research services in chemistry
and biology

Research and development in natural
sciences

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.20

72.19.23

Chemijos ir biologijos eksperimentinės
plėtros paslaugos

Experimental development services in
chemistry and biology

Research and development in natural
sciences

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.20

72.19.61

Kitų gamtos mokslų fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in other natural
sciences

Research and development in natural
sciences

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.20

72.19.62

Kitų gamtos mokslų taikomųjų mokslinių Applied research services in other natural
tyrimų paslaugos
sciences

Research and development in natural
sciences

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.20

72.19.63

Kitų gamtos mokslų eksperimentinės
plėtros paslaugos

Experimental development services in
other natural sciences

Research and development in natural
sciences

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.20

72.19.70

Kitų gamtos mokslų ir inžinerijos
mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

Research and development originals in
other natural sciences and engineering

Research and development in
mathematics

Matematikos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.19.30

72.19.61

Kitų gamtos mokslų fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in other natural
sciences

Research and development in
mathematics

Matematikos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.19.30

72.19.62

Kitų gamtos mokslų taikomųjų mokslinių Applied research services in other natural
tyrimų paslaugos
sciences

Research and development in
mathematics

Matematikos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.19.30

72.19.63

Kitų gamtos mokslų eksperimentinės
plėtros paslaugos

Experimental development services in
other natural sciences

Research and development in
mathematics

Matematikos mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.19.30

72.19.70

Kitų gamtos mokslų ir inžinerijos
mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

Research and development originals in
other natural sciences and engineering

Research and development in medical
sciences

Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.40

72.19.41
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paslaugos
Research and development in medical
sciences

Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.40

72.19.42

Medicinos mokslų ir farmacijos
taikomųjų mokslinių tyrimų paslaugos

Applied research services in medical
sciences and pharmacy

Research and development in medical
sciences

Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.40

72.19.43

Medicinos mokslų ir farmacijos
eksperimentinės plėtros paslaugos

Experimental development services in
medical sciences and pharmacy

Research and development in technical
sciences

Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.50

72.19.31

Inžinerijos ir technologijos, išskyrus
biotechnologijas, fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in engineering
and technology, except biotechnology

Research and development in technical
sciences

Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.50

72.19.32

Inžinerijos ir technologijos, išskyrus
biotechnologijas, taikomųjų mokslinių
tyrimų paslaugos

Applied research services in engineering
and technology, except biotechnology

Research and development in technical
sciences

Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.50

72.19.33

Inžinerijos ir technologijos, išskyrus
biotechnologijas, eksperimentinės
plėtros paslaugos

Experimental development services in
engineering and technology, except
biotechnology

Research and development in technical
sciences

Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.19.50

72.19.70

Kitų gamtos mokslų ir inžinerijos
mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

Research and development originals in
other natural sciences and engineering

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

72.20

72.00.11

Daugiadalykių fundamentaliųjų tyrimų
paslaugos

Interdisciplinary basic research services

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

72.20

72.00.12

Daugiadalykių taikomųjų tyrimų
paslaugos

Interdisciplinary applied research services

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

72.20

72.00.13

Daugiadalykės eksperimentinės plėtros
paslaugos

Interdisciplinary experimental
development services

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

72.20

72.00.20

Daugiadalykių mokslinių tyrimų ir plėtros Interdisciplinary research and
originalūs darbai
development originals

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

72.20

72.20.11

Psichologijos fundamentaliųjų mokslinių
tyrimų paslaugos

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

72.20

72.20.12

Psichologijos taikomųjų mokslinių tyrimų
Applied research services in psychology
paslaugos

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

72.20

72.20.13

Psichologijos eksperimentinės plėtros
paslaugos

Experimental development services in
psychology

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

72.20

72.20.21

Teisės fundamentaliųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Basic research services in law

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

72.20

72.20.22

Teisės taikomųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Applied research services in law

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

72.20

72.20.23

Teisės eksperimentinės plėtros paslaugos

Experimental development services in
law

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

72.20

72.20.31

Kalbų ir literatūros fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in languages and
literature

Research and experimental development Socialinių ir humanitarinių mokslų

72.20

72.20.32

Kalbų ir literatūros taikomųjų mokslinių

Applied research services in languages
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and literature

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

72.20

72.20.33

Kalbų ir literatūros eksperimentinės
plėtros paslaugos

Experimental development services in
languages and literature

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

72.20

72.20.41

Kitų socialinių ir humanitarinių mokslų
fundamentaliųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Basic research services in other social
sciences and humanities

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

72.20

72.20.42

Kitų socialinių ir humanitarinių mokslų
taikomųjų mokslinių tyrimų paslaugos

Applied research services in other social
sciences and humanities

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

72.20

72.20.43

Kitų socialinių ir humanitarinių mokslų
eksperimentinės plėtros paslaugos

Experimental development services in
other social sciences and humanities

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

72.20

72.20.51

Ekonomikos fundamentaliųjų mokslinių
tyrimų paslaugos

Basic research services in economics

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

72.20

72.20.52

Ekonomikos taikomųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Applied research services in economics

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

72.20

72.20.53

Ekonomikos eksperimentinės plėtros
paslaugos

Experimental development services in
economics

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

72.20

72.20.60

Socialinių ir humanitarinių mokslų
mokslinių tyrimų ir plėtros originalūs
darbai

Research and development originals in
social sciences and humanities

Research and development in
humanitarian sciences

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.20.10

72.20.31

Kalbų ir literatūros fundamentaliųjų
mokslinių tyrimų paslaugos

Basic research services in languages and
literature

Research and development in
humanitarian sciences

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.20.10

72.20.32

Kalbų ir literatūros taikomųjų mokslinių
tyrimų paslaugos

Applied research services in languages
and literature

Research and development in
humanitarian sciences

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.20.10

72.20.33

Kalbų ir literatūros eksperimentinės
plėtros paslaugos

Experimental development services in
languages and literature

Research and development in
humanitarian sciences

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.20.10

72.20.41

Kitų socialinių ir humanitarinių mokslų
fundamentaliųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Basic research services in other social
sciences and humanities

Research and development in
humanitarian sciences

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.20.10

72.20.42

Kitų socialinių ir humanitarinių mokslų
taikomųjų mokslinių tyrimų paslaugos

Applied research services in other social
sciences and humanities

Research and development in
humanitarian sciences

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.20.10

72.20.43

Kitų socialinių ir humanitarinių mokslų
eksperimentinės plėtros paslaugos

Experimental development services in
other social sciences and humanities

Research and development in
humanitarian sciences

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir
taikomieji darbai

72.20.10

72.20.60

Socialinių ir humanitarinių mokslų
mokslinių tyrimų ir plėtros originalūs
darbai

Research and development originals in
social sciences and humanities

Research and development in social
sciences

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.20.20

72.20.11

Psichologijos fundamentaliųjų mokslinių
tyrimų paslaugos

Basic research services in psychology

Research and development in social
sciences

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.20.20

72.20.12

Psichologijos taikomųjų mokslinių tyrimų
Applied research services in psychology
paslaugos
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Research and development in social
sciences

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.20.20

72.20.13

Psichologijos eksperimentinės plėtros
paslaugos

Experimental development services in
psychology

Research and development in social
sciences

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.20.20

72.20.21

Teisės fundamentaliųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Basic research services in law

Research and development in social
sciences

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.20.20

72.20.22

Teisės taikomųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Applied research services in law

Research and development in social
sciences

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.20.20

72.20.23

Teisės eksperimentinės plėtros paslaugos

Experimental development services in
law

Research and development in social
sciences

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.20.20

72.20.51

Ekonomikos fundamentaliųjų mokslinių
tyrimų paslaugos

Basic research services in economics

Research and development in social
sciences

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.20.20

72.20.52

Ekonomikos taikomųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Applied research services in economics

Research and development in social
sciences

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.20.20

72.20.53

Ekonomikos eksperimentinės plėtros
paslaugos

Experimental development services in
economics

Research and development in social
sciences

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji
darbai

72.20.20

72.20.60

Socialinių ir humanitarinių mokslų
mokslinių tyrimų ir plėtros originalūs
darbai

Research and development originals in
social sciences and humanities

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

72.20.30

72.20.41

Kitų socialinių ir humanitarinių mokslų
fundamentaliųjų mokslinių tyrimų
paslaugos

Basic research services in other social
sciences and humanities

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

72.20.30

72.20.42

Kitų socialinių ir humanitarinių mokslų
taikomųjų mokslinių tyrimų paslaugos

Applied research services in other social
sciences and humanities

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

72.20.30

72.20.43

Kitų socialinių ir humanitarinių mokslų
eksperimentinės plėtros paslaugos

Experimental development services in
other social sciences and humanities

Advertising agencies

Reklamos agentūrų veikla

73.11

73.11.11

Visos reklamos paslaugos

Full service advertising services

Advertising agencies

Reklamos agentūrų veikla

73.11

73.11.12

Tiesioginės rinkodaros ir reklamos
pateikimo paslaugos

Direct marketing and direct mailing
services

Advertising agencies

Reklamos agentūrų veikla

73.11

73.11.13

Reklamos koncepcijų kūrimo paslaugos

Advertising concept development
services

Advertising agencies

Reklamos agentūrų veikla

73.11

73.11.19

Kitos reklamos paslaugos

Other advertising services

Media representation

Atstovavimas žiniasklaidai

73.12

73.12.11

Reklamos vietos spaudoje pardavimo
paslaugos už atlygį ar pagal sutartį

Sale of advertising space on a fee or
contract basis in print media

Media representation

Atstovavimas žiniasklaidai

73.12

73.12.12

Televizijos ir (arba) radijo reklamos vietos
Sale of television/radio advertising space
ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal
or time on a fee or contract basis
sutartį

Media representation

Atstovavimas žiniasklaidai

73.12

73.12.13

Internetinės reklamos vietos ir laiko
pardavimas už atlygį ar pagal sutartį

Sale of Internet advertising space or time
on a fee or contract basis

Media representation

Atstovavimas žiniasklaidai

73.12

73.12.14

Susijusios su renginiais reklamos
pardavimas

Sale of events related advertising
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Media representation

Atstovavimas žiniasklaidai

73.12

73.12.19

Kitos reklamos vietos ir laiko pardavimo
paslaugos už atlygį ar pagal sutartį

Other sale of advertising space or time
on a fee or contract basis

Media representation

Atstovavimas žiniasklaidai

73.12

73.12.20

Reklamos vietos ir laiko perpardavimo
paslaugos už atlygį ar pagal sutartį

Re-sale of advertising space or time on a
fee or contract basis

Market research and public opinion
polling

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

73.20

73.20.11

Rinkos tyrimo paslaugos: kokybinės
apklausos

Market research services: qualitative
surveys

Market research and public opinion
polling

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

73.20

73.20.12

Rinkos tyrimo paslaugos: specialiosios
kiekybinės apklausos

Market research services: quantitative
ad-hoc surveys

Market research and public opinion
polling

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

73.20

73.20.13

Rinkos tyrimo paslaugos: tęstinės ir
reguliarios kiekybinės apklausos

Market research services: quantitative
continuous and regular surveys

Market research and public opinion
polling

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

73.20

73.20.14

Rinkos tyrimo paslaugos, išskyrus
apklausas

Market research services other than
surveys

Market research and public opinion
polling

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

73.20

73.20.19

Kitos rinkos tyrimo paslaugos

Other market research services

Market research and public opinion
polling

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės
apklausa

73.20

73.20.20

Viešosios nuomonės apklausos
paslaugos

Public opinion polling services

Specialised design activities

Specializuota projektavimo veikla

74.10

74.10.11

Interjero projektavimo paslaugos

Interior design services

Specialised design activities

Specializuota projektavimo veikla

74.10

74.10.12

Pramoninio projektavimo paslaugos

Industrial design services
Other specialised design services

Specialised design activities

Specializuota projektavimo veikla

74.10

74.10.19

Kitos specializuotosios projektavimo
paslaugos

Specialised design activities

Specializuota projektavimo veikla

74.10

74.10.20

Dizaino originalai

Design originals
Photographic plates and film, exposed
but not developed

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20.11

Eksponuotos, bet neišryškintos
fotoplokštės ir fotojuostos

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20.12

Eksponuotos ir išryškintos fotografijos
plokštės ir juostos, skirtos ofsetiniam
atkūrimui (dauginimui)

Photographic plates and film, exposed
and developed, for offset reproduction

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20.19

Kitos eksponuotos ir išryškintos
fotografijos plokštės ir juostos

Other photographic plates and film,
exposed and developed

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20.21

Portretinės fotografijos paslaugos

Portrait photography services

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20.22

Reklamos ir susijusios fotografijos
paslaugos

Advertising and related photography
services

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20.23

Renginių fotografijos ir videografijos
paslaugos

Event photography and event
videography services

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20.24

Fotografavimo iš lėktuvo paslaugos

Aerial photography services

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20.29

Kitos specializuotosios fotografijos
paslaugos

Other specialised photography services

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20.31

Nuotraukų apdorojimo paslaugos

Photography processing services

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20.32

Nuotraukų atnaujinimo ir retušavimo

Restoration and retouching services of
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paslaugos

photography

Photographic activities

Fotografavimo veikla

74.20

74.20.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
fotografijos paslaugos

Other photographic services n.e.c.

Translation and interpretation activities

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

74.30

74.30.11

Vertimo raštu paslaugos

Translation services

Translation and interpretation activities

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

74.30

74.30.12

Vertimo žodžiu paslaugos

Interpretation services

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

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

74.90

74.90.11

Sąskaitų audito ir važtos tarifų
informacijos paslaugos

Bill auditing and freight rate information
services

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

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

74.90

74.90.12

Verslo tarpininkavimo ir vertinimo
Business brokerage and appraisal
paslaugos, išskyrus nekilnojamojo turto ir services other than for real estate and
draudimo veiklą
insurance

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

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

74.90

74.90.13

Aplinkosaugos konsultacijų paslaugos

Environmental consulting services

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

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

74.90

74.90.14

Orų prognozavimo ir meteorologijos
paslaugos

Weather forecasting and meteorological
services

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

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

74.90

74.90.15

Konsultavimo saugos klausimais
paslaugos

Security consulting services

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

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

74.90

74.90.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mokslinių Other scientific and technical consulting
ir techninių konsultacijų paslaugos
services n.e.c.

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

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

74.90

74.90.20

Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
profesinės, techninės ir verslo paslaugos

Other professional, technical and
business services n.e.c.

Veterinary activities

Veterinarinė veikla

75.00

75.00.11

Gyvūnų augintinių veterinarijos
paslaugos

Veterinary services for pet animals

Veterinary activities

Veterinarinė veikla

75.00

75.00.12

Ūkinių gyvūnų veterinarijos paslaugos

Veterinary services for livestock

Veterinary activities

Veterinarinė veikla

75.00

75.00.19

Kitos veterinarijos paslaugos

Other veterinary services

Inpatient veterinary care

Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas

75.00.10

75.00.11

Gyvūnų augintinių veterinarijos
paslaugos

Veterinary services for pet animals

Inpatient veterinary care

Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas

75.00.10

75.00.12

Ūkinių gyvūnų veterinarijos paslaugos

Veterinary services for livestock

Inpatient veterinary care

Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas

75.00.10

75.00.19

Kitos veterinarijos paslaugos

Other veterinary services

Outpatient veterinary care

Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas

75.00.20

75.00.11

Gyvūnų augintinių veterinarijos
paslaugos

Veterinary services for pet animals

Outpatient veterinary care

Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas

75.00.20

75.00.12

Ūkinių gyvūnų veterinarijos paslaugos

Veterinary services for livestock

Outpatient veterinary care

Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas

75.00.20

75.00.19

Kitos veterinarijos paslaugos

Other veterinary services
Veterinary services for pet animals

Veterinary diagnostic activities

Veterinarinė diagnostinė veikla

75.00.30

75.00.11

Gyvūnų augintinių veterinarijos
paslaugos

Veterinary diagnostic activities

Veterinarinė diagnostinė veikla

75.00.30

75.00.12

Ūkinių gyvūnų veterinarijos paslaugos

Veterinary services for livestock

Veterinary diagnostic activities

Veterinarinė diagnostinė veikla

75.00.30

75.00.19

Kitos veterinarijos paslaugos

Other veterinary services

75.00.11

Gyvūnų augintinių veterinarijos

Veterinary services for pet animals

Veterinary laboratory activities
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paslaugos
Veterinary laboratory activities

Veterinarijos laboratorijų veikla

75.00.40

75.00.12

Ūkinių gyvūnų veterinarijos paslaugos

Veterinary services for livestock

Veterinary laboratory activities

Veterinarijos laboratorijų veikla

75.00.40

75.00.19

Kitos veterinarijos paslaugos

Other veterinary services

Renting and leasing of cars and light
motor vehicles

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.11

77.11.10

Automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of cars and
light motor vehicles

Renting and leasing of trucks

Sunkiasvorių variklinių transporto
priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.12

77.12.11

Krovininių transporto priemonių be
vairuotojų nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of goods
transport vehicles without driver

Renting and leasing of trucks

Sunkiasvorių variklinių transporto
priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.12

77.12.19

Kitų sausumos transporto priemonių be
vairuotojų nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of other land
transport equipment without driver

Renting of trucks

Krovininių automobilių nuoma

77.12.10

77.12.11

Krovininių transporto priemonių be
vairuotojų nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of goods
transport vehicles without driver

Renting of tourist buses

Turistinių autobusų nuoma

77.12.20

77.12.19

Kitų sausumos transporto priemonių be
vairuotojų nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of other land
transport equipment without driver

Renting and leasing of recreational and
sports goods

Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.21

77.21.10

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
recreational and sports goods

Renting of boats for recreational
purposes

Pramoginių valčių nuoma

77.21.10

77.21.10

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
recreational and sports goods

Renting of riding horses

Jojamųjų žirgų nuoma

77.21.20

77.21.10

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
recreational and sports goods

Renting of bicycles

Dviračių nuoma

77.21.30

77.21.10

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
recreational and sports goods

Renting of sports equipment

Sporto įrangos nuoma

77.21.40

77.21.10

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
recreational and sports goods

Other renting of tourism equipment

Kitų turizmo priemonių nuoma

77.21.50

77.21.10

Poilsio ir sporto reikmenų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
recreational and sports goods

Renting of video tapes and disks

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų
nuoma

77.22

77.22.10

Vaizdajuosčių ir diskų nuomos paslaugos Rental services 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

77.29.11

Televizorių, radijo imtuvų, kasetinių
Rental and leasing services of televisions,
vaizdo magnetofonų ir susijusios įrangos
radios, video cassette recorders and
bei jų priedų nuomos ir išperkamosios
related equipment and accessories
nuomos paslaugos

Renting and leasing of other personal
and household goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.29

77.29.12

Baldų ir kitų buitinių prietaisų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of furniture
and other household appliances

Renting and leasing of other personal

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių

77.29

77.29.13

Muzikos instrumentų nuomos ir

Rental and leasing services of musical
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išperkamosios nuomos paslaugos

instruments

77.29.14

Namų ūkio skalbinių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of household
linen

77.29

77.29.15

Tekstilės gaminių, drabužių ir avalynės
nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Rental and leasing services of textiles,
clothing and footwear

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.29

77.29.16

Mašinų ir įrangos smulkiojo remonto
darbams nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of do-ityourself machinery and equipment

Renting and leasing of other personal
and household goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.29

77.29.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir
Rental and leasing services of other
namų ūkio reikmenų nuomos ir
personal and household goods n.e.c.
išperkamosios nuomos paslaugos

Renting of textiles, wearing apparel and
footwear

Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės
nuoma

77.29.10

77.29.14

Namų ūkio skalbinių nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of household
linen

Renting of textiles, wearing apparel and
footwear

Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės
nuoma

77.29.10

77.29.15

Tekstilės gaminių, drabužių ir avalynės
nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Rental and leasing services of textiles,
clothing and footwear

Renting of furniture and other personal
goods

Baldų ir kitų asmeniniam naudojimui
skirtų daiktų nuoma

77.29.20

77.29.12

Baldų ir kitų buitinių prietaisų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of furniture
and other household appliances

Renting of musical instruments, scenery
and costumes

Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir
kostiumų nuoma

77.29.30

77.29.13

Muzikos instrumentų nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of musical
instruments

Renting and leasing of agricultural
machinery and equipment

Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir
išperkamoji nuoma

77.31

77.31.10

Žemės ūkio mašinų ir įrangos nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of agricultural
machinery and equipment

Renting and leasing of construction and
civil engineering machinery and
equipment

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

77.32

77.32.10

Statybos ir inžinerinių statybos darbų
mašinų ir įrangos nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
construction and civil engineering
machinery and equipment

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

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

77.33

77.33.11

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus
kompiuterius) nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of office
machinery and equipment (excluding
computers)

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

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

77.33

77.33.12

Kompiuterių nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of computers

Renting of computers

Kompiuterių nuoma

77.33.10

77.33.12

Kompiuterių nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of computers

Renting of photocopiers, printers, and
word-processing machines

Kopijavimo, spausdinimo ir teksto
apdorojimo mašinų nuoma

77.33.20

77.33.11

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus
kompiuterius) nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of office
machinery and equipment (excluding
computers)

Renting of cash registers

Kasos aparatų nuoma

77.33.30

77.33.11

Įstaigų mašinų ir įrangos (išskyrus
kompiuterius) nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of office
machinery and equipment (excluding
computers)
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Renting and leasing of water transport
equipment

Vandens transporto priemonių ir įrangos
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.34

77.34.10

Vandens transporto įrangos nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of water
transport equipment

Renting and leasing of air transport
equipment

Oro transporto priemonių ir įrangos
nuoma ir išperkamoji nuoma

77.35

77.35.10

Oro transporto įrangos nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of air
transport equipment

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

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

77.39

77.39.11

Geležinkelio transporto priemonių
nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Rental and leasing services of railroad
vehicles

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

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

77.39

77.39.12

Konteinerių nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of containers

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

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

77.39

77.39.13

Motociklų, priekabinių namelių ir
kemperių nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
motorcycles, caravans and campers

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

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

77.39

77.39.14

Telekomunikacijų įrangos nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
telecommunications equipment

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

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

77.39

77.39.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir
įrangos be operatoriaus ir materialiųjų
vertybių nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of other
machinery and equipment without
operator and tangible goods n.e.c.

Renting of railway transport facilities

Geležinkelio transporto priemonių
nuoma

77.39.10

77.39.11

Geležinkelio transporto priemonių
nuomos ir išperkamosios nuomos
paslaugos

Rental and leasing services of railroad
vehicles

Renting of motorbikes

Motociklų nuoma

77.39.20

77.39.13

Motociklų, priekabinių namelių ir
kemperių nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
motorcycles, caravans and campers

Renting of camper vans

Automobilinių namelių nuoma

77.39.30

77.39.13

Motociklų, priekabinių namelių ir
kemperių nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
motorcycles, caravans and campers

Renting of containers, mobile platforms
and trays

Konteinerių, kilnojamųjų platformų ir
padėklų nuoma

77.39.40

77.39.12

Konteinerių nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of containers

Renting of industrial electrical and nonelectrical machinery

Pramoninių elektrinių ir neelektrinių
mašinų nuoma

77.39.50

77.39.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir
įrangos be operatoriaus ir materialiųjų
vertybių nuomos ir išperkamosios
nuomos paslaugos

Rental and leasing services of other
machinery and equipment without
operator and tangible goods n.e.c.

Renting of radio and television
equipment

Radijo ir televizijos įrenginių nuoma

77.39.60

77.39.14

Telekomunikacijų įrangos nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
telecommunications equipment

Renting of communication equipment

Ryšių įrenginių nuoma

77.39.70

77.39.14

Telekomunikacijų įrangos nuomos ir
išperkamosios nuomos paslaugos

Rental and leasing services of
telecommunications equipment

Matavimo ir kontrolės įrenginių nuoma

77.39.80

77.39.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir

Rental and leasing services of other
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Leasing of intellectual property and
similar products, except copyrighted
works

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

77.40

77.40.11

Teisės naudoti mokslinių tyrimų ir plėtros Licensing services for the right to use
produktus licencijavimo paslaugos
research and development products

Leasing of intellectual property and
similar products, except copyrighted
works

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

77.40

77.40.12

Teisės naudoti prekių ženklus ir franšizes Licensing services for the right to use
licencijavimo paslaugos
trademarks and franchises

Leasing of intellectual property and
similar products, except copyrighted
works

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

77.40

77.40.13

Teisės naudotis mineralinių išteklių
paieškos ir vertinimo paslaugomis
licencijavimo paslaugos

Licensing services for the right to use
mineral exploration and evaluation

Leasing of intellectual property and
similar products, except copyrighted
works

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

77.40

77.40.14

Prekių ženklai ir franšizės

Trademarks and franchises

Leasing of intellectual property and
similar products, except copyrighted
works

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

77.40

77.40.19

Teisės naudoti kitus intelektinės
nuosavybės ir panašius produktus,
išskyrus autoriaus teisės saugomus
darbus, licencijavimo paslaugos

Licensing services for the right to use
other intellectual property and similar
products, except copyrighted works

Activities of employment placement
agencies

Įdarbinimo agentūrų veikla

78.10

78.10.11

Vadovų paieškos paslaugos

Executive search services

Activities of employment placement
agencies

Įdarbinimo agentūrų veikla

78.10

78.10.12

Nuolatinio įdarbinimo paslaugos,
kitokios nei vadovų paieškos paslaugos

Permanent placement services, other
than executive search services

Temporary employment agency activities Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.20

78.20.11

Laikinojo įdarbinimo agentūrų
kompiuterių ir telekomunikacijų
specialistų paieškos paslaugos

Temporary employment agency services
for the supply of computer and
telecommunications personnel

Temporary employment agency activities Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.20

78.20.12

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų
įstaigų aptarnavimo darbuotojų tiekimo
paslaugos

Temporary employment agency services
for the supply of other office support
personnel

Temporary employment agency activities Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.20

78.20.13

Laikinojo įdarbinimo agentūrų
komercijos ir prekybos darbuotojų
tiekimo paslaugos

Temporary employment agency services
for the supply of commercial and trade
personnel

Temporary employment agency activities Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.20

78.20.14

Laikinojo įdarbinimo agentūrų
transporto, sandėliavimo, logistikos ar
pramonės darbininkų tiekimo paslaugos

Temporary employment agency services
for the supply of transport, warehousing,
logistics or industrial workers

Temporary employment agency activities Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.20

78.20.15

Laikinojo įdarbinimo agentūrų viešbučių
ir restoranų darbuotojų tiekimo
paslaugos

Temporary employment agency services
for the supply of hotels and restaurants
personnel

Temporary employment agency activities Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.20

78.20.16

Laikinojo įdarbinimo agentūrų medicinos Temporary employment agency services
darbuotojų tiekimo paslaugos
for the supply of medical personnel
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Temporary employment agency activities Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.20

78.20.19

Laikinojo įdarbinimo agentūrų kitų
darbuotojų tiekimo paslaugos

Temporary employment agency services
for the supply of other personnel

Other human resources provision

Kitas darbo jėgos teikimas

78.30

78.30.11

Kitos kompiuterių ir telekomunikacijų
darbuotojų teikimo paslaugos

Other human resources provision
services for computer and
telecommunications personnel

Other human resources provision

Kitas darbo jėgos teikimas

78.30

78.30.12

Other human resources provision
Kitos kitų įstaigų aptarnavimo darbuotojų
services for other office support
teikimo paslaugos
personnel

Other human resources provision

Kitas darbo jėgos teikimas

78.30

78.30.13

Kitos komercijos ir prekybos darbuotojų
teikimo paslaugos

Other human resources provision

Kitas darbo jėgos teikimas

78.30

78.30.14

Kitos transporto, sandėliavimo, logistikos Other human resources provision
ar pramonės darbininkų teikimo
services for transport, warehousing,
paslaugos
logistics or industrial personnel

Other human resources provision

Kitas darbo jėgos teikimas

78.30

78.30.15

Kitos viešbučių ir restoranų darbuotojų
teikimo paslaugos

Other human resources provision
services for hotels and restaurants
personnel

Other human resources provision

Kitas darbo jėgos teikimas

78.30

78.30.16

Kitos medicinos darbuotojų teikimo
paslaugos

Other human resources provision
services for medical personnel

Other human resources provision

Kitas darbo jėgos teikimas

78.30

78.30.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, darbo
jėgos teikimo paslaugos

Other human resources provision
services for personnel n.e.c.

Travel agency activities

Kelionių agentūrų veikla

79.11

79.11.11

Oro transporto išankstinio užsakymo
paslaugos

Reservation services for airlines

Travel agency activities

Kelionių agentūrų veikla

79.11

79.11.12

Geležinkelio transporto išankstinio
užsakymo paslaugos

Reservation services for railways

Travel agency activities

Kelionių agentūrų veikla

79.11

79.11.13

Autobusų išankstinio užsakymo
paslaugos

Reservation services for buses

Travel agency activities

Kelionių agentūrų veikla

79.11

79.11.14

Transporto priemonių nuomos
išankstinio užsakymo paslaugos

Reservation services for vehicle rental

Travel agency activities

Kelionių agentūrų veikla

79.11

79.11.19

Kitos kelionių agentūrų transporto
išankstinio užsakymo paslaugos

Other travel agency services for transport
reservations

Travel agency activities

Kelionių agentūrų veikla

79.11

79.11.21

Apgyvendinimo išankstinio užsakymo
paslaugos

Reservation services for accommodation

Travel agency activities

Kelionių agentūrų veikla

79.11

79.11.22

Kruizų išankstinio užsakymo paslaugos

Reservation services for cruises

Travel agency activities

Kelionių agentūrų veikla

79.11

79.11.23

Kelionės paslaugų paketo išankstinio
užsakymo paslaugos

Reservation services for package tours

Tour operator activities

Ekskursijų organizatorių veikla

79.12

79.12.11

Ekskursijų organizatorių kelionių
organizavimo ir tvarkymo paslaugos

Tour operator services for arranging and
assembling tours

Tour operator activities

Ekskursijų organizatorių veikla

79.12

79.12.12

Kelionių (ekskursijų) vadovų paslaugos

Tour managers services
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Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

79.90.11

Turizmo skatinimo paslaugos

Tourism promotion services

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

79.90.12

Turizmo informacijos paslaugos

Visitor information services

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

79.90.20

Turistų gidų paslaugos

Tourist guide services

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

79.90.31

Apgyvendinimo pakaitinio naudojimosi
būstuose paslaugos

Time-share exchange services

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

79.90.32

Posėdžių ir kongresų centrų ir parodų
salių išankstinio užsakymo paslaugos

Reservation services for convention
centres, congress centres and exhibit
halls

Bilietų į renginius, pramogų ir poilsio
paslaugų išankstinio užsakymo paslaugos Reservation services for event tickets,
ir kitos, niekur kitur nepriskirtos,
entertainment and recreational services
išankstinio užsakymo paslaugos
and other reservation services n.e.c.

Other reservation service and related
activities

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių
paslaugų veikla

79.90

79.90.39

Private security activities

Privati apsauga

80.10

80.10.11

Šarvuotųjų automobilių paslaugos

Armoured car services

Private security activities

Privati apsauga

80.10

80.10.12

Apsauginių paslaugos

Guard services

Private security activities

Privati apsauga

80.10

80.10.19

Kitos apsaugos paslaugos

Other security services

Security systems service activities

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

80.20

80.20.10

Apsaugos sistemų paslaugos

Security systems services

Investigation activities

Tyrimo veikla

80.30

80.30.10

Tyrimo paslaugos

Investigation services

Combined facilities support activities

Kombinuota patalpų funkcionavimo
užtikrinimo veikla

81.10

81.10.10

Kombinuotosios patalpų funkcionavimo
užtikrinimo paslaugos

Combined facilities support services

General cleaning of buildings

Paprastasis pastatų valymas

81.21

81.21.11

Paprastojo patalpų valymo paslaugos

General home cleaning services

General cleaning of buildings

Paprastasis pastatų valymas

81.21

81.21.12

Kitos paprastojo pastatų valymo
paslaugos

Other general cleaning services of
buildings

Other building and industrial cleaning
activities

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

81.22

81.22.11

Langų valymo paslaugos

Window cleaning services

Other building and industrial cleaning
activities

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

81.22

81.22.12

Specializuotosios valymo paslaugos

Specialised cleaning services

Other building and industrial cleaning
activities

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

81.22

81.22.13

Krosnių ir kaminų valymo paslaugos

Furnace and chimney cleaning services

Other cleaning activities

Kita valymo veikla

81.29

81.29.11

Dezinfekcijos ir dezinsekcijos paslaugos

Disinfecting and exterminating services

Other cleaning activities

Kita valymo veikla

81.29

81.29.12

Šlavimo ir sniego valymo paslaugos

Sweeping and snow removal services

Other cleaning activities

Kita valymo veikla

81.29

81.29.13

Kitos sanitarinės paslaugos

Other sanitation services
Other cleaning services n.e.c.
Home garden maintenance

Other cleaning activities

Kita valymo veikla

81.29

81.29.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, valymo
paslaugos

Landscape service activities

Kraštovaizdžio tvarkymas

81.30

81.30.11

Privačių sodų tvarkymas
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Landscape service activities

Kraštovaizdžio tvarkymas

81.30

81.30.12

Kitos kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos Other landscape services

Combined office administrative service
activities

Kombinuotųjų įstaigos administracinių
paslaugų veikla

82.11

82.11.10

Kombinuotosios įstaigų administracinės
paslaugos

Combined office administrative services

Photocopying, document preparation
and other specialised office support
activities

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir
kita specializuota įstaigai būdingų
paslaugų veikla

82.19

82.19.11

Dauginimo paslaugos

Duplicating services

Photocopying, document preparation
and other specialised office support
activities

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir
kita specializuota įstaigai būdingų
paslaugų veikla

82.19

82.19.12

Adresų sąrašų sudarymo ir siuntimo
paslaugos

Mailing list compilation and mailing
services

Photocopying, document preparation
and other specialised office support
activities

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir
kita specializuota įstaigai būdingų
paslaugų veikla

82.19

82.19.13

Dokumentų rengimo ir kitos
specializuotosios įstaigų aptarnavimo
paslaugos

Document preparation and other
specialised office support services

Activities of call centres

Užsakomųjų informacinių paslaugų
centrų veikla

82.20

82.20.10

Užsakomųjų informacinių paslaugų
centrų paslaugos

Call centre services

Organisation of conventions and trade
shows

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

82.30

82.30.11

Posėdžių organizavimo paslaugos

Convention organisation services

Organisation of conventions and trade
shows

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

82.30

82.30.12

Verslo renginių organizavimo paslaugos

Trade show organisation services

Activities of collection agencies and
credit bureaus

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų
veikla

82.91

82.91.11

Kreditavimo pajėgumo vertinimo
paslaugos

Credit reporting services

Activities of collection agencies and
credit bureaus

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų
veikla

82.91

82.91.12

Išieškojimo agentūrų paslaugos

Collection agency services

Packaging activities

Fasavimo ir pakavimo veikla

82.92

82.92.10

Fasavimo ir pakavimo paslaugos

Packaging services

Other business support service activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui
būdingų paslaugų veikla

82.99

82.99.11

Stenografavimo ir įrašymo
stenografinėmis mašinomis paslaugos

Verbatim reporting and stenotype
recording services

Other business support service activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui
būdingų paslaugų veikla

82.99

82.99.12

Aptarnavimo telefonu paslaugos

Telephone based support services

Other business support service activities
n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui
būdingų paslaugų veikla

82.99

82.99.19

Kitos įvairios, niekur kitur nepriskirtos,
verslo įmonių aptarnavimo paslaugos

Other miscellaneous business support
services n.e.c.

General public administration activities

Bendroji viešojo valdymo veikla

84.11

84.11.11

Vykdomosios ir įstatymų leidybos
paslaugos

Executive and legislative services

General public administration activities

Bendroji viešojo valdymo veikla

84.11

84.11.12

Finansų ir iždo paslaugos

Financial and fiscal services

General public administration activities

Bendroji viešojo valdymo veikla

84.11

84.11.13

Bendrojo ekonominio ir socialinio
planavimo bei statistikos paslaugos

Overall economic and social planning
and statistical services

General public administration activities

Bendroji viešojo valdymo veikla

84.11

84.11.14

Vyriausybės parama fundamentiniams
moksliniams tyrimams

Government services to fundamental
research

General public administration activities

Bendroji viešojo valdymo veikla

84.11

84.11.19

Kitos bendrosios (visos) viešosios
paslaugos

Other general (overall) public services
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General public administration activities

Bendroji viešojo valdymo veikla

84.11

84.11.21

Bendrosios personalo tarnybų paslaugos General personnel services for the
Vyriausybei
government

General public administration activities

Bendroji viešojo valdymo veikla

84.11

84.11.29

Kitos Vyriausybės aptarnavimo paslaugos

Other supporting services for the
government

Activities of counties of the Republic of
Lithuania

Lietuvos Respublikos apskričių veikla

84.11.10

84.11.11

Vykdomosios ir įstatymų leidybos
paslaugos

Executive and legislative services

Activities of municipalities of the
Republic of Lithuania

Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla

84.11.20

84.11.11

Vykdomosios ir įstatymų leidybos
paslaugos

Executive and legislative services

Activities of wards of the Republic of
Lithuania

Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla

84.11.30

84.11.11

Vykdomosios ir įstatymų leidybos
paslaugos

Executive and legislative services

Treasury management and control

Iždo valdymas ir priežiūra

84.11.40

84.11.12

Finansų ir iždo paslaugos

Financial and fiscal services

Budget implementation and
management of public funds

Biudžeto vykdymas ir valstybinių fondų
tvarkymas

84.11.50

84.11.12

Finansų ir iždo paslaugos

Financial and fiscal services

Legislative and executive activities of
central administrative bodies

Centrinių administracinių institucijų
įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla

84.11.60

84.11.11

Vykdomosios ir įstatymų leidybos
paslaugos

Executive and legislative services

Management of customs services and
activities thereof

Vadovavimas muitinės tarnyboms ir jų
veikla

84.11.70

84.11.11

Vykdomosios ir įstatymų leidybos
paslaugos

Executive and legislative services

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

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

84.11.80

84.11.13

Bendrojo ekonominio ir socialinio
planavimo bei statistikos paslaugos

Overall economic and social planning
and statistical services

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

84.12.11

Administracinės švietimo paslaugos

Administrative educational services

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

84.12.12

Administracinės sveikatos priežiūros
paslaugos

Administrative health care services

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

84.12.13

Administracinės būsto ir komunalinių
patogumų paslaugos

Administrative housing and community
amenity services

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

84.12.14

Administracinės poilsio organizavimo,
kultūrinės ir religinės paslaugos

Administrative recreational, cultural and
religious services

Regulation of and contribution to more
efficient operation of businesses

84.13

84.13.11

Su žemės, miškų ūkiu, žvejyba ir
medžiokle susijusios administracinės
paslaugos

Administrative agriculture-, forestry-,
fishing- and hunting-related services
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Regulation of and contribution to more
efficient operation of businesses

Verslo veiklos reguliavimas ir parama
efektyviau ją organizuoti

84.13

84.13.12

Su kuru ir energija susijusios
administracinės paslaugos

Regulation of and contribution to more
efficient operation of businesses

Verslo veiklos reguliavimas ir parama
efektyviau ją organizuoti

84.13

84.13.13

Su kasyba ir mineralinių žaliavų ištekliais, Administrative mining- and mineral
gamyba ir statyba susijusios
resources-, manufacturing- and
administracinės paslaugos
construction-related services

Regulation of and contribution to more
efficient operation of businesses

Verslo veiklos reguliavimas ir parama
efektyviau ją organizuoti

84.13

84.13.14

Su transportu ir ryšiais susijusios
administracinės paslaugos

Administrative transport- and
communications-related services

Regulation of and contribution to more
efficient operation of businesses

Verslo veiklos reguliavimas ir parama
efektyviau ją organizuoti

84.13

84.13.15

Su prekyba, viešuoju maitinimu,
viešbučiais ir restoranais susijusios
administracinės paslaugos

Administrative services related to the
distributive and catering trades, hotels
and restaurants

Regulation of and contribution to more
efficient operation of businesses

Verslo veiklos reguliavimas ir parama
efektyviau ją organizuoti

84.13

84.13.16

Su turizmo reikalais susijusios
administracinės paslaugos

Administrative services related to tourism
affairs

Regulation of and contribution to more
efficient operation of businesses

Verslo veiklos reguliavimas ir parama
efektyviau ją organizuoti

84.13

84.13.17

Administracinės daugiatikslių plėtros
projektų paslaugos

Administrative multipurpose
development project services

Regulation of and contribution to more
efficient operation of businesses

Verslo veiklos reguliavimas ir parama
efektyviau ją organizuoti

84.13

84.13.18

Su ekonomikos, verslo ir darbo reikalais
susijusios bendrosios administracinės
paslaugos

General administrative economic,
commercial and labour affairs-related
services

Foreign affairs

Užsienio reikalai

84.21

84.21.11

Su užsienio reikalais susijusios
administracinės paslaugos, diplomatinės
ir konsulinės paslaugos užsienyje

Administrative external affairs-related
services, diplomatic and consular services
abroad

Foreign affairs

Užsienio reikalai

84.21

84.21.12

Su ekonomine pagalba užsieniui
susijusios paslaugos

Foreign economic aid-related services

Foreign affairs

Užsienio reikalai

84.21

84.21.13

Su karine pagalba užsieniui susijusios
paslaugos

Foreign military aid-related services

Defence activities

Gynybos veikla

84.22

84.22.11

Karinės gynybos paslaugos

Military defence services

Defence activities

Gynybos veikla

84.22

84.22.12

Civilinės gynybos paslaugos

Civil defence services

Justice and judicial activities

Teisingumo ir teisminė veikla

84.23

84.23.11

Su teismais susijusios administracinės
paslaugos

Law courts-related administrative
services

Justice and judicial activities

Teisingumo ir teisminė veikla

84.23

84.23.12

Su nusikaltėlių įkalinimu ir jų reabilitacija Administrative services related to
susijusios administracinės paslaugos
detention or rehabilitation of criminals

Public order and safety activities

Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla

84.24

84.24.11

Policijos paslaugos

Police services

Public order and safety activities

Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla

84.24

84.24.19

Kitos viešosios tvarkos ir saugumo
palaikymo paslaugos

Other public order and safety affairsrelated services

Fire service activities

Priešgaisrinių tarnybų veikla

84.25

84.25.11

Gaisrų gesinimo ir jų prevencijos
paslaugos

Fire fighting and fire prevention services

Fire service activities

Priešgaisrinių tarnybų veikla

84.25

84.25.19

Kitos priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų
paslaugos

Other fire brigade services

Compulsory social security activities

Privalomojo (valstybinio) socialinio
draudimo veikla

84.30

84.30.11

Su ligos, motinystės ar laikinojo
nedarbingumo pašalpomis susijusios

Compulsory social security services
concerning sickness, maternity or
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privalomojo socialinio draudimo
paslaugos

temporary disablement benefits
Compulsory social security services
concerning government employee
pension schemes; old-age, disability or
survivors' benefits other than for
government employees

Compulsory social security activities

Privalomojo (valstybinio) socialinio
draudimo veikla

84.30

84.30.12

Su valstybės tarnautojų pensijų
programomis susijusios privalomojo
socialinio draudimo paslaugos; senatvės,
invalidumo ar našlių ir našlaičių pašalpos,
kitokios nei valstybės tarnautojų

Compulsory social security activities

Privalomojo (valstybinio) socialinio
draudimo veikla

84.30

84.30.13

Su bedarbių kompensacinėmis
pašalpomis susijusios privalomojo
socialinio draudimo paslaugos

Compulsory social security services
concerning unemployment
compensation benefits

Compulsory social security activities

Privalomojo (valstybinio) socialinio
draudimo veikla

84.30

84.30.14

Su šeimų ir vaikų rėmimu susijusios
privalomojo socialinio draudimo
paslaugos

Compulsory social security services
concerning family and child allowances

Pre-primary education

Ikimokyklinis ugdymas

85.10

85.10.10

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Pre-primary education services

Preschool education

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

85.10.10

85.10.10

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Pre-primary education services

Pre-primary education

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

85.10.20

85.10.10

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

Pre-primary education services

Primary education

Pradinis ugdymas

85.20

85.20.11

Pradinio ugdymo internetu paslaugos

On-line primary education services

Primary education

Pradinis ugdymas

85.20

85.20.12

Kitos pradinio ugdymo paslaugos

Other primary education services

General secondary education

Bendrasis vidurinis ugdymas

85.31

85.31.11

Bendrojo žemesniosios pakopos
vidurinio ugdymo internetu paslaugos

On-line general lower secondary
education services

General secondary education

Bendrasis vidurinis ugdymas

85.31

85.31.12

Kitos bendrojo žemesniosios pakopos
vidurinio ugdymo paslaugos

Other general lower secondary education
services

General secondary education

Bendrasis vidurinis ugdymas

85.31

85.31.21

Bendrojo aukštesniosios pakopos
vidurinio ugdymo internetu paslaugos

On-line general upper secondary
education services

General secondary education

Bendrasis vidurinis ugdymas

85.31

85.31.22

Kitos bendrojo aukštesniosios pakopos
vidurinio ugdymo paslaugos

Other general upper secondary
education services

General lower secondary education

Pagrindinis ugdymas

85.31.10

85.31.11

Bendrojo žemesniosios pakopos
vidurinio ugdymo internetu paslaugos

On-line general lower secondary
education services

General lower secondary education

Pagrindinis ugdymas

85.31.10

85.31.12

Kitos bendrojo žemesniosios pakopos
vidurinio ugdymo paslaugos

Other general lower secondary education
services

General upper secondary education

Vidurinis ugdymas

85.31.20

85.31.21

Bendrojo aukštesniosios pakopos
vidurinio ugdymo internetu paslaugos

On-line general upper secondary
education services

General upper secondary education

Vidurinis ugdymas

85.31.20

85.31.22

Kitos bendrojo aukštesniosios pakopos
vidurinio ugdymo paslaugos

Other general upper secondary
education services

Technical and vocational secondary
education

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

85.32

85.32.11

Žemesniosios pakopos techninio ir
profesinio vidurinio mokymo internetu
paslaugos

On-line technical and vocational lower
secondary education services

Technical and vocational secondary
education

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

85.32

85.32.12

Žemesniosios pakopos kitos techninio ir
profesinio vidurinio mokymo paslaugos

Other technical and vocational lower
secondary education services
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Technical and vocational secondary
education

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

85.32

85.32.21

Aukštesniosios pakopos techninio ir
profesinio vidurinio mokymo internetu
paslaugos

Technical and vocational secondary
education

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

85.32

85.32.22

Kitos aukštesniosios pakopos techninio ir Other technical and vocational upper
profesinio vidurinio mokymo paslaugos secondary education services

Post-secondary non-tertiary education

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis
mokymas baigus vidurinę mokyklą

85.41

85.41.11

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio
mokymo internetu, turint vidurinį
išsilavinimą, paslaugos

On-line post-secondary non-tertiary
general education services

Post-secondary non-tertiary education

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis
mokymas baigus vidurinę mokyklą

85.41

85.41.12

Kitos aukštojo mokslo laipsnio
nesuteikiančio bendrojo mokymo, turint
vidurinį išsilavinimą, paslaugos

Other post-secondary non-tertiary
general education services

Post-secondary non-tertiary education

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis
mokymas baigus vidurinę mokyklą

85.41.13

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiančio
techninio ir profesinio mokymo
internetu, turint vidurinį išsilavinimą,
paslaugos

On-line post-secondary non-tertiary
technical and vocational education
services

Post-secondary non-tertiary education

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis
mokymas baigus vidurinę mokyklą

85.41

85.41.14

Kitos aukštojo mokslo laipsnio
nesuteikiančio techninio ir profesinio
mokymo, turint vidurinį išsilavinimą,
paslaugos

Other post-secondary non-tertiary
technical and vocational education
services

Tertiary education

Aukštasis (tretinis) mokslas

85.42

85.42.11

Sutrumpinto aukštojo (tretinio) mokslo
internetu paslaugos

On-line short-cycle tertiary education
services

Tertiary education

Aukštasis (tretinis) mokslas

85.42

85.42.12

Kitos sutrumpinto aukštojo (tretinio)
mokslo paslaugos

Other short-cycle tertiary education
services

Tertiary education

Aukštasis (tretinis) mokslas

85.42

85.42.21

Bakalauro ar lygiaverčio lygmens
aukštojo (tretinio) mokslo internetu
paslaugos

On-line bachelor's or equivalent level
tertiary education services

Tertiary education

Aukštasis (tretinis) mokslas

85.42

85.42.22

Kitos bakalauro ar lygiaverčio lygmens
aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos

Other bachelor's or equivalent level
tertiary education services

Tertiary education

Aukštasis (tretinis) mokslas

85.42

85.42.31

Magistro ar lygiaverčio lygmens aukštojo On-line master's or equivalent level
(tretinio) mokslo internetu paslaugos
tertiary education services

Tertiary education

Aukštasis (tretinis) mokslas

85.42

85.42.32

Kitos magistro ar lygiaverčio lygmens
aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos

Other master's or equivalent level tertiary
education services

Tertiary education

Aukštasis (tretinis) mokslas

85.42

85.42.41

Mokslų daktaro ar lygiaverčio lygmens
aukštojo (tretinio) mokslo internetu
paslaugos

On-line doctoral or equivalent level
tertiary education services

Tertiary education

Aukštasis (tretinis) mokslas

85.42

85.42.42

Kitos mokslų daktaro ar lygiaverčio
lygmens aukštojo (tretinio) mokslo
paslaugos

Other doctoral or equivalent level tertiary
education services

Higher non-university education

Aukštasis neuniversitetinis mokslas

85.42.10

85.42.11

Sutrumpinto aukštojo (tretinio) mokslo
internetu paslaugos

On-line short-cycle tertiary education
services
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Higher non-university education

Aukštasis neuniversitetinis mokslas

85.42.10

85.42.12

Kitos sutrumpinto aukštojo (tretinio)
mokslo paslaugos

Other short-cycle tertiary education
services

Higher non-university education

Aukštasis neuniversitetinis mokslas

85.42.10

85.42.21

Bakalauro ar lygiaverčio lygmens
aukštojo (tretinio) mokslo internetu
paslaugos

On-line bachelor's or equivalent level
tertiary education services

Higher non-university education

Aukštasis neuniversitetinis mokslas

85.42.10

85.42.22

Kitos bakalauro ar lygiaverčio lygmens
aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos

Other bachelor's or equivalent level
tertiary education services

Higher university education

Aukštasis universitetinis mokslas

85.42.20

85.42.21

Bakalauro ar lygiaverčio lygmens
aukštojo (tretinio) mokslo internetu
paslaugos

On-line bachelor's or equivalent level
tertiary education services

Higher university education

Aukštasis universitetinis mokslas

85.42.20

85.42.22

Kitos bakalauro ar lygiaverčio lygmens
aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos

Other bachelor's or equivalent level
tertiary education services

Higher university education

Aukštasis universitetinis mokslas

85.42.20

85.42.31

Magistro ar lygiaverčio lygmens aukštojo On-line master's or equivalent level
(tretinio) mokslo internetu paslaugos
tertiary education services

Higher university education

Aukštasis universitetinis mokslas

85.42.20

85.42.32

Kitos magistro ar lygiaverčio lygmens
aukštojo (tretinio) mokslo paslaugos

Other master's or equivalent level tertiary
education services

Doctoral studies

Doktorantūra

85.42.30

85.42.41

Mokslų daktaro ar lygiaverčio lygmens
aukštojo (tretinio) mokslo internetu
paslaugos

On-line doctoral or equivalent level
tertiary education services

Doctoral studies

Doktorantūra

85.42.30

85.42.42

Kitos mokslų daktaro ar lygiaverčio
lygmens aukštojo (tretinio) mokslo
paslaugos

Other doctoral or equivalent level tertiary
education services

Sports and recreation education

Sportinis ir rekreacinis švietimas

85.51

85.51.10

Sportinio ir rekreacinio švietimo
paslaugos

Sports and recreation education services

Cultural education

Kultūrinis švietimas

85.52

85.52.11

Šokių mokyklų ir šokių mokytojų
paslaugos

Dancing schools and dance instructors
services

Cultural education

Kultūrinis švietimas

85.52

85.52.12

Muzikos mokyklų ir muzikos mokytojų
paslaugos

Music schools and music instructors
services

Cultural education

Kultūrinis švietimas

85.52

85.52.13

Dailės mokyklų ir dailės mokytojų
paslaugos

Fine arts schools and arts instruction
services

Cultural education

Kultūrinis švietimas

85.52

85.52.19

Kitos kultūrinio švietimo paslaugos

Other cultural education services
Car driving school services

Driving school activities

Vairavimo mokyklų veikla

85.53

85.53.11

Automobilių vairavimo mokyklų
paslaugos

Driving school activities

Vairavimo mokyklų veikla

85.53

85.53.12

Skraidymo ir laivavedybos mokyklų
paslaugos

Flying and sailing school services

Other education n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

85.59

85.59.11

Kalbų mokyklų paslaugos

Language school services
IT school services
Vocational education services n.e.c.

Other education n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

85.59

85.59.12

Informacinių technologijų mokyklų
paslaugos

Other education n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

85.59

85.59.13

Niekur kitur nepriskirtos profesinio
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mokymo paslaugos
Other education n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

85.59

85.59.14

Papildomos mokymo namie paslaugos

Home school support courses
Education services n.e.c.

Other education n.e.c.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

85.59

85.59.19

Niekur kitur nepriskirtos švietimo
paslaugos

Educational support activities

Švietimui būdingų paslaugų veikla

85.60

85.60.10

Švietimui būdingos paslaugos

Educational support services

Hospital activities

Ligoninių veikla

86.10

86.10.11

Chirurginės ligoninių paslaugos

Hospital surgical services

Hospital activities

Ligoninių veikla

86.10

86.10.12

Ginekologinės ir akušerinės ligoninių
paslaugos

Hospital gynaecological and obstetrical
services

Hospital activities

Ligoninių veikla

86.10

86.10.13

Reabilitacinės ligoninių paslaugos

Hospital rehabilitation services

Hospital activities

Ligoninių veikla

86.10

86.10.14

Psichiatrinės ligoninių paslaugos

Hospital psychiatric services

Hospital activities

Ligoninių veikla

86.10

86.10.15

Kitos medicinos gydytojų teikiamos
ligoninių paslaugos

Other hospital services provided by
medical doctors

Hospital activities

Ligoninių veikla

86.10

86.10.19

Kitos ligoninių paslaugos

Other hospital services

Activities of general hospitals

Bendrosios paskirties ligoninių veikla

86.10.10

86.10.11

Chirurginės ligoninių paslaugos

Hospital surgical services
Hospital gynaecological and obstetrical
services

Activities of general hospitals

Bendrosios paskirties ligoninių veikla

86.10.10

86.10.12

Ginekologinės ir akušerinės ligoninių
paslaugos

Activities of general hospitals

Bendrosios paskirties ligoninių veikla

86.10.10

86.10.13

Reabilitacinės ligoninių paslaugos

Hospital rehabilitation services

Activities of general hospitals

Bendrosios paskirties ligoninių veikla

86.10.10

86.10.14

Psichiatrinės ligoninių paslaugos

Hospital psychiatric services
Other hospital services provided by
medical doctors

Activities of general hospitals

Bendrosios paskirties ligoninių veikla

86.10.10

86.10.15

Kitos medicinos gydytojų teikiamos
ligoninių paslaugos

Activities of general hospitals

Bendrosios paskirties ligoninių veikla

86.10.10

86.10.19

Kitos ligoninių paslaugos

Other hospital services

Activities of specialised hospitals

Specializuotųjų ligoninių veikla

86.10.20

86.10.11

Chirurginės ligoninių paslaugos

Hospital surgical services

Activities of specialised hospitals

Specializuotųjų ligoninių veikla

86.10.20

86.10.12

Ginekologinės ir akušerinės ligoninių
paslaugos

Hospital gynaecological and obstetrical
services

Activities of specialised hospitals

Specializuotųjų ligoninių veikla

86.10.20

86.10.14

Psichiatrinės ligoninių paslaugos

Hospital psychiatric services

Activities of rehabilitation hospitals

Reabilitacijos ligoninių veikla

86.10.30

86.10.13

Reabilitacinės ligoninių paslaugos

Hospital rehabilitation services

Activities of hospitals for nursing

Slaugos ligoninių veikla

86.10.40

86.10.15

Kitos medicinos gydytojų teikiamos
ligoninių paslaugos

Other hospital services provided by
medical doctors

Activities of hospitals for nursing

Slaugos ligoninių veikla

86.10.40

86.10.19

Kitos ligoninių paslaugos

Other hospital services

General medical practice activities

Bendrosios praktikos gydytojų veikla

86.21

86.21.10

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugos General medical practice services

Specialist medical practice activities

Gydytojų specialistų veikla

86.22

86.22.11

Medicinos nuotraukų analizė ir
aiškinimas

Analysis and interpretation services of
medical images

Specialist medical practice activities

Gydytojų specialistų veikla

86.22

86.22.19

Kitos gydytojų specialistų paslaugos

Other specialist medical practice services

Dental practice activities

Odontologinės praktikos veikla

86.23

86.23.11

Ortodontijos paslaugos

Orthodontic services

Dental practice activities

Odontologinės praktikos veikla

86.23

86.23.19

Kitos odontologijos paslaugos

Other dental practice services

Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.90

86.90.11

Su nėštumu susijusios paslaugos

Pregnancy related services
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Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.90

86.90.12

Slaugos paslaugos

Nursing services

Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.90

86.90.13

Fizioterapijos paslaugos

Physiotherapeutic services

Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.90

86.90.14

Greitosios pagalbos paslaugos

Ambulance services

Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.90

86.90.15

Medicinos laboratorijų paslaugos

Medical laboratory services
Blood, sperm and transplant organ bank
services

Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.90

86.90.16

Kraujo, spermos ir persodinamų organų
bankų paslaugos

Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.90

86.90.17

Diagnostinio vizualizavimo paslaugos, be Diagnostic imaging services without
aiškinimo
interpretation

Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.90

86.90.18

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

Mental health services

86.90

86.90.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmonių
sveikatos priežiūros paslaugos

Other human health services n.e.c.

Other human health activities

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Services of paramedical staff to patients
outside hospitals

Viduriniojo medicinos personalo
paslaugų teikimas ligoniams ne
ligoninėse

86.90.10

86.90.12

Slaugos paslaugos

Nursing services

Services of paramedical staff to patients
outside hospitals

Viduriniojo medicinos personalo
paslaugų teikimas ligoniams ne
ligoninėse

86.90.10

86.90.13

Fizioterapijos paslaugos

Physiotherapeutic services

Services of paramedical staff to patients
outside hospitals

Viduriniojo medicinos personalo
paslaugų teikimas ligoniams ne
ligoninėse

86.90.10

86.90.17

Diagnostinio vizualizavimo paslaugos, be Diagnostic imaging services without
aiškinimo
interpretation

Services of paramedical staff to patients
outside hospitals

Viduriniojo medicinos personalo
paslaugų teikimas ligoniams ne
ligoninėse

86.90.10

86.90.18

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

Mental health services

Services of paramedical staff to patients
outside hospitals

Viduriniojo medicinos personalo
paslaugų teikimas ligoniams ne
ligoninėse

86.90.10

86.90.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmonių
sveikatos priežiūros paslaugos

Other human health services n.e.c.

Activities of blood transfusion blood
transfusion establishments and blood
banks

Kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų
veikla

86.90.20

86.90.16

Kraujo, spermos ir persodinamų organų
bankų paslaugos

Blood, sperm and transplant organ bank
services

Activities of medical laboratories

Medicinos laboratorijų veikla

86.90.30

86.90.15

Medicinos laboratorijų paslaugos

Medical laboratory services

Ambulance services

Greitosios pagalbos veikla

86.90.40

86.90.14

Greitosios pagalbos paslaugos

Ambulance services

Residential nursing care activities

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

87.10

87.10.10

Stacionariosios globos paslaugos

Residential nursing care services

87.20.11

Stacionariosios protiškai atsilikusių,
sergančių psichikos ir priklausomybės
ligomis vaikų globos paslaugos

87.20.12

Stacionariosios protiškai atsilikusių,
sergančių psichikos ir priklausomybės
ligomis suaugusių asmenų globos

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

abuse

Residential care activities for the elderly
and disabled

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų
asmenų globos veikla

87.30

87.30.11

Pagyvenusių asmenų globos įstaigose
teikiamos rūpybos paslaugos

Welfare services delivered through
residential institutions to elderly persons

Residential care activities for the elderly
and disabled

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų
asmenų globos veikla

87.30

87.30.12

Neįgalių vaikų ir jaunimo globos
įstaigose teikiamos rūpybos paslaugos

Welfare services delivered through
residential institutions to disabled
children and young people

Residential care activities for the elderly
and disabled

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų
asmenų globos veikla

87.30

87.30.13

Neįgalių suaugusių asmenų globos
įstaigose teikiamos rūpybos paslaugos

Welfare services delivered through
residential institutions to disabled adults

Other residential care activities

Kita stacionarinė globos veikla

87.90

87.90.11

Kitos su apgyvendinimu susijusios
socialinio darbo paslaugos vaikams ir
jaunimui

Other social work services with
accommodation for children and young
people

Other residential care activities

Kita stacionarinė globos veikla

87.90

87.90.12

Su apgyvendinimu susijusios socialinio
darbo paslaugos nukentėjusioms
moterims

Social work services with accommodation
for mistreated women

Other residential care activities

Kita stacionarinė globos veikla

87.90

87.90.13

Kitos su apgyvendinimu susijusios
socialinio darbo paslaugos suaugusiems
asmenims

Other social work services with
accommodation for adults

Social work activities without
accommodation for the elderly and
disabled

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais
asmenimis veikla

88.10

88.10.11

Pagyvenusių asmenų lankymo ir
pagalbos jiems paslaugos

Visiting and assistance services for the
elderly

Social work activities without
accommodation for the elderly and
disabled

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais
asmenimis veikla

88.10

88.10.12

Pagyvenusių asmenų dienos priežiūros
centrų paslaugos

Day-care centre services for the elderly

Social work activities without
accommodation for the elderly and
disabled

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais
asmenimis veikla

88.10

88.10.13

Neįgalių asmenų profesinės reabilitacijos Vocational rehabilitation services for
paslaugos
persons with disabilities

Social work activities without
accommodation for the elderly and
disabled

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais
asmenimis veikla

88.10

88.10.14

Neįgalių asmenų lankymo ir pagalbos
paslaugos

Visiting and assistance services for
persons with disabilities

Social work activities without
accommodation for the elderly and
disabled

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio
darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais
asmenimis veikla

88.10

88.10.15

Suaugusių neįgalių asmenų dienos
priežiūros centrų paslaugos

Day-care centre services for disabled
adults

Child day-care activities

Vaikų dienos priežiūros veikla

88.91

88.91.11

Vaikų dienos priežiūros paslaugos,
išskyrus neįgalių vaikų dienos priežiūros
paslaugas

Child day-care services excluding daycare services for the disabled

Child day-care activities

Vaikų dienos priežiūros veikla

88.91

88.91.12

Neįgalių vaikų ir jaunimo dienos
priežiūros paslaugos

Day-care services for disabled children
and young people

Child day-care activities

Vaikų dienos priežiūros veikla

88.91

88.91.13

Auklių paslaugos

Baby-sitting services

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

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

88.99

88.99.11

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su vaikais
susijusios orientavimo ir konsultavimo

Guidance and counselling services n.e.c.
related to children

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

254/260

EVRK 2 red. - CPA 2.1 ver.

EVRK 2 red. Name

EVRK 2 red. Pavadinimas

EVRK 2 red. Kodas /
EVRK 2 red. Code

CPA 2.1 ver. Kodas / CPA
2.1 ver. Code

CPA 2.1 ver. Pavadinimas

CPA 2.1 ver. Name

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

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

88.99

88.99.12

Su apgyvendinimu nesusijusios rūpybos
paslaugos

Welfare services without accommodation

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

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

88.99

88.99.13

Bedarbių profesinės reabilitacijos
paslaugos

Vocational rehabilitation services for the
unemployed

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

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

88.99

88.99.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, su
apgyvendinimu nesusijusios socialinės
paslaugos

Other social services without
accommodation n.e.c.

Performing arts

Scenos pastatymų veikla

90.01

90.01.10

Atlikėjų paslaugos

Services of performing artists

Support activities to performing arts

Scenos pastatymams būdingų paslaugų
veikla

90.02

90.02.11

Atlikimo meno renginių kūrimo ir
pristatymo paslaugos

Performing arts event production and
presentation services

Support activities to performing arts

Scenos pastatymams būdingų paslaugų
veikla

90.02

90.02.12

Atlikimo meno renginių skatinimo ir
organizavimo paslaugos

Performing arts event promotion and
organisation services

Support activities to performing arts

Scenos pastatymams būdingų paslaugų
veikla

90.02

90.02.19

Kitos pagalbinės atlikimo menui
būdingos paslaugos

Other performing arts support services

Artistic creation

Meninė kūryba

90.03

90.03.11

Services provided by authors, composers,
Rašytojų, kompozitorių, skulptorių ir kitų
sculptors and other artists, except
menininkų, išskyrus atlikėjus, paslaugos
performing artists

Artistic creation

Meninė kūryba

90.03

90.03.12

Original works of authors, composers
Originalūs rašytojų, kompozitorių ir kitų
and other artists, except performing
menininkų, išskyrus atlikėjus, tapytojus,
artists, painters, graphical artists and
grafikos menininkus ir skulptorius, darbai
sculptors

Artistic creation

Meninė kūryba

90.03

90.03.13

Originalūs tapytojų, grafikų ir skulptorių
darbai

Operation of arts facilities

Meno įrenginių eksploatavimo veikla

90.04

90.04.10

Meno įrenginių eksploatavimo paslaugos Arts facility operation services

Library and archives activities

Bibliotekų ir archyvų veikla

91.01

91.01.11

Bibliotekų paslaugos

Library services

Library and archives activities

Bibliotekų ir archyvų veikla

91.01

91.01.12

Archyvų paslaugos

Archive services

Museums activities

Muziejų veikla

91.02

91.02.20

Muziejų kolekcijos

Museum collections

Operation of historical sites and
buildings and similar visitor attractions

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių
turistų lankomų vietų eksploatavimas

91.03

91.03.10

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių
turistų lankomų vietų eksploatavimo
paslaugos

Operation services of historical sites and
buildings and similar visitor attractions

Botanical and zoological gardens and
nature reserves activities

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos
rezervatų veikla

91.04

91.04.11

Botanikos ir zoologijos sodų paslaugos

Botanical and zoological garden services

Botanical and zoological gardens and
nature reserves activities

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos
rezervatų veikla

91.04

91.04.12

Gamtos rezervatų ir draustinių paslaugos,
Nature reserves services, including
įskaitant natūralios aplinkos išsaugojimo
wildlife preservation services
paslaugas

Activities of zoological gardens

Zoologijos sodų veikla

91.04.10

91.04.11

Botanikos ir zoologijos sodų paslaugos

Botanical and zoological garden services

Activities of botanical gardens

Botanikos sodų veikla

91.04.20

91.04.11

Botanikos ir zoologijos sodų paslaugos

Botanical and zoological garden services
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Activities of nature reserves and
conservation areas

Gamtos rezervatų ir draustinių veikla

Gambling and betting activities

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00

92.00.11

Azartinių stalo žaidimų organizavimo
paslaugos

Gambling table services

Gambling and betting activities

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00

92.00.12

Azartinių lošimų automatų paslaugos

Gambling machine services

Gambling and betting activities

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00

92.00.13

Loterijų, skaičių žaidimų ir bingo
organizavimo paslaugos

Lotteries, numerical games and bingo
services

Gambling and betting activities

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00

92.00.14

Tiesioginės prijungties režimu teikiamos
lošimų paslaugos

On-line gambling services

Gambling and betting activities

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00

92.00.19

Kitos lošimų paslaugos

Other gambling services

Gambling and betting activities

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00

92.00.21

Tiesioginės prijungties teikiamos lažybų
organizavimo paslaugos

On-line betting services

Gambling and betting activities

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00

92.00.29

Kitos lažybų organizavimo paslaugos

Other betting services

Lottery activities

Loterijų organizavimo veikla

92.00.10

92.00.13

Loterijų, skaičių žaidimų ir bingo
organizavimo paslaugos

Lotteries, numerical games and bingo
services

Organisation of gambling games and
betting

Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00.20

92.00.12

Azartinių lošimų automatų paslaugos

Gambling machine services

Organisation of gambling games and
betting

Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00.20

92.00.14

Tiesioginės prijungties režimu teikiamos
lošimų paslaugos

On-line gambling services

Organisation of gambling games and
betting

Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00.20

92.00.19

Kitos lošimų paslaugos

Other gambling services

Organisation of gambling games and
betting

Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00.20

92.00.21

Tiesioginės prijungties teikiamos lažybų
organizavimo paslaugos

On-line betting services

Organisation of gambling games and
betting

Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo
veikla

92.00.20

92.00.29

Kitos lažybų organizavimo paslaugos

Other betting services

Organisation of other games of chance

Kitų azartinių žaidimų organizavimo
veikla

92.00.30

92.00.11

Azartinių stalo žaidimų organizavimo
paslaugos

Gambling table services

Operation of sports facilities

Sporto įrenginių eksploatavimas

93.11

93.11.10

Sporto įrenginių eksploatavimo
paslaugos

Sports facility operation services

Activities of sport clubs

Sporto klubų veikla

93.12

93.12.10

Sporto klubų paslaugos

Services of sport clubs

Fitness facilities

Kūno rengybos centrų veikla

93.13

93.13.10

Kūno rengybos centrų paslaugos

Services of fitness facilities

Other sports activities

Kita sportinė veikla

93.19

93.19.11

Sporto ir atgaivos sporto renginių
skatinimo paslaugos

Sports and recreational sports event
promotion services

Other sports activities

Kita sportinė veikla

93.19

93.19.12

Atletų paslaugos

Services of athletes
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Other sports activities

Kita sportinė veikla

93.19

93.19.13

Pagalbinės sportui ir poilsio
organizavimui būdingos paslaugos

Support services related to sports and
recreation

Other sports activities

Kita sportinė veikla

93.19

93.19.19

Kitos sporto ir atgaivos sporto paslaugos

Other sports and recreational sports
services

Sports or amateur hunting and related
activities

Sportinė ar mėgėjų medžioklė bei su ja
susijusi veikla

93.19.10

93.19.13

Pagalbinės sportui ir poilsio
organizavimui būdingos paslaugos

Support services related to sports and
recreation

Sports or amateur fishing and related
activities

Sportinė ar mėgėjų žvejyba bei su ja
susijusi veikla

93.19.20

93.19.13

Pagalbinės sportui ir poilsio
organizavimui būdingos paslaugos

Support services related to sports and
recreation

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

93.21

93.21.10

Atrakcionų ir teminių parkų paslaugos

Amusement park and theme park
services

Other amusement and recreation
activities

Kita pramogų ir poilsio organizavimo
veikla

93.29

93.29.11

Poilsio parkų ir paplūdimių paslaugos

Recreation parks and beach services

Other amusement and recreation
activities

Kita pramogų ir poilsio organizavimo
veikla

93.29

93.29.19

Įvairios, niekur kitur nepriskirtos, poilsio
organizavimo paslaugos

Miscellaneous recreational services n.e.c.

Other amusement and recreation
activities

Kita pramogų ir poilsio organizavimo
veikla

93.29

93.29.21

Fejerverkų ir „šviesos bei garso“ švenčių
organizavimo paslaugos

Firework and "light and sound" shows
services

Other amusement and recreation
activities

Kita pramogų ir poilsio organizavimo
veikla

93.29

93.29.22

Moneta įjungiamų žaidimų automatų
paslaugos

Coin-operated games machine services

Other amusement and recreation
activities

Kita pramogų ir poilsio organizavimo
veikla

93.29

93.29.29

Niekur kitur nepriskirtos pramoginės
paslaugos

Entertainment services n.e.c.

Activities of business and employers
membership organisations

Verslininkų ir darbdavių narystės
organizacijų veikla

94.11

94.11.10

Verslininkų ir darbdavių narystės
organizacijų teikiamos paslaugos

Services furnished by business and
employers membership organisations

Activities of professional membership
organisations

Profesinių narystės organizacijų veikla

94.12

94.12.10

Profesinių narystės organizacijų
teikiamos paslaugos

Services furnished by professional
membership organisations

Activities of trade unions

Profesinių sąjungų veikla

94.20

94.20.10

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

Services furnished by trade unions

Activities of religious organisations

Religinių organizacijų veikla

94.91

94.91.10

Religinių organizacijų teikiamos
paslaugos

Services furnished by religious
organisations

Activities of religious communities

Religinių bendrijų veikla

94.91.10

94.91.10

Religinių organizacijų teikiamos
paslaugos

Services furnished by religious
organisations

Activities of monasteries and convents

Vienuolynų veikla

94.91.20

94.91.10

Religinių organizacijų teikiamos
paslaugos

Services furnished by religious
organisations

Activities of political organisations

Politinių organizacijų veikla

94.92

94.92.10

Politinių organizacijų teikiamos
paslaugos

Services furnished by political
organisations

Activities of other membership
organisations n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

94.99

94.99.11

Žmogaus teisių organizacijų teikiamos
paslaugos

Services furnished by human rights
organisations

Activities of other membership
organisations n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

94.99

94.99.12

Aplinkos gynimo grupių teikiamos
paslaugos

Services furnished by environmental
advocacy groups

Activities of other membership

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės

94.99

94.99.13

Specialiųjų grupių gynimo paslaugos

Special group protection services
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organisations n.e.c.

organizacijų veikla

Activities of other membership
organisations n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

94.99

94.99.14

Kitos pilietinių teisių gerinimo ir paramos Other civic betterment and community
bendruomenei paslaugos
facility support services

Activities of other membership
organisations n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

94.99

94.99.15

Jaunimo asociacijų teikiamos paslaugos

Services provided by youth associations

Activities of other membership
organisations n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

94.99

94.99.16

Kultūros ir poilsio organizavimo
asociacijų teikiamos paslaugos

Services provided by cultural and
recreational associations

Activities of other membership
organisations n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

94.99

94.99.17

Kitų pilietinių ir socialinių organizacijų
teikiamos paslaugos

Services provided by other civic and
social organisations

Activities of other membership
organisations n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

94.99

94.99.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų teikiamos paslaugos

Services provided by other membership
organisations n.e.c.

Activities of other membership
organisations n.e.c.

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės
organizacijų veikla

94.99

94.99.20

Narystės organizacijų dotacijų teikimo
paslaugos

Grant-giving services by membership
organisations

Repair of computers and peripheral
equipment

Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas

95.11

95.11.10

Kompiuterių ir išorinės įrangos taisymo
paslaugos

Repair services of computers and
peripheral equipment

Repair of communication equipment

Ryšių įrangos remontas

95.12

95.12.10

Ryšių įrangos remonto paslaugos

Repair services of communication
equipment

Technical support of communication
systems

Ryšio sistemų techninė priežiūra

95.12.10

95.12.10

Ryšių įrangos remonto paslaugos

Repair services of communication
equipment

Repair of consumer electronics

Vartotojiškos elektroninės įrangos
remontas

95.21

95.21.10

Plataus vartojimo elektroninės įrangos
remonto paslaugos

Repair services of consumer electronics

Repair of household appliances and
home and garden equipment

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei
sodo įrangos remontas

95.22

95.22.10

Buitinių prietaisų, namų bei sodo įrangos Repair services of household appliances
remonto paslaugos
and home and garden equipment

Repair of footwear and leather goods

Avalynės ir odos gaminių taisymas

95.23

95.23.10

Avalynės ir odos gaminių taisymo
paslaugos

Repair services of footwear and leather
goods

95.24

95.24.10

Baldų ir interjero reikmenų taisymo
paslaugos

Repair services 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

95.25.11

Įvairių tipų laikrodžių taisymo paslaugos

Repair services of watches and clocks

Repair of watches, clocks and jewellery

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių
dirbinių taisymas

95.25

95.25.12

Juvelyrinių dirbinių taisymo paslaugos

Repair services of jewellery

Repair of other personal and household
goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

95.29

95.29.11

Drabužių ir buitinių tekstilės dirbinių bei Repair and alteration services of garment
gaminių taisymo ir persiuvimo paslaugos and household textile articles

Repair of other personal and household
goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

95.29

95.29.12

Dviračių taisymo paslaugos

Repair services of bicycles

Repair of other personal and household
goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

95.29

95.29.13

Muzikos instrumentų taisymo ir
priežiūros paslaugos

Repair and maintenance services of
musical instruments

Repair of other personal and household

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų

95.29

95.29.14

Sporto įrangos taisymo ir techninės

Repair and maintenance services of
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goods

taisymas

Repair of other personal and household
goods

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų
taisymas

95.29

95.29.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir Repair services of other personal and
namų ūkio reikmenų taisymo paslaugos household goods n.e.c.

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

96.01

96.01.11

Moneta įjungiamų skalbimo mašinų
paslaugos

Coin-operated laundry services

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

96.01

96.01.12

Sausojo valymo paslaugos (įskaitant
kailių gaminių valymą)

Dry cleaning services (including fur
product cleaning services)

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

96.01

96.01.13

Lyginimo paslaugos

Pressing services

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

96.01

96.01.14

Dažymo ir spalvinimo paslaugos

Dyeing and colouring services

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

96.01

96.01.15

Tekstilės gaminių valymo namie
paslaugos

Textile cleaning services at home

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

96.01

96.01.19

Kitos tekstilės gaminių valymo paslaugos Other textile cleaning services

Hairdressing and other beauty treatment Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

96.02

96.02.11

Moterų ir mergaičių kirpimo paslaugos

Hairdressing services for women and
girls

Hairdressing and other beauty treatment Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

96.02

96.02.12

Vyrų ir berniukų kirpimo ir skutimo
paslaugos

Hairdressing and barbers' services for
men and boys

Hairdressing and other beauty treatment Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

96.02

96.02.13

Kosmetinės priežiūros, manikiūro ir
pedikiūro paslaugos

Cosmetic treatment, manicuring and
pedicuring services

Hairdressing and other beauty treatment Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

96.02

96.02.14

Kirpimo ir skutimo, kosmetinės
priežiūros, manikiūro ir pedikiūro
paslaugos namie

Hairdressing and barbers services,
cosmetic treatment, manicuring and
pedicuring services, at home

Hairdressing and other beauty treatment Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

96.02

96.02.19

Kitos grožio salonų paslaugos

Other beauty treatment services

Hairdressing and other beauty treatment Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

96.02

96.02.20

Neapdoroti žmonių plaukai

Human hair, unworked

Funeral and related activities

Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla

96.03

96.03.11

Kapinių ir kremacijos paslaugos

Cemeteries and cremation services

Funeral and related activities

Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla

96.03

96.03.12

Laidojimo biurų paslaugos

Undertaking services

Physical well-being activities

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

96.04

96.04.10

Fizinės gerovės užtikrinimo paslaugos

Physical well-being services

Other personal service activities n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų
aptarnavimo veikla

96.09

96.09.11

Gyvūnų augintinių priežiūros paslaugos

Pet care services

Other personal service activities n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų
aptarnavimo veikla

96.09

96.09.12

Palydos paslaugos

Escort services

Other personal service activities n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų
aptarnavimo veikla

96.09

96.09.13

Niekur kitur nepriskirtos moneta
įjungiamų automatų paslaugos

Coin-operated machine services n.e.c.

Other personal service activities n.e.c.

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų
aptarnavimo veikla

96.09

96.09.19

Kitos įvairios, niekur kitur nepriskirtos,
paslaugos

Other miscellaneous services n.e.c.

Activities of households as employers of

Namų ūkių, samdančių namų ūkio

97.00

97.00.11

Namų ūkių, samdančių namų ūkio

Services of households as employers of
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domestic personnel

personalą, veikla

darbininkus, vaikų priežiūros paslaugos

domestic personnel providing child care
services

Activities of households as employers of
domestic personnel

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
personalą, veikla

97.00.12

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
darbininkus, pagalbos pagyvenusiems
asmenims paslaugos, išskyrus medicininę
priežiūrą

Services of households as employers of
domestic personnel providing assistance
services for the elderly, without medical
care

Activities of households as employers of
domestic personnel

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
personalą, veikla

97.00.13

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
darbininkus, pagalbos suaugusiems
neįgaliesiems paslaugos, išskyrus
medicininę priežiūrą

Services of households as employers of
domestic personnel providing assistance
services for disabled adults, without
medical care

Activities of households as employers of
domestic personnel

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
personalą, veikla

97.00

97.00.14

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
darbininkus, nespecializuotos
apgyvendinimo ir buitinės pagalbos
paslaugos

Services of households as employers of
domestic personnel providing housing
and household assistance services for
daily life

Activities of households as employers of
domestic personnel

Namų ūkių, samdančių namų ūkio
personalą, veikla

97.00

97.00.19

Kitos namų ūkių, samdančių namų ūkio
darbininkus, paslaugos

Other services of households as
employers of domestic personnel

Undifferentiated goods-producing
activities of private households for own
use

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

98.10

98.10.10

Privačių namų ūkių savoms reikmėms
skirti nediferencijuojami gaminiai

Undifferentiated goods produced by
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

98.20.10

Privačių namų ūkių savoms reikmėms
skirtos nediferencijuojamos paslaugos

Undifferentiated services produced by
private households for own use

99.00

99.00.10

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų
teikiamos paslaugos

Services provided by extraterritorial
organisations and bodies

Activities of extraterritorial organisations Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų
and bodies
veikla
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