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PRATARMĖ
1.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (sutr. EVRK 2 red.) parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos
Tarnybos (EUROSTAT) paruoštą klasifikatorių “Nomenclatures des Activities de Communite Europeene” - NACE
rev. 2 (Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius - NACE 2 red. ).

2.

NACE 2-oji red. nustato atskirų kategorijų veiklos sritis, kodus, pavadinimus, t.y. sekcijas, skyrius, grupes, klases,
visoms Europos Sąjungos šalims narėms. Kadangi NACE siejasi su Tarptautiniu standartiniu gamybiniu visų
ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (ISIC 4 red.), jis yra svarbi statistinės informacijos pagal ekonominės
veiklos rūšis palyginimo priemonė pasaulio lygmeniu. Siekiant patenkinti atskirų šalių nacionalinės statistikos
poreikius, sudaryta galimybė papildyti klasifikatorių žemiausiais lygmenimis, nepažeidžiant NACE 2-osios red.
struktūrinės schemos. EVRK 2 red. papildytas dviejų ženklų lygmeniu – poklasiais.

3.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius yra susistemintas visuomeninių ir ekonominių veiklos rūšių,
egzistuojančių šalies ūkyje, rinkinys, kurio klasifikavimo vienetas yra veiklos rūšis. EVRK vartojimas leidžia visus
šalyje egzistuojančius ūkio subjektus suskirstyti į kategorijas bei rinkti gyventojų, produkcijos, užimtumo, žemės
ūkio, pajamų ir kitus duomenis pagal veiklos rūšis. Šis klasifikatorius vartojamas lyginant šalies ir tarpvalstybinius
statistikos duomenis.

4.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui kaip valstybiniam buvo pritarta 1995 m. gegužės 17 d. Vyriausybės
nutarimu Nr. 696. Pirmoji EVRK redakcija buvo parengta pagal NACE 1 red., kuri Europos Sąjungos šalyse
galutinai įsigaliojo nuo 1995 m. sausio 1 d. 2002 m. buvo patvirtintas NACE 1.1 red. pagal kurį buvo parengtas jį
atitinkantis nacionalinis EVRK 1.1 klasifikatorius, įsigaliojęs nuo 2003 sausio 1 d. Šioje klasifikatoriaus versijoje
struktūriniai pakeitimai buvo nežymūs. NACE 2 red. – tai ilgo penkerius metus trukusio konsultacijų proceso,
kuriame dalyvavo ES nacionaliniai statistikos institutai, Europos prekybos ir verslo asociacijos, Europos centrinis
bankas ir JT statistikos tarnyba, rezultatas, kuris buvo patvirtintas 2006 m. ir ES šalyse įsigaliojo nuo 2008 m.
pradžios. EVRK 2 red. yra NACE 2 red. nacionalinė versija.
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EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS ĮVADINĖS TAISYKLĖS
Santrumpų sąrašas
CN
CPA
CPC
EEB
ESA
ES
HS
ISIC
KAU
NACE
PRODCOM
RAMON
SITC
NSS
SPK
JT
BEC
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Kombinuotoji nomenklatūra – Europos prekių klasifikatorius
Europos produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius
Jungtinių Tautų svarbiausias produktų klasifikatorius
Europos Ekonominė Bendrija
Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema
Europos Sąjunga
Pasaulio muitų organizacijos suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema
Jungtinių Tautų tarptautinis standartinis gamybinis visų veiklos rūšių klasifikatorius
Veiklos rūšies vienetas
Europos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
Europos kasybos ir apdirbamosios gamybos produkcijos statistikos sistema
Eurostato tiesioginės prieigos metaduomenų serveris
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC
Jungtinių Tautų standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius
Nacionalinių sąskaitų sistema
Statistikos programų komitetas
Jungtinės Tautos
Makroekonomikos kategorijų klasifikatorius

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
1 SKYRIUS. Įvadas ir istorinis pagrindas
1.1. NACE ir integruota ekonominės veiklos rūšių ir produktų klasifikatorių sistema
1. NACE – tai santrumpa 1, vartojama pažymėti įvairiems statistiniams ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriams, kurie Europos Sąjungoje buvo sukurti nuo 1970 metų. NACE yra plataus diapazono statistikos
duomenų rinkimo ir skelbimo pagrindas pagal ekonominės veiklos rūšį ekonomikos (pavyzdžiui, gamybos, užimtumo,
nacionalinių sąskaitų) ir kitose statistikos srityse.
2. NACE pagrindu rengiama statistika yra palyginama Europos ir bendrais bruožais pasaulio lygmeniu. NACE
naudojimas privalomas Europos statistikos sistemoje.
Tarptautinė ekonominių klasifikatorių sistema
3. NACE pagrindu rengiama statistika palyginama pasaulio lygmeniu, nes NACE yra integruotos statistinių
klasifikatorių, daugumą kurių rengia Jungtinių Tautų statistikos tarnyba, sistemos dalis. Kalbant apie Europą, šią
sistemą galima pavaizduoti taip:
Ekonominė
veikla
Pasaulio
lygmuo

ES lygmuo

Nacionalinis
lygmuo

Produktai

ISIC

CPC

NACE

CPA

NACE
nacionalinė
versija

Prekės

HS

PRODCOM

CPA
nacionalinė
versija

SITC

CN

PRODCOM
nacionalinė
versija

yra rekomendacinis klasifikatorius. Klasifikatoriai giminingi savo struktūra
yra rekomendacinis klasifikatorius. Klasifikatorių ryšys nustatytas sąsajų lentelėse
klasifikatorių ryšys nustatytas sąsajų lentelėse
kur
•
•
•
•
•
•

1
2
3
4

5
6
7

ISIC 2 yra Jungtinų Tautų tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.
CPC 3 yra Jungtinių Tautų svarbiausias produktų klasifikatorius.
HS 4 yra Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema, tvarkoma Pasaulio muitinių organizacijos.
CPA 5 yra Europos ekonominės bendrijos produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius.
PRODCOM 6 yra gaminių klasifikatorius, naudojamas ES pramonės gamybos statistikai rengti.
CN 7 yra Kombinuotoji nomenklatūra, Europos prekių klasifikatorius, naudojamas užsienio prekybos statistikai
rengti.

NACE yra prancūzų kalba pavadinimo „Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté
Européenne“ (Statistinis Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius) santrumpa.

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16&Lg=1
Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema, valdoma Pasaulio muitinių organizacijos (įsteigta 1952 m. kaip Muitinių
bendradarbiavimo taryba – CCC).

http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/
Kombinuotoji nomenklatūra – detaliau išskaidyta Suderinta sistema
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm.).
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4. Tokia integruota sistema leidžia užtikrinti įvairiose statistikos srityse rengiamos statistinės informacijos
palyginamumą. Todėl, pavyzdžiui, prekių gamybos statistiką (ES rengiama tyrimuose pagal PRODCOM) galima
palyginti su prekybos statistika (ES rengiama pagal Kombinuotąją nomenklatūrą). Daugiau informacijos apie sistemą ir
jos sudedamąsias dalis pateikiama 4 skyriuje.
5. NACE parengtas ISIC pagrindu ir yra detalesnis nei ISIC. ISIC ir NACE turi tuos pačius padalinimus
aukščiausiu lygmeniu (sekcijos, skyriai), tačiau NACE yra labiau išskaidytas žemesniu lygmeniu (grupės ir klasės).
6. Norint užtikrinti tarptautinį palyginamumą, apibrėžimai ir naudojimo taisyklės, taikomi NACE
klasifikatoriui Europos Sąjungoje, atitinka pateiktuosius ISIC įvade.
1.2. NACE: naudojimo sritis ir charakteristikos
Statistiniai klasifikatoriai
7. Visi stebėjimo vienetai, kuriuos reikia apibūdinti statistikos požiūriu, turi būti sistemingai klasifikuojami.
Klasifikatoriai statistinių stebėjimo vienetų visumą skirsto į grupes, kurios yra kiek įmanoma labiau vienarūšės
(homogeninės) atsižvelgiant į statistinio tyrimo objekto charakteristikas.
8. Statistiniai klasifikatoriai aprašomi atsižvelgiant į:
a) išsamų tiriamosios terpės nušvietimą spaudoje;
b) tarpusavyje nesuderinamas kategorijas: kiekvienas elementas turi būti klasifikuojamas tik vienoje
klasifikatoriaus kategorijoje;
c) metodinius principus, leidžiančius atitinkamai paskirstyti elementus pagal įvairias klasifikatoriaus
kategorijas.
9. Kalbant konkrečiau, hierarchiniai klasifikatoriai yra apibūdinami pagal vis detalesnį kategorijų suskirstymą,
tai leidžia rinkti ir pateikti informaciją įvairiais grupavimo lygmenimis.
NACE kaip ES ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
10. NACE yra Europos standartinis ekonominių gamybinės veiklos rūšių klasifikatorius. NACE pateikiama
visuma ekonominės veiklos rūšių, suskirstytų tokiu būdu, kad NACE kodas gali būti susietas su statistiniu vienetu,
vykdančiu šią veiklą.
11. Ekonominė veikla turi prasmę, kai konkrečioms prekėms pagaminti arba paslaugoms suteikti suderinami
tokie ištekliai kaip gamybos priemonės, darbo jėga, gamybos technologijos ar tarpiniai produktai. Taigi veikla
apibūdinama išteklių panaudojimu, gamybos procesu ir gamybos (prekių arba paslaugų) apimtimi.
12. Veikla pagal čia pateiktą apibrėžimą gali aprėpti vieną nesudėtingą procesą (pavyzdžiui, audimą), bet gali
aprėpti ir daug papildomų procesų, kiekvienas kurių minimas skirtingose klasifikatoriaus kategorijose (pavyzdžiui,
automobilio gamybą sudaro tokios konkrečios veiklos rūšys kaip liejimas, kalimas, suvirinimas, surinkimas, dažymas ir
kt.). Jeigu gamybos procesas tame pačiame statistiniame vienete organizuotas kaip integruota elementarių veiklos rūšių
seka, visas veiklos rūšių derinys laikomas viena veikla.
13. NACE per se nesuteikia kategorijų konkretiems statistinių vienetų tipams: vienetai gali vykdyti kelių rūšių
ekonominę veiklą ir gali būti apibūdinami skirtingais būdais pagal konkrečias charakteristikas (susijusias, pavyzdžiui,
su vieta, žr. skirsnį „Statistiniai vienetai“).
NACE naudojimo sritis ir apribojimai
14. Klasifikuojant pagal NACE neturi reikšmės gamybos vieneto nuosavybės forma, teisinės organizacijos
tipas arba veikimo būdas, nes tokie kriterijai nėra susiję su vykdomos veiklos charakteristikomis. Vienetai, vykdantys tą
pačia ekonominę veiklą, yra priskiriami tai pačiai NACE kategorijai, nepriklausomai nuo to, ar jie (jų dalys) yra
įregistruoti juridiniai asmenys, privatūs savininkai ar vyriausybė bei ar pagrindinė bendrovė yra užsienio subjektas ir ar
pagrindinė bendrovė susideda iš daugiau nei vienos įmonės. Todėl čia nėra ryšio tarp NACE ir Institucinių vienetų
klasifikatoriaus, naudojamo nacionalinių sąskaitų sistemoje (NSS) arba Europos sąskaitų sistemoje (ESS).
15. Apdirbamosios gamybos veiklai apibūdinti neturi reikšmės, ar darbas atliekamas mechanizuotai ar rankiniu
būdu, ar prekės gaminamos gamykloje ar namų ūkyje. Šiuolaikiškumas ar tradiciškumas nėra NACE kriterijus.
16. NACE klasifikatoriuje nėra skirtumo tarp oficialios ir neoficialios arba teisėtos ir nelegalios gamybos.
Klasifikatorius pagal teisinės nuosavybės, organizacijos rūšį arba veikimo būdą galima sukurti atskirai. Su NACE
naudojami kryžminiai klasifikatoriai galėtų suteikti naudingos papildomos informacijos.
17. NACE klasifikatoriuje nėra skirtumo tarp rinkos ir ne rinkos veiklos rūšių, kaip apibrėžta SNA / ESA, net
jeigu šis skirstymas yra svarbus jų požymis. Ekonominės veiklos rūšių skirstymas pagal šį principą naudingas tais
atvejais, jeigu renkami duomenys apie veiklą, vykdomą tiek rinkos, tiek ne rinkos sąlygomis. Skirstant veiklos rūšis
pagal šį kriterijų, reikėtų kartu jas klasifikuoti ir pagal NACE kategorijas. Ne rinkos paslaugas pagal NACE teikia tik
vyriausybinės organizacijos arba ne pelno organizacijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams, dažniausiai švietimo,
sveikatos priežiūros, socialinio darbo ir kitose srityse.
18. NACE klasifikatoriuje yra kategorijų, skirtų namų ūkių veiklai, susijusiai su savoms reikmėms tenkinti
skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu. Tačiau šios kategorijos aprėpia tik dalį namų ūkių
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ekonominės veiklos, nes namų ūkiai, vykdantys aiškiai apibrėžtą veiklą (rinkos arba ne rinkos), klasifikuojami
atitinkamose NACE kategorijose.
NACE struktūra ir kodavimas
19. NACE sudaro hierarchinės struktūros klasifikatorius (kaip numatyta NACE reglamente), įvadinės
taisyklės ir aiškinamosios pastabos. NACE struktūra aprašyta NACE reglamente:
i. pirmasis lygmuo, kurį sudaro pagal abėcėlę suskirstytos kategorijos (sekcijos),
ii. antrasis lygmuo, kurį sudaro pagal dviejų ženklų skaitmeninius kodus suskirstytos kategorijos (skyriai),
iii. trečiasis lygmuo, kurį sudaro pagal trijų ženklų skaitmeninius kodus suskirstytos kategorijos (grupės),
iv. ketvirtasis lygmuo, kurį sudaro pagal keturių ženklų skaitmeninius kodus suskirstytos kategorijos (klasės).
Sekcijų lygmens kodas nėra integruotas į NACE kodą, kurį sudaro skyriai, grupės ir klasės, aprašančios
konkrečią veiklą. Pavyzdžiui, veikla „Klijų gamyba“ priskiriama 20.52 kodui, sudarytam iš skyriaus kodo – 20, grupės
kodo – 20.5 ir klasės kodo – 20.52; C sekcija, kuriai priskiriama ši klasė, į kodo struktūrą nėra įtraukta.
20. Skyriai koduojami nuosekliai. Tačiau kai kur yra paliktos „spragos“, kad būtų galima įtraukti papildomus
skyrius, nekeičiant bendros NACE struktūros. Šios spragos yra paliktos sekcijose, kuriose yra didžiausia tikimybė, kad
atsiras poreikis įtraukti papildomų skyrių. Šiam tikslui NACE 2 red. nepanaudoti liko šie skyrių kodų numeriai: 04, 34,
40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 83 ir 89.
21. Jeigu tam tikras klasifikatoriaus lygmuo toliau nėra skaidomas į žemesnio lygmens kategorijas, žemesnio
lygmens kode šiai pozicijai išreikšti naudojamas „0“. Pavyzdžiui, klasės „Veterinarinė veikla“ kodas yra 75.00, nes
skyrius „Veterinarinė veikla“ (kodas 75) nesuskaidytas į grupes arba klases. Klasės „Alaus gamyba“ kodas yra 11.05,
nes skyrius „Gėrimų gamyba“ (kodas 11) nesuskaidytas į kelias grupes, bet grupė „Gėrimų gamyba“ (kodas 11.0)
suskirstyta į klases.
22. Kur įmanoma, likutinės grupės ar klasės, tokios kaip „kita“ ir / arba „niekur kitur nepriskirta“, yra
apibūdintos skaitmeniu 9 (pavyzdžiui, 08.9 grupė „Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir 08.99
klasė „Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas“).
1.3. NACE: istorinis ir teisinis pagrindas
Nuo NICE iki NACE 2 red.
23. 1961–1963 m. buvo sukurtas Europos Bendrijos pramonės šakų klasifikatorius (pranc. Nomenclature des
Industries établies dans les Communautés Européennes, NICE). Pirmasis (1961 m.) klasifikatorius buvo sudaryta iš
didelių skyrių, kurie buvo išskaidyti iki triženklių kodų. Patikslinta (1963 m.) versija jau buvo išskaidyta į smulkesnius
poskyrius. NICE aprėpė gavybą, energetiką ir apdirbamąją gamybą bei statybą.
24. 1965 m. buvo sukurtas Europos Bendrijų prekybos ir ūkinės veiklos klasifikatorius (pranc. Nomenclature
du commerce dans la CEE, NCE) visoms komercinės veiklos rūšims aprėpti.
25. 1967 m. parengtas paslaugų klasifikatorius, o vėliau – žemės ūkio klasifikatorius. Abu jie buvo sudaryti iš
makroekonomikos skyrių.
26. 1970 m. parengtas Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (pranc. Nomenclature
générale des activités économiques dans les Communautés européennes, NACE). Kaip matyti iš pavadinimo, tai buvo
klasifikatorius, aprėpiantis visas ekonominės veiklos rūšis.
27. Pirmasis NACE klasifikatorius turėjo du esminius trūkumus:
• kadangi šis klasifikatorius nebuvo Bendrijos teisės aktų dalis, duomenys dažnai būdavo renkami pagal jau
veikusius nacionalinius klasifikatorius ir vėliau perkeliami į NACE formatą, naudojant perėjimo raktus, kurie
neužtikrindavo pakankamo duomenų palyginamumo;
• kadangi NACE 1970 m. buvo sukurtas neatsižvelgiant į pripažintą tarptautinę struktūrą, jis neužtikrino pakankamo
duomenų palyginamumo su kitais tarptautiniais ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriais.
28. Tada buvo nuspręsta peržiūrėti NACE ir jo struktūrą sulyginti su tarptautiniais standartais. Eurostatas ir
valstybių narių atstovai, kurie buvo įtraukti į bendrą Jungtinių Tautų statistikos tarnybos ir Eurostato darbo grupę,
tiesiogiai dalyvavo rengiant trečiąją Tarptautinio standartinio gamybinio visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
(ISIC 3 red.) redakciją, kurią Jungtinių Tautų Statistikos komisija patvirtino 1989 m. vasario mėnesį.
29. Vėliau iš Eurostato ir valstybių narių atstovų sukurta darbo grupė parengė peržiūrėtą NACE redakciją,
pavadintą NACE 1 red. Pradedant nuo ISIC 3 red., struktūra buvo detalizuojama, siekiant atspindėti Europos veiklos
rūšis, kurios buvo nepakankamai aprašytos ISIC. NACE 1 red. buvo nustatytas 1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentu
(EEB) Nr. 3037/90.
30. 2002 m. buvo parengta šiek tiek pakeista NACE 1 red. versija, pavadinta NACE 1.1 red. Į NACE 1.1 red.
buvo įtraukti keli papildomi elementai ir pakeisti kai kurie pavadinimai. Atnaujintos redakcijos parengimo tikslas buvo
atspindėti:
 naujas veiklos rūšis, kurių nebuvo, kai buvo rengiamas NACE 1 red. (pavyzdžiui, Užsakomųjų informacinių
paslaugų centro veikla);
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veiklos rūšis, kurių svarba dėl techninių arba organizacinių pokyčių labai išaugo, palyginti su tuo metu, kai buvo
rengiamas NACE 1 red.;
 NACE 1 red. klaidų pataisymus.
31. Veikla, susijusi su NACE peržiūra, prasidėjo 2002 m. Reglamentas, nustatantis NACE 2 red.,
buvo patvirtintas 2006 m. gruodžio mėn. Jo tekstas pateiktas II priede. Jis aprėpia nuostatas, reikalingas diegiant NACE
2 red., ir koordinuotą perėjimą nuo NACE 1.1 red. prie NACE 2 red. įvairiose statistikos srityse. Apskritai NACE 2 red.
turi būti pradėtas naudoti įvairiose statistikos srityse, susijusiose su veiklos rūšimis, atliekamomis nuo 2008 m. sausio 1
d. (NACE reglamento 8 straipsnyje išdėstytos jo diegimo nuostatos).
NACE reglamentų pagrindiniai bruožai
32. Valstybės narės ir Komisija nustatė, kad NACE naudojimas turi būti privalomas Europos Sąjungoje. Todėl
į NACE nustatančius reglamentus įtrauktos tam reikalingos nuostatos. Statistiniai duomenys, susiję su ekonominės
veiklos rūšimis, kuriuos renka Europos Sąjungos valstybės narės, turi būti apdorojami remiantis NACE 2 red. arba jo
pagrindu sukurtu nacionaliniu klasifikatoriumi.
33. NACE reglamentais valstybėms narėms leidžiama nacionalinėms reikmėms naudoti NACE pagrindu
sukurtas nacionalines versijas. Tačiau tokios nacionalinės versijos turi tiksliai atitikti struktūrinę ir hierarchinę NACE
sandarą. Dauguma valstybių narių sukūrė nacionalines versijas, nacionalinėms reikmėms dažniausiai pridėdamos 5
ženklų lygį.
34. Komisijai ir Statistikos programų komitetui yra pavesta stebėti reglamento įgyvendinimą, įtraukti mažus
pakeitimus (pavyzdžiui, technologijų pokyčiams atspindėti) ir palaikyti ryšį su tarptautinėmis organizacijomis,
susijusiomis su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriais.
1.4. NACE peržiūra
35. Dėl ekonominių struktūrų ir organizacijos pokyčių bei technologijų plėtros sukuriamos naujos veiklos
rūšys ir gaminiai, kurie gali išstumti dabar turimas veiklos rūšis ir gaminius. Tokie pokyčiai nuolat sukelia sunkumų
rengiant statistinius klasifikatorius. Laiko tarpai tarp peržiūrų turi būti ne per ilgi, nes klasifikatoriaus aktualumas laikui
bėgant mažėja. Jie neturi būti ir per trumpi, kadangi priešingu atveju tai neigiamai paveiktų duomenų palyginamumą
ilgų laikotarpių atžvilgiu. Bet kokia klasifikatoriaus peržiūra, ypač jeigu jos metu atliekami struktūriniai pakeitimai,
lemia laiko eilučių lūžius.
36 Labai svarbi tarptautinių ir Europos Sąjungos ekonominės veiklos rūšių ir gaminių klasifikatorių peržiūra,
vadinama „Operation 2007“, buvo atliekama 2000–2007 m. Ji aprėpė visus integruotos ekonominių klasifikatorių
sistemos klasifikatorius, kaip aprašyta 1.1 skirsnyje. Pagrindiniai kriterijai, dėl kurių atlikta peržiūra:
• tinkamumas dabartinei pasaulio ekonomikai,
• geresnis palyginamumas su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais klasifikatoriais,
• šios ir ankstesnių versijų tęstinumas.
Nuo 2002 m. keletą kartų buvo rengiamos konsultacijos su visomis suinteresuotosiomis šalimis, tarp jų
Komisijos tarnybomis ir nacionalinėmis statistikos institucijomis, taip pat Europos verslo ir prekybos asociacijomis,
kviečiant jas teikti siūlymus ir pastabas dėl NACE 1.1 red. atnaujinimo.
37.Bendrosios NACE 2 red. charakteristikos liko nepakitusios. Atnaujinant NACE 2 red. išlaikyta pagrindinių
naudotojų reikalaujamo detalumo lygio ir statistikos institucijų darbo sąnaudų pusiausvyra.
38. Pagrindiniai NACE 1.1 ir NACE 2 red. skirtumai pateikti penktajame skyriuje.
2 SKYRIUS. Apibrėžimai ir principai
2.1. Kriterijai, panaudoti rengiant NACE
39. Kriterijai, kuriais remiantis nustatomos ir aprašomos klasifikatoriaus kategorijos bet kokiu lygmeniu,
priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, galimybės naudoti klasifikatorių ir duomenų naudingumo. Šie kriterijai
skirtingiems klasifikatoriaus lygmenims taikomi skirtingai: žemiausių klasifikatoriaus lygmenų kriterijai yra susiję su
gamybos proceso panašumais, nors tai daugeliu atvejų netaikoma aukštesniuose klasifikatoriaus lygmenyse.
Klasių kriterijai
40. Kriterijai, susiję su veiklos rūšių jungimo ir paskirstymo tarp gamybos vienetų būdu, yra itin svarbūs
apibrėžiant NACE klases (žemiausio lygmens kategorijas). Jų tikslas – užtikrinti, kad daugeliu atvejų NACE klasės bus
tinkamos naudoti tiksliam gamybos vienetų klasifikavimui ir kad į tą pačią klasę įtraukti vienetai bus kiek įmanoma
panašesni vienas į kitą pagal jų vykdomą veiklą.
41. NACE 2 red., atitinkančiame ISIC 4 red., didesnė svarba apibrėžiant individualias klases teikiama gamybos
procesui. Tai reiškia, kad veiklos rūšys grupuojamos kartu, jeigu gaminant prekes arba teikiant paslaugas naudojamas
tas pats procesas ir taikomos panašios technologijos.
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42. Be to, NACE klasės apibrėžtos taip, kad, jei įmanoma, būtų įgyvendintos šios dvi sąlygos:
a)
tam
tikros
kategorijos prekių ir paslaugų gamyba, kuri apibūdina tam tikrą klasę, sukuria didžiausią gamybos vienetų,
klasifikuojamų pagal šią klasę, produkcijos dalį;
b) klasei priskiriami vienetai, kurie gamina didžiąją dalį šiai kategorijai priklausančių ir jai būdingų prekių ir
paslaugų .
43. Kitas svarbus aspektas formuojant NACE klases yra santykinė įtrauktinų veiklos rūšių svarba. Paprastai
atskiros klasės yra sukurtos veiklos rūšims, paplitusioms daugumoje ES valstybių narių arba ypač svarbioms pasaulio
ekonomikai. Tam tikros klasės buvo įtrauktos į ISIC, atitinkamai ir į NACE, siekiant užtikrinti tarptautinį
palyginamumą.
Grupių ir skyrių kriterijai
44. Priešingai nei klasių atveju, pats gamybos procesas ir technologijos, naudojami gamybinėje veikloje, kaip
kriterijus tampa mažiau svarbūs grupuojant veiklos rūšis labiau agreguotais lygmenimis. Aukščiausiu (sekcijų)
lygmeniu svarbiu veiksniu tampa ne tik bendrosios gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų savybės, bet ir galimas
statistinių duomenų panaudojimas, pavyzdžiui, NSS ir ESA struktūroje.
45. Pagrindiniai kriterijai, taikomi nubrėžiant NACE skyrių ir grupių ribas, yra susiję su toliau išvardytomis
gamybos vienetų veiklos rūšių savybėmis:
•
gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų pobūdis,
•
prekių ir paslaugų naudojimo paskirtis,
•
gamybos sąnaudos, procesas ir technologija.
46. Kalbant apie gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų pobūdį, atsižvelgiama į fizinę gaminių sudėtį ir
gamybos etapą bei jų tenkinamus poreikius. NACE kategorijų suskirstymas atsižvelgiant į gaminamų prekių ir teikiamų
paslaugų pobūdį sudaro pagrindą gamybos vienetus grupuoti pagal naudojamų žaliavų panašumus ir ryšius tarp jų bei
pagal gaminių paklausos šaltinius ir rinkas.
47. Anksčiau aprašytam kriterijui priskiriamas svoris kinta skirtingose kategorijose. Kai kuriais atvejais
(pavyzdžiui, maisto produktų gamyba, tekstilė, drabužių ir odos pramonė, mašinų ir įrangos gamyba bei paslaugų
sektorius) šie trys konkretūs aspektai yra taip glaudžiai susiję, kad dėl svorio priskyrimo kriterijaus problema visai
nekyla. Tarpinių produktų atveju didžiausias svoris dažniausiai priskiriamas produktų fizinei sudėčiai ir gamybos
etapui. Kalbant apie sudėtingu būdu gaminamas prekes, pirmenybė dažnai teikiama produktų galutiniam vartojimui,
technologijai ir gamybos organizavimui, o ne fizinei jų sudėčiai.
2.2. Pagrindinės, papildomos (šalutinės) ir pagalbinės veiklos rūšys
48. Gamybos vienetas gali vykdyti vieną arba daugiau ekonominės veiklos rūšių, aprašytų vienoje ar daugiau
NACE kategorijų.
49. Pagrindinė statistinio vieneto veiklos rūšis yra tokia veiklos rūšis, kuri daugiausia prisideda prie šio vieneto
sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės. Pagrindinė veiklos rūšis nustatoma pagal metodą „iš viršaus į apačią“ (žr. 3.1
skirsnį) ir nebūtinai sudaro 50 proc. arba daugiau vieneto sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės.
50. Papildoma (šalutinė) veikla yra bet kokia kita vieneto veikla, kurios rezultatas yra trečiosioms šalims
skirtos prekės arba paslaugos. Papildomos veiklos sukuriama pridėtinė vertė turi būti mažesnė nei sukuriama
pagrindinės veiklos.
51. Reikėtų, viena vertus, atskirti pagrindinę veiklą nuo papildomos veiklos, o kita vertus – pagrindinę veiklą
nuo pagalbinės veiklos. Pagrindinė ir papildomos veiklos rūšys paprastai vykdomos pasitelkiant daugelį pagalbinių
veiklos rūšių, tokių kaip apskaita, transportavimas, saugojimas, pirkimas, pardavimų skatinimas, remontas ir techninė
priežiūra ir kt. Taigi pagalbinės veiklos rūšys yra tos, kurių paskirtis yra tik palaikyti pagrindinę ir papildomas
gamybines vieneto veiklos rūšis, tiekiant prekes arba teikiant paslaugas, kuriomis naudojasi tik tas vienetas.
52. Veikla yra pagalbinė, jeigu ji atitinka šias sąlygas:
a) ji tarnauja tik tam tikram gamybos vienetui arba vienetams;
b) sąnaudos įskaitomos į vieneto išlaidas;
c) produkcija (dažniausiai paslaugos, rečiau gaminiai) nėra galutinio produkto dalis ir nedalyvauja formuojant
bendrąjį pagrindinį kapitalą;
d) panašaus lygio analogiška veikla atliekama panašiuose gamybos vienetuose.
53. Pavyzdžiui, toliau išvardytos veiklos rūšys nelaikomos pagalbinėmis veikos rūšimis:
a) prekių gamyba ir paslaugų teikimas, kai jos prisideda prie kapitalo augimo, pavyzdžiui, statybos darbai
savoms reikmėms, kurie būtų atskirai klasifikuojami kaip statybos, jeigu būtų duomenų; programinės įrangos kūrimas;
b) produktų gamyba, kai didelė jų dalis parduodama rinkoje, net jeigu jų dalis sunaudojama vykdant
pagrindinę veiklą;
c) produktų gamyba, kai vėliau jie tampa neatsiejama pagrindinės arba papildomų veiklos rūšių rezultato
dalimi (pavyzdžiui, įmonės padalinys gamina dėžes įmonės produkcijai pakuoti);
d) energijos gamyba (integruota elektrinė arba koksinė jėgainė), net jeigu visą energiją suvartoja pagrindinė
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įmonė;
e) prekių pirkimas perpardavimui, jų neperdirbant;f) moksliniai tyrimai ir taikomoji plėtra, nes ši veikla neteikia
paslaugų, naudojamų gamyboje einamuoju momentu.
54. Visais šiais atvejais, kai yra prieinami duomenys, reikėtų atskirti savarankiškus gamybos vienetus ir
pripažinti juos veiklos rūšies vienetais (žr. kitą skyrių) bei klasifikuoti pagal jų veiklos rūšį.
2.3. Statistinių vienetų apibrėžimai
55. Norint sukurti visapusišką ekonomikos statistinį vaizdą reikalingas platus informacijos spektras, o
organizacinis lygis, pagal kurį ją galima rinkti, kinta pagal duomenų tipą. Pavyzdžiui, bendrovė, vykdanti savo veiklą
geografiniu požiūriu keliose skirtingose vietose, duomenis apie bendrovės pelną (pajamas) gali gauti tik iš vienos
pagrindinės buveinės, tuo tarpu produkcijos pardavimų duomenis galima būtų gauti ir iš visų geografiniu požiūriu
skirtingų gamybos vietų. Todėl, norint pakankamu lygmeniu stebėti ir analizuoti statistinę informaciją, būtina apibrėžti
statistinių vienetų sistemą. Jie sudaro tam tikrus informacinius blokus, pagal kuriuos gali būti surinkti duomenys ir
klasifikuojami pagal NACE.
56. Skirtingi statistinių vienetų tipai tenkina skirtingus poreikius, bet kiekvienas vienetas yra konkretus
subjektas, apibrėžiamas taip, kad jį būtų galima atpažinti ir identifikuoti bei nesupainioti su bet kokiu kitu vienetu. Tai
gali būti aiškiai apibrėžtas juridinis arba fizinis asmuo arba, pavyzdžiui, vienarūšės (homogeninės) gamybos atveju –
statistinis darinys.
57. Tarybos reglamente dėl statistinių vienetų8 aprašyti vienetai išvardyti toliau:
a) įmonių grupė (Enterprise Group);
b) įmonė (Enterprise);
c) veiklos rūšies vienetas (Kind-of Activity-Unit, ) – KAU;
d) vietos vienetas (Local Unit);
e) vietos veiklos rūšies vienetas (Local Kind-of-ActivityUnit) – vietinis KAU;
f) institucinis vienetas (Institutional Unit);
g) homogeninės gamybos vienetas (Unit of Homogenous Production) – UPH;
h) vietos homogeninės gamybos vienetas (Local Unit of Homogenous Production) – vietinis UPH.
Skirtingų statistinių vienetų tipų tarpusavio ryšiai parodyti toliau pateiktoje lentelėje:

Viena ar daugiau veiklos rūšių
Viena veiklos rūšis

8

Viena ar daugiau
išdėstymo vietų
Įmonė
Institucinis vienetas
KAU
UPH

Vienintelė išdėstymo
vieta
Vietos vienetas
Vietos KAU
Vietos UPH

1993 m. kovo 15 d Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93.dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje
(OL L 76, 1993 3 30, p 1).

10

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Administracinių ir statistinių vienetų sistema pavaizduota toliau pateiktoje lentelėje.
Administraciniai vienetai

Statistiniai vienetai
Įmonių grupė

Kontroliuojamų

juridinių
vienetų grupė
Nacionalinės sąskaitos

Juridinis
vienetas

Įmonė

Veiklos rūšies
vienetas

Juridinio vieneto
vietos dalis

Institucinis
vienetas

Vienarūšės gamybos
vienetas

Vietos
vienetas

Vietos veiklos
rūšies vienetas

Vietos homogeninės
gamybos vienetas

3 SKYRIUS. Veiklos rūšių ir statistinių vienetų klasifikavimo taisyklės
3.1. Pagrindinės klasifikavimo taisyklės
58. Vienas NACE kodas siejamas su kiekvienu gamybos vienetu, įrašytu statistiniame verslo registre9, pagal jų
pagrindinę ekonominės veiklos rūšį. Pagrindinė veiklos rūšis yra tokia veiklos rūšis, kuri sukuria didžiausią vieneto
bendrosios pridėtinės vertės dalį. NACE kodą padeda priskirti: NACE aiškinamosios pastabos, NACE valdymo
komiteto priimami sprendimai, klasifikatorių ryšio lentelės ir nuorodos į kitas klasifikavimo sistemas, tokias kaip ISIC,
CPA, HS, CN ir kt.
59. Paprasčiausiu atveju, kai vienetas vykdo tik vieną ekonominės veiklos rūšį, ji, kaip pagrindinė, priskiriama
tą veiklos rūšį aprašančiai NACE kategorijai. Jeigu gamybos vienetas vykdo kelias ekonominės veiklos rūšis
(nepagalbines veiklos rūšis, plg. 2.2 p.), pagrindinė veikla nustatoma pagal kiekvienos atskirai vieneto atliekamos
veiklos rūšies sukuriamą pridėtinės vertės dalį, skaičiuojamą pagal toliau aprašytas taisykles.
60. Pridėtinė vertė yra pagrindinė priemonė nustatant vieneto klasifikavimą pagal ekonominės veiklos rūšis.
Pridėtinė vertė yra išreiškiama skirtumu tarp pagamintos produkcijos ir tarpinio vartojimo. Ji yra papildomas kiekvieno
ekonominio vieneto indėlio į bendrąjį vidaus produktą (BVP) matas.
Pridėtinės vertės pakaitiniai kriterijai
61. Norint nustatyti pagrindinę vieneto veiklos rūšį, reikia žinoti, kokias veiklos rūšis jis vykdo ir kokios yra jų
sukuriamos pridėtinės vertės dalys. Kadangi kartais neįmanoma gauti informacijos apie įvairių veiklos rūšių sukuriamos
pridėtinės vertės dalis, veiklos rūšių klasifikavimas turėtų būti atliekamas taikant pakaitinius kriterijus. Tokie kriterijai
gali būti:
a) gamybos apimtimi pagrįsti pakaitalai:
– vieneto bendrosios produkcijos apimtis, nustatoma su kiekviena veiklos rūšimi susijusioms prekėms arba
paslaugoms,
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– šių produktų grupių, priskirtinų tam tikrai veiklos rūšiai, pardavimų vertė ar apyvarta;
b) sąnaudomis pagrįsti pakaitalai:
– skirtingoms veiklos rūšims priskirtini atlyginimai (ar savisamdžių pajamos),
– žmonių dirbančių pagal skirtingas gamybos vieneto veiklos rūšis, skaičius,
– dirbančių asmenų darbo laikas pagal skirtingas gamybos vieneto veiklos rūšis.
62. Tokie pakaitiniai kriterijai turėtų būti naudojami kaip praktiškai neapskaičiuojamos pridėtinės vertės
pakaitalai, siekiant gauti rezultatą, kiek įmanoma artimesnį rezultatui, kuris būtų gautas remiantis duomenimis apie
pridėtinę vertę. Pakaitinių kriterijų naudojimas nekeičia pagrindinei veiklai nustatyti taikomų metodų, nes jie yra tik
operatyvinės apytikrės pridėtinės vertės reikšmės.
63. Vis dėlto nesudėtingas anksčiau minėtų pakaitinių kriterijų naudojimas gali būti klaidingas. Taip gali atsitikti
bet kuriuo atveju, jeigu pakaitinių kriterijų struktūra nėra tiesiogiai proporcinga (neapskaičiuojamajai) pridėtinei vertei.
64. Jeigu kaip pridėtinės vertės pakaitalas naudojamas pardavimų (apyvartos) kriterijus, reikėtų atsižvelgti į tai,
kad tam tikrais atvejais apyvarta ir pridėtinė vertė nėra proporcingos. Pavyzdžiui, prekybos apyvartoje pridėtinės vertės
dalis paprastai yra mažesnė negu apdirbamojoje gamyboje. Netgi apdirbamojoje gamyboje pardavimų ir apskaičiuotos
pridėtinės vertės santykis gali kisti skirtingose veiklos rūšyse ir jų viduje. Kai kurių veiklos rūšių atveju apyvarta
apskaičiuojama specifiniu būdu, todėl jų palyginimas su kitomis veiklos rūšimis yra nenaudingas, pavyzdžiui,
finansinio tarpininkavimo veikla arba draudimo veikla. Į tai būtina atsižvelgti ir kriterijų pakaitalu naudojant duomenis
apie bendrąją produkciją.
65. Daugelis gamybos vienetų verčiasi prekybos ir kita veikla. Tokiais atvejais nežinomos pridėtinės vertės
dalies, tenkančios prekybinei veiklai apskaičiuoti, prekybos apyvartos rodikliai yra mažiausiai tinkami pakaitalai. Daug
geresnis rodiklis yra bendrasis pelnas (skirtumas tarp prekybos apyvartos ir prekių pirkimų perpardavimo tikslais,
atsižvelgiant į atsargų apimties pasikeitimus). Tačiau apyvartinis pelnas gali kisti vienos didmeninės ir mažmeninės
prekybos veiklos viduje ir tarp prekybos veiklos rūšių. Be to, reikia atsižvelgti į konkrečias prekybos klasifikavimo
taisykles, kurios išdėstytos 3.4 skyriuje.
66. Reikia taip pat atsargiai elgtis, kai taikomi sąnaudomis pagrįsti pakaitiniai kriterijai. Atlyginimų arba
užimtumo ir pridėtinės vertės santykis nėra patikimas, jeigu skiriasi darbo imlumas įvairiose veiklos rūšyse. Darbo
imlumas gali gerokai kisti skirtingose ekonominės veiklos rūšyse ir veiklos rūšyse, priskirtose tai pačiai NACE klasei.
Pavyzdžiui, prekės gamyba rankiniu būdu, palyginti su prekės gamyba naudojant mechanizuotą procesą.
3.2. Daugialypės ir integruotos veiklos rūšys
67. Pasitaiko atvejų, kai gamybos vieneto vykdomos veiklos rūšys, proporcingai sudarančios žymią jo veiklos
dalį, įtraukiamos į daugiau nei vieną NACE klasę. Tokie atvejai gali susidaryti dėl vertikaliosios veiklos rūšių
integracijos (pavyzdžiui, medžių kirtimas, suderintas su lentpjūvės veikla, arba veikla molio kasykloje, suderinta su
plytų gamybos veikla) arba dėl horizontaliosios veiklos rūšių integracijos (pavyzdžiui, kepinių gamyba kartu su
šokolado ir konditerijos gamyba), arba dėl bet kokio statistinio vieneto atliekamų veiklos rūšių derinio. Šiais atvejais
gamybos vienetą reikėtų klasifikuoti remiantis šiame skyriuje pateiktomis taisyklėmis.
68. Tuo atveju, jeigu gamybos vienetas vykdo veiklos rūšis, priskiriamas dviem skirtingoms NACE klasėms,
visuomet bus viena veiklos rūšis, sudaranti daugiau nei 50 proc. pridėtinės vertės, išskyrus mažai tikėtiną atvejį, kai abi
skirtingos veiklos rūšys sudaro lygiai po 50 proc. pridėtinės vertės. Veikla, sukurianti daugiau nei 50 proc. pridėtinės
vertės, yra pagrindinė veikla ir lemia gamybos vieneto klasifikavimą pagal NACE 2 red.
69. Sudėtingais atvejais, kai gamybos vienetas vykdo daugiau nei dvi veiklos rūšis, priskirtas daugiau nei
dviem skirtingoms NACE klasėms, kurių nė viena nesukuria daugiau nei 50 proc. pridėtinės vertės, jo klasifikavimas
pagal veiklos rūšis atliekamas taikant metodą „iš viršaus į apačią“, kaip aprašyta toliau.
Metodas „iš viršaus į apačią“
70. Metodas „iš viršaus į apačią“ pagrįstas hierarchijos principu: gamybos vieneto klasifikacija žemiausiu
klasifikatoriaus lygmeniu turi atitikti jo klasifikaciją aukštesniais struktūros lygmenimis. Kad ši sąlyga būtų patenkinta,
iš pradžių reikia nustatyti tam tikrą padėtį aukščiausiu lygmeniu, toliau nustatant žemesnius klasifikatoriaus lygmenis
tokiu būdu:
a) nustatyti sekciją, kuri sudaro didžiausią pridėtinės vertės dalį;
b) šioje sekcijoje nustatyti skyrių, kuris sudaro didžiausią pridėtinės vertės dalį šioje sekcijoje;
c) šiame skyriuje nustatyti grupę, kuri sudaro didžiausią pridėtinės vertės dalį šiame skyriuje;
d) šioje grupėje nustatyti klasę, kuri sudaro didžiausią pridėtinės vertės dalį šioje grupėje.
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71. Pavyzdžiui, vienetas atlieka šias veiklos rūšis (pridėtinės vertės indėlis veiklos rūšių atžvilgiu):
Sekcija
C

G

M

Skyrius
25
28

46

71

Grupė
25.9
28.1

Klasė
25.91
28.11

28.2
28.9
46.1

28.24
28.93
28.95
46.14

46.6

46.61

71.1

71.12

Klasės aprašymas
Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba
Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto
priemonių ir motociklų variklius, gamyba
Variklinių rankinių įrankių gamyba
Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo
agentų veikla
Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė
prekyba
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės
konsultacijos

•

Nustatyti pagrindinę sekciją tarp
C sekcijos „Gamyba“
(52%)
G sekcijos „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Variklinių transporto priemonių
ir motociklų remontas“
(35%)
M sekcijos „Profesinė, mokslinė ir techninė veikla“
(13%).

•

Nustatyti pagrindinį skyrių pagrindinėje C sekcijoje
25 skyrius
Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius,
28 skyrius
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

•

•

Nustatyti pagrindinę grupę pagrindiniame 28 skyriuje
28.1 grupė
Bendrosios paskirties mašinų gamyba
28.2 grupė
Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
28.9 grupė
Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba
Nustatyti pagrindinę klasę pagrindinėje 28.9 grupėje
28.93 klasė
Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba
28.95 klasė
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba

gamyba

Dalis
10%
6%
5%
23%
8%
7%
28%
13%

10%
42%
6%
5%
31%
23%
8%

Taigi teisinga klasė yra 28.93 „Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba“, nors didžiausią pridėtinę vertę
sukurianti klasė yra 46.61 „Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba“.
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Toliau pateiktame paveiksle pavaizduotas pavyzdyje pristatytas sprendimo būdas.
Visos veiklos rūšys
35%

52%

C
10%

28
6%

5%

M

46

71

28.1

28.2

31%

28.9
23%

25.91

G
42%

25

25.9

13%

28.11

28.24

28.93

46.1

46.6

71.1

46.14

46.61

71.12

8%

28.95

72. Dėl ISIC ir NACE neatitikties grupių ir klasių lygmenimis metodo „iš viršaus į apačią“ taikymas pagal
NACE gali duoti rezultatus, skirtingus nuo tų, kurie būtų gauti taikant šį metodą pagal ISIC. Jeigu įmanoma, taikant
aprašytąjį metodą pirmiausia turėtų būti atsižvelgta į ISIC struktūrą ir klasė nustatoma pagal jį, o po to – pagal NACE.
Tai užtikrintų atitiktį pasaulyje naudojamiems klasifikatoriams.
73. G sekcijai „Didmeninė ir mažmeninė prekyba“ metodas „iš viršaus į apačią“ taikomas atsižvelgiant į
specifinius reikalavimus. Dėl išsamesnio aprašymo žr. 93–97 punktus.
Gamybos vieneto pagrindinės veiklos rūšies pakeitimai
74. Gamybos vienetai gali keisti savo pagrindinę veiklą iš karto arba laipsniškai per tam tikrą laikotarpį dėl
sezoninių veiksnių arba dėl vadovybės sprendimo išleisti kitą produkciją. Nors visais šiais atvejais reikėtų keisti
gamybos vieneto klasifikaciją, tačiau pernelyg dažni pakeitimai gali lemti trumpojo (mėnesinių ir ketvirtinių) ir ilgojo
laikotarpio statistinių duomenų neatitiktį, todėl gali būti itin sunku juos aiškinti.
75. Bet kokiu atveju, kai tik gamybos vienetas vykdo dvi veiklos rūšis, kurių kiekviena sukuria apie 50
procentų pridėtinės vertės, norint išvengti dažnų pakeitimų, neatspindinčių esminių ekonominės padėties pokyčių,
taikoma stabilumo taisyklė. Pagal šią taisyklę pagrindinės veiklos pakeitimas turėtų būti atliekamas, kai šiai veiklos
rūšiai priskiriama mažesnė nei 50 procentų pridėtinės vertės dalis mažiausiai dvejus metus.
Vertikaliai integruotų veiklos rūšių klasifikavimas
76. Vertikalioji veiklos rūšių integracija atsiranda tada, kai to paties gamybos vieneto skirtingi gamybos etapai
atliekami vienas paskui kitą ir kai vieno proceso išleidžiama produkcija tampa kito proceso gamybos sąnaudomis.
Įprastas vertikaliosios integracijos pavyzdys yra medžių kirtimas, tiesiogiai susijęs su lentpjūvės veikla, molio kasimas,
suderintas su plytų gamyba, arba gatavų drabužių gamyba tekstilės įmonėje.
77. Taikant NACE 2 red., vertikaliąją integraciją reikėtų traktuoti kaip bet kokią kitą daugialypės veiklos
formą, t. y. gamybos vienetas su vertikaliai integruota veiklos rūšių grandine turėtų būti priskirtas šios grandinės
pagrindinę veiklos rūšį atitinkančiai klasei, t. y. tokiai klasei, kuriai priskiriama didžiausią pridėtinės vertės dalį
sukurianti veikla, kaip nustatyta metode „iš viršaus į apačią“. Šis vertikalios integracijos taikymo būdas pasikeitė,
palyginti su ankstesnėmis NACE versijomis. Dėl specifinio vertikaliosios integracijos taikymo būdo žemės ūkyje žr. 92
punktą.
78. Jeigu tam tikriems vertikaliai integruoto proceso etapams pridėtinės vertės arba pakaitinių rodiklių
neįmanoma nustatyti tiesiogiai iš gamybos vieneto sudarytų apskaitos dokumentų, galima atlikti palyginimus su
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panašiais gamybos vienetais. Antra vertus, tarpinių ir galutinių produktų vertinimas gali būti grindžiamas rinkos
kainomis.
Horizontaliai integruotų veiklos rūšių klasifikavimas
79. Horizontalioji veiklos rūšių integracija atsiranda tada, kai kelios veiklos rūšys vykdomos vienu metu
naudojant tuos pačius gamybos veiksnius. Šiuo atveju taip pat turi būti taikomas pridėtinės vertės principas, metodas „iš
viršaus į apačią“ ir gali kilti anksčiau išvardytos grėsmės naudojant pridėtinės vertės pakaitalus.
3.3. Specifinių veiklos rūšių klasifikavimo taisyklės
Veikla, vykdoma už atlygį ar pagal sutartį, ir užsakomoji veikla (outsourcing)
80. Šioje dalyje pateiktos užsakomosios veiklos priskyrimo tam tikroms sritims taisyklės. Išsamus
užsakomosios veiklos taisyklių rinkinys, apimantis visus galimus šios veiklos priskyrimo atvejus, pateiktas atskirai.
Šiame skyriuje vartojami tokie terminai:
a) Užsakovas – vienetas, sudarantis sutartį su kitu vienetu (rangovu) tam tikroms užduotims vykdyti, pvz.,
atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikti įdarbinimo ar kitas verslui
būdingas paslaugas.
b) Rangovas – vienetas, sutarties su užsakovu pagrindu vykdantis tam tikras užduotis, pvz., atliekantis tam
tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikiantis įdarbinimo ar kitas verslui būdingas
paslaugas. Taip pat vartojama sąvoka subrangovas. NACE klasifikatoriuje rangovo atliekamos veiklos rūšys yra
vadinamos „veiklos rūšimis už atlygį ar pagal sutartį“.
c) Užsakomoji veikla – sutartinis susitarimas, pagal kurį rangovas turi atlikti užsakovui tam tikras užduotis,
pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikti įdarbinimo ar kitas verslui
būdingas paslaugas. Užsakomosios veiklos sąvoka taip pat taikoma, kai rangovas yra nesavarankiškas vienetas, o
užduotys vykdomos rinkos arba ne rinkos sąlygomis.
Gamybos sričių, kurioms gali būti taikoma užsakomoji veikla, pavyzdžiai yra: apdirbamosios gamybos veiklos
rūšys, įdarbinimo paslaugos, pagalbinės funkcijos ir kt.
Užsakovas ir rangovas gali būti išsidėstę toje pačioje arba skirtingose ekonominėse teritorijose. Tikroji
buveinės vieta neturi įtakos nei vieno, nei kito gamybos vieneto klasifikavimui.
81. Rangovai, t. y. gamybos vienetai, atliekantys veiklą už atlygį ar pagal sutartį, paprastai klasifikuojami kaip
gamybos vienetai, gaminantys tokias pačias prekes arba teikiantys tokias pačias paslaugas savo sąskaita, išskyrus
prekybą (žr. toliau pateiktus 93–99 punktus ir G sekcijos aiškinamąsias pastabas) ir statybą (statybos užsakomosios
veiklos atveju užsakovas gali būti klasifikuojamas 41.10, o rangovas – 41.20 klasėje).
82. Apdirbamojoje gamyboje užsakovas pateikia rangovui gamybos veiklos rūšių, kurios turi būti atliekamos
su žaliavinėmis medžiagomis, technines specifikacijas. Žaliavines medžiagas (pirmines žaliavas ar tarpinius produktus)
gali pateikti užsakovas kaip savo nuosavybę arba ne. Tokių veiklos rūšių pavyzdžiai yra: metalo apdirbimas (kalimo,
liejimo, presavimo ir liejimo darbai), metalo apdorojimas (pavyzdžiui, chromavimas), drabužių gamyba, drabužių
apdailos darbai ir panašios gamybos proceso elementarios operacijos.
83. Užsakovas užsakomosios veiklos atveju visam apdirbamosios gamybos procesui gali būti klasifikuojamas
sekcijoje „Apdirbamoji gamyba“ tik tuo atveju, jeigu gamyboje naudojamos žaliavinės medžiagos yra jo nuosavybė
(todėl jo nuosavybė yra ir galutinis produktas).
Užsakovas, kuris užsako tik dalį perdirbimo proceso, klasifikuojamas sekcijoje „Apdirbamoji gamyba“.
Visais kitais atvejais užsakovas turėtų būti klasifikuojamas pagal pridėtinės vertės principą: G sekcijoje
„Didmeninė ir mažmeninė prekyba“ (pagal veiklą ir specifinių prekių pardavimą, žr. toliau pateiktus 93–99 punktus)
arba kitose sekcijose, pavyzdžiui, M sekcijoje „Profesinė, mokslinė ir techninė veikla“ ar N sekcijoje „Administracinė ir
aptarnavimo veikla“.
84. Įdarbinimo paslaugų užsakomosios veiklos atveju reikia atskirti laikinai, ilgą laiką ir nuolat teikiamas
užsakomąsias paslaugas.
a) Laikinai teikiamų užsakomųjų paslaugų atveju užsakovas klasifikuojamas atsižvelgiant į faktiškai vykdomą
veiklą (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.20 klasei (Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla).
b) Ilgą laiką ar nuolat teikiamų užsakomųjų paslaugų atveju užsakovas klasifikuojamas atsižvelgiant į faktiškai
vykdomą veiklą (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.30 klasei (Kitas darbo jėgos teikimas).
Užsakomosios veiklos produkcijos klasifikavimas pagal CPA
85. Ankstesniame skyriuje buvo pažymėta, kad bendruoju atveju veiklos rūšių klasifikavimas nepriklauso nuo
to, ar veikla vykdoma savo sąskaita, už atlygį ar pagal sutartį. Tuo tarpu kai pagal NACE veiklos rūšys neatskiriamos,
pagaminta produkcija skirstoma priklausomai nuo to, ar žaliavinės medžiagos yra apdirbamosios gamybos vieneto
nuosavybė, ar ne. Antruoju atveju šios veiklos rezultatas yra suteiktos perdirbimo paslaugos, įtrauktos į medžiagų
sąnaudas, ir už tai yra mokama rangovui.
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86. Todėl bendruoju atveju CPA klasifikatoriuje yra skirtumas tarp savo sąskaita pagamintos produkcijos ir už
atlygį ar pagal sutartį suteiktų perdirbimo paslaugų. Tam tikros kategorijos ir pakategorės, paprastai atitinkamai
koduojamos zx.xx.9 ir zx.xx.99, yra pavadintos „operacijos pagal subrangos sutartį kaip ... gamybos dalis“. Šios
pakategorės apima minėtos produkcijos gamybos proceso dalį ar visas operacijas, kurias rangovas atlieka su užsakovo
žaliavinėmis medžiagomis. Rangovams mokama už atliktą darbą, jie papildomai gali pateikti nedidelį kiekį pagalbinių
medžiagų, reikalingų šiam darbui atlikti. Į šias pakategores neįeina tos pačios kategorijos gaminiai, jeigu juos gamina
rangovas iš nuosavų pagrindinių žaliavų.
87. CPA 2002 ir CPC 2 versijoje šios paslaugos yra vadinamos atitinkamai „pramoninėmis paslaugomis“ ir
„apdirbamosios gamybos paslaugomis“.
Įrengimo darbai paskirties vietoje
88. Gamybos vienetai, daugiausia užsiimantys gaminių ar įrangos surinkimu ar įrengimu pastatuose jų
funkcionavimui užtikrinti, klasifikuojami statybos sekcijoje (43 skyrius).
89. Mašinų ir kitos įrangos įrengimas, kitoks nei susijęs su pastatų (ar inžinerinių statinių) funkcionavimo
užtikrinimu, klasifikuojamas 33.2 grupėje „Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas“.
Remontas ir techninė priežiūra
90. Gamybos vienetai, užsiimantys įrangos remontu ir technine priežiūra, klasifikuojami vienoje iš šių
kategorijų, priklausomai nuo gaminių tipo:
a) 33.1 grupė „Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas“;
b) 43 skyrius „Specializuota statybos veikla“;
c) 45.2 grupė „Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas“;
d) 95 skyrius „Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas“.
91. Gamybos vienetai, atliekantys kapitalinį orlaivių, lokomotyvų ir laivų remontą, klasifikuojami toje pačioje
klasėje kaip ir jas gaminantys vienetai.
3.4 Specifinės sekcijų taisyklės ir apibrėžimai
Šiame skyriuje pateiktos taisyklės ir apibrėžimai, į kuriuos būtina atsižvelgti klasifikuojant vienetus tam
tikrose sekcijose. Bendrieji aprašymai, apibrėžimai ir sekcijų charakteristikos pateikti atitinkamose aiškinamosiose
pastabose.
A sekcija „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“
92. Žemės ūkio srityje dažnai sudėtinga suskaidyti pridėtinę vertę, kai gamybos vienetas augina vynuoges ir
gamina vyną iš savo išaugintų vynuogių arba kai jis augina alyvuoges ir gamina aliejų iš jų. Šiuo atveju tinkamiausias
yra pakaitinis kintamasis „darbo valandų skaičius“ ir jo taikymas bendru atveju šias vertikaliai integruotas veiklos rūšis
leis klasifikuoti žemės ūkio sekcijoje. Tokiais pat atvejais, norint užtikrinti suderintą veikimo būdą, ir kitų žemės ūkio
produktų gamybos vienetai pagal konvenciją bus klasifikuojami žemės ūkio sekcijoje.
G sekcija „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“
93. G sekcijoje prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis, yra suskirstyta į didmeninę ir
mažmeninę prekybą. Gali būti atvejų, kai vienetas vykdo horizontaliai integruotas prekybos rūšis įvairiomis galimomis
formomis: didmeninę ir mažmeninę prekybą kartu arba prekybą parduotuvėse ir ne parduotuvėse, arba prekybą daugeliu
prekių. Jeigu vieneto parduodamos prekės nesudaro vienintelės vienos prekių rūšies klasės, sukuriančios bent 50 proc.
pridėtinės vertės, taikyti metodą „iš viršaus į apačią“ reikia itin atsargiai, atsižvelgiant į papildomus lygmenis.
94. 46 skyriuje „Didmeninė prekyba“ pirmiausia reikia pasirinkti papildomą suskirstymo lygmenį: 46.1 grupę
„Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį“ atskirti nuo 46.2–46.9 grupių junginio. Taigi sprendimas, kurį pirmiausia
reikia priimti, yra priskirti vienetą vienai iš šių dviejų dalių remiantis pridėtinės vertės principu. Jeigu pasirenkamas
46.2–46.9 grupių junginys, antrasis etapas būtų pasirinkti kategoriją „Specializuota“ arba „Nespecializuota“ (žr. toliau).
Galiausiai grupes ir klases reikia pasirinkti visuomet taikant metodą „iš viršaus į apačią“.
95. Toliau esančioje diagramoje parodytas sprendimų medis, kurį reikia naudoti priskiriant vienetą konkrečiai
46 skyriaus „Didmeninė prekyba“ klasei
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46 skyrius

Specializuota ir
nespecializuota didmeninė
prekyba
46.2–46.9

Nespecializuota
46.9

Didmeninė prekyba už
atlygį ar pagal sutartį
46.1

Specializuota
46.2–46.7

46.2

46.3

46.4

46.5

46.6

46.7

Toliau skirstoma pagal parduodamų prekių asortimentą.
96. 47 skyriuje „Mažmeninė prekyba“ pirmiausia reikia pasirinkti papildomą suskirstymo lygmenį: 47.1–47.7
grupių junginys „Mažmeninė prekyba parduotuvėse“ ir 47.8–47.9 grupių junginys „Mažmeninė prekyba ne
parduotuvėse“. Taigi sprendimas, kurį pirmiausia reikia priimti, yra priskirti prekybos vienetą vienam iš šių dviejų
junginių remiantis pridėtinės vertės principu. Jeigu pasirenkamas grupių junginys „Mažmeninė prekyba parduotuvėse“,
antrasis etapas būtų pasirinkti kategoriją „Specializuota“ arba „Nespecializuota“ (žr. toliau). Galiausiai reikia pasirinkti
grupes ir klases visuomet taikant metodą „iš viršaus į apačią“.
97. Toliau esančioje diagramoje parodytas sprendimų medis, kurį reikia naudoti priskiriant vienetą konkrečiai 47
skyriaus „Mažmeninė prekyba“ klasei.
47 skyrius

Parduotuvėse
47.1–47.7

Specializuota
47.2– 47.7

Ne parduotuvėse
47.8–47.9

Nespecializuota
47.1

Vyrauja maisto
produktai
47.11

46.2

46.3

46.4

46.5

46.6

Kioskuose ir
prekyvietėse
47.8

Kitur
47.9

Kitos
47.19

46.7

Toliau skirstoma pagal parduodamų prekių asortimentą.
98. Ir didmeninės, ir mažmeninės prekybos atveju skirstymas į „specializuota“ ir „nespecializuota“ atliekamas
remiantis klasių, kurioms priskiriama parduodamų prekių prekyba, skaičiumi, kai pasirinktose klasėse sukuriama bent
po 5 procentus (ir mažiau nei 50% ) pridėtinės vertės:
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a) jeigu parduodami produktai aprėpia iki keturių bet kuriai iš 46.2–46.7 (didmeninės prekybos atveju) arba
47.2–47.7 (mažmeninės prekybos atveju) grupėms priklausančių klasių, prekybos vienetas laikomas užsiimančiu
specializuota prekyba. Tokiu atveju būtina, remiantis pridėtine verte, taikant metodą „iš viršaus į apačią“ nustatyti
pagrindinę veiklos rūšį, pirmiausia nustatant pagrindinę grupę, o po to – klasę toje grupėje:

Klasė

A atvejis

B atvejis

C atvejis

47.21

30%

30%

20%

47.25

5%

15%

5%

47.62

45%

40%

35%

47.75

20%

15%

40%

Galutinis
suskirsty
mas

47.62 klasė

47.21 klasė

47.75 klasė

b) jeigu parduodami produktai aprėpia penkias ar daugiau bet kuriai iš 46.2–46.7 (didmeninės prekybos atveju)
arba 47.2–47.7 (mažmeninės prekybos atveju) grupėms priklausančių klasių, prekybos vienetas laikomas
nespecializuotu. Todėl mažmeninės prekybos atveju jis priskiriamas 47.1 grupei. Jeigu maisto, gėrimų ir tabako prekių
pardavimas sudaro bent 35 procentus pridėtinės vertės, pagrindinė veikla priskiriama NACE 2 red. 47.11 klasei. Visais
kitais atvejais – 47.19 klasei.
Klasė

A atvejis

B atvejis

C atvejis

47.21

5%

20 %

5%

47.22

10 %

15 %

5%

47.42

15 %

10 %

45 %

47.43

25 %

10 %

40 %

47.54

45 %

45 %

5%

Galutinis
suskirsty
mas

47.19 klasė

47.11 klasė

47.19 klasė

99. Paskirstymo taisyklės visada grindžiamos prekybos vieneto mažmeninės prekybos veikla. Jeigu, be
mažmeninės prekybos, prekybos vienetas užsiima papildoma veikla, jis priskiriamas atitinkamai klasei tik pagal
vykdomų mažmeninės prekybos veiklos rūšių sudėtį.
K sekcija „Finansinė ir draudimo veikla“ ir M sekcija „Profesinė, mokslinė ir techninė veikla“
100. K sekcija buvo papildyta dviem klasėmis, kuriose klasifikuojamos veiklos rūšys išeina už tradicinių
NACE ribų aprėpiant ekonominę gamybą, pavadintomis „Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla“ (64.20 klasė) ir
„Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla“ (64.30 klasė). Statistiniai vienetai, klasifikuojami šiose
klasėse, negauna jokių pajamų už produkcijos pardavimą ir dažniausiai neturi dirbančio personalo (išskyrus
galimai vieną ar kelis asmenis, veikiančius kaip teisėti atstovai). Kartais šie vienetai vadinami „storais žalvariniais
lakštais“ (brass plates) ar „pašto dėžutėmis“ (postal boxes) ar „tuščiomis dėžutėmis“ (empty boxes) ar „specialiais
tikslo objektais“ (special purpose entities – SPE), kadangi jie turi tik pavadinimą ir adresą. Kai kuriose šalyse jų
yra gana daug dėl mokestinių reikalų.
101. Klasifikuojant statistinius vienetus vienoje iš šių klasių, turėtų būti atkreiptas dėmesys taip pat ir į
kitas klases (dvi iš jų M sekcijos 70 skyriuje), pavadintas 70.10 „Pagrindinių buveinių veikla“ ir 70.22
„Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla“.
102. Tiksliau:
a) 64.20 klasė „Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla“ susijusi su kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingų)
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veikla, kurių pagrindinė veikla yra grupės turėjimas, tačiau šios grupės nei administruoja, nei vadovauja, kitiems
vienetams;
b) 64.30 klasė „Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla“ yra labai ypatinga NACE klasė, nes
ji susijusi ne su ekonomine veikla, o su gamybos vienetais;
c) 66.30 klasė „Fondų valdymo veikla“ aprėpia veiklą, atliekamą už atlygį arba pagal sutartį;
d) 70.10 klasė „Pagrindinių buveinių veikla“ aprėpia susijusių vienetų priežiūrą ir valdymą, atliekant
eksploatavimo kontrolę ir kasdienį vadovavimą;
e) 70.22 klasė „Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla“ aprėpia konsultacinę veiklą, susijusią su tokiomis
problemomis kaip bendras strateginis ir organizacinis planavimas, rinkodaros tikslai ir politika, žmogiškųjų išteklių
politika ir kt.
Gamybos vienetų, vykdančių keletą iš anksčiau paminėtų veiklos rūšių, pagrindinė veikla turėtų būti nustatyta,
kaip visada, remiantis pridėtinės vertės principu. Reikia atsižvelgti į tai, kad pajamos, gautos už kapitalo padidėjimą,
nesukuria pridėtinės vertės. Anksčiau paminėtų klasių pateikimas atspindi pagrindinį skirtumą NACE 1.1 atžvilgiu.
O sekcija „Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas“
103. NACE nėra jokio skirtumo institucinio sektoriaus (kaip SNA ir ESA), kuriam priklauso institucinis
vienetas, aspektu. Be to, nėra kategorijos, kurioje būtų aprašyta visa vyriausybės vykdoma veikla. Tačiau ne visos
viešojo valdymo institucijos priskiriamos O sekcijai „Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas“.
Vienetai, nacionaliniu, regioniniu arba vietiniu lygmeniu atliekantys veiklą, kuri pagal jos specifines savybes
priskiriama kitoms NACE sritims, klasifikuojami atitinkamose sekcijose. Pavyzdžiui, vidurinė mokykla, kuri yra
centrinės arba vietinės valdžios žinioje, priskiriama 85.3 grupei (P sekcija), o valstybinė ligoninė – 86.10 klasei (Q
sekcija). Antra vertus, ne tik viešojo valdymo institucijos klasifikuojamos O sekcijoje: privatūs gamybos vienetai,
atliekantys tipinę „viešojo valdymo veiklą“, taip pat klasifikuojami šioje sekcijoje.
T sekcija „Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti
skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu“
104. Į 97 skyrių įtraukiama tik privačių namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus, veikla. Šios veiklos
rezultatas nacionalinių sąskaitų sistemoje laikomas produkcija, ir šiuo tikslu bei tam tikrų apklausų tikslais šis skyrius
įtrauktas į NACE 2 red. Namų ūkio darbininkų veikla čia neklasifikuojama: pavyzdžiui, vaiko priežiūros veikla
klasifikuojama 88.91 klasėje, skalbinių skalbimas klasifikuojamas 96.01 klasėje, patarnautojo veikla klasifikuojama
96.9 grupėje ir kt.
105. Poreikis aprašyti savoms reikmėms tenkinti skirtą veiklą atsirado renkant duomenis, pavyzdžiui, atliekant
darbo jėgos ar laiko panaudojimo tyrimus. Nors rinkos veiklos rūšis reikėtų bendrai aprašyti remiantis esamomis
taisyklėmis, teisingai nustatant NACE kodą, šių taisyklių taikymas savoms reikmėms tenkinti skirtų prekių gamybos ir
paslaugų teikimo veiklos rūšims yra sudėtingas, kadangi, kitaip nei rinkos veiklos rūšims, sunku apskaičiuoti pridėtinę
vertę. Tokios veiklos rūšys dažnai jungia žemės ūkio, statybų, tekstilės gamybos, taisymo ir kitas paslaugas. 98 skyrius
„Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir
paslaugų teikimu“, atitinka NACE 1.1 red. 96 ir 97 skyrius, kurie buvo įtraukti siekiant aprėpti šias veiklos rūšis. 98
skyrius nėra svarbus ES verslo statistikai, tačiau renkant duomenis aprėpia namų ūkių ir savęs išlaikymo veiklos rūšis.
4 SKYRIUS. NACE ryšys su kitais klasifikatoriais
106. Šiame skyriuje aprašomas NACE ir kitų susijusių klasifikatorių ryšys. Pagrindinis ryšis yra nurodytas šio
dokumento 3 punkte pateiktoje schemoje. Pirmiausia ryšys su tarptautiniais klasifikatoriais, grįstais Jungtinių Tautų
klasifikatorių sistema, aprašomas konkrečiai, kadangi NACE ir daugelis kitų ES klasifikatorių įvairiomis formomis
atspindi atitinkamus pasaulio lygmens klasifikatorius. Toliau yra nurodytas ryšys su kitais ES klasifikatoriais. Galiausiai
yra nurodytas ryšys su kitais daugianacionaliniais klasifikatoriais kartu su agreguotomis struktūromis, naudojamomis
nacionalinių sąskaitų plotmėje.
107. RAMON, tiesioginės prieigos Eurostato metaduomenų serveryje, teikiama informacija apie tarptautinius,
regioninius ir nacionalinius statistinius klasifikatorius, sukurtus daugeliui statistikos sričių: ekonominei analizei,
aplinkai, švietimui, profesijoms, nacionalinėms sąskaitoms ir kt. bei detalias jų struktūras. Informacija aprėpia įvairius
aspektus, tarp jų bendruosius aprašymus, klasifikatorių struktūrą (t. y. kodus ir pavadinimus), aiškinamąsias pastabas,
įvairių klasifikatorių sąsajų lenteles, metodinius dokumentus ir kitą bendrąją su klasifikatoriais susijusią informaciją.
Jei įmanoma, informacija pateikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
RAMON serveris viešai prieinamas internete adresu: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/.
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4.1 Ryšys su tarptautiniais klasifikatoriais
Tarptautinė ekonominių ir socialinių klasifikatorių šeima
108. Tarptautinę ekonominių ir socialinių klasifikatorių šeimą sudaro klasifikatoriai, įregistruoti Jungtinių
Tautų klasifikatorių rejestre, atnaujinti ir patvirtinti kaip gairės Jungtinių Tautų Statistikos komisijos arba kitos
kompetentingos tarpvyriausybinės institucijos tokiais klausimais kaip ekonomika, demografija, darbas, sveikatos
priežiūra, švietimas, socialinė gerovė, geografija, aplinka, laiko panaudojimas ir turizmas. Ji taip pat aprėpia tuos
panašių dalykų klasifikatorius, kurie įregistruoti rejestre ir sukurti tarptautinių klasifikatorių pagrindu arba su jais susiję,
kurie visų pirma, bet ne išimtinai, naudojami regioniniais arba nacionaliniais tikslais.
109. Tarptautinę ekonominių ir socialinių klasifikatorių šeimą sudaro trys pagrindiniai tipai: rekomendaciniai,
išvestiniai ir susiję klasifikatoriai.
110. Rekomendaciniai klasifikatoriai yra ekonominiai ir socialiniai klasifikatoriai, sukurti remiantis
tarptautinėmis sutartimis, kuriuos patvirtino Jungtinių Tautų Statistikos komisija arba kita kompetentinga
tarpvyriausybinė institucija, pavyzdžiui, Tarptautinė darbo organizacija (TDO), Tarptautinis pinigų fondas (TPF),
Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) arba
Pasaulio muitų organizacija (PMO), atsižvelgiant į svarstomo dalyko sritį. Tokie rekomendaciniai klasifikatoriai įgijo
tarptautinį pritarimą ir oficialų pripažinimą, yra patvirtinti ir rekomenduojami kaip gairės rengiant išvestinius
klasifikatorius. Jie gali būti naudojami kaip modeliai kitiems klasifikatoriams rengti arba juos peržiūrėti tiek struktūros,
tiek kategorijų charakteristikų ir apibrėžimų požiūriu. ISIC yra rekomendacinis klasifikatorius ekonominės veiklos
rūšims klasifikuoti.
111. Išvestiniai klasifikatoriai sukurti rekomendacinių klasifikatorių pagrindu. Išvestiniai klasifikatoriai gali
būti rengiami perimant rekomendacinio klasifikatoriaus struktūrą ir kategorijas ir vėliau pridedant papildomas
kategorijas, kurių nėra šiame klasifikatoriuje, arba restruktūrizuojant ar sujungiant vieno arba daugiau rekomendacinių
klasifikatorių elementus. Išvestiniai klasifikatoriai dažnai individualiai pritaikomi naudoti nacionaliniu arba
daugianacionaliniu lygmeniu. NACE yra išvestinis ISIC klasifikatorius.
112. Susiję klasifikatoriai yra klasifikatoriai, iš dalies susieti su rekomendaciniais klasifikatoriais, dėl to
būtinos sąsajų lentelės (kartais vadinamos atitikties lentelėmis). NAICS (žr. toliau) yra susijęs su ISIC klasifikatorius.
JTO integruotoji veiklos rūšių ir produktų klasifikatorių sistema
113. 1989 m. JT Statistikos komisija pasiūlė klasifikatorių, sudarančių integruotą sistemą veiklos rūšims,
prekėms ir paslaugoms klasifikuoti, rinkinį, kuris gali būti naudojamas įvairiomis ekonominės statistikos rūšimis
pasaulio lygmeniu. ISIC, SITC ir CPC klasifikatoriai yra pagrindinės, labai glaudžiai tarpusavyje susijusios šios
sistemos sudedamosios dalys.
ISIC aprėpia sistemos veiklos rūšių dalį,
CPC yra pagrindinė prekių ir paslaugų klasifikavimo priemonė,
SITC yra agreguotas pervežamų prekių klasifikatorius tarptautinės prekybos statistikai rinkti palyginimo
tikslais
BEC yra prekių klasifikatorius pagal makroekonomikos kategorijas, skirtas ekonominei analizei.
114. Kalbant apie prekes, tiek CPC, tiek SITC kategorijų pagrindui naudojamos Suderintos prekių aprašymo ir
kodavimo sistemos (HS) kategorijos ar subkategorijos kaip struktūriniai blokai savo elementams, t. y. kiekviena
kategorija žemiausiu CPC lygmeniu visiškai atitinka bent vieną HS kategoriją arba yra dviejų ar daugiau HS kategorijų
ir subkategorijų junginys. Tačiau yra keletas atvejų, ypač žemės ūkio srityje, kur HS kategorija yra išskaidyta į kelis
CPC elementus.
115. HS yra tarptautinis muitų produktų klasifikatorius, kurį parengė Pasaulio muitų organizacija užsienio
prekybai. HS naudojamas muitų tarifams ir užsienio prekybos statistikai. HS struktūra hierarchinė, jame pateikti
išsamūs maždaug 5000 prekių apibrėžimai ir charakteristikos. Jį sudaro 96 skyriai, kurių kiekvienas identifikuojamas
dviejų ženklų skaitmeniniu kodu; skyriai suskirstyti į tam tikras grupes (kategorijas), kurios savo ruožtu yra išskaidytos
į subkategorijas. Kategorijos yra identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniais kodais, o subkategorijos – šešių ženklų
skaitmeniniais kodais. Nors HS iš esmės aprėpia prekes, t. y. materialiai apčiuopiamus produktus, į jį taip pat įtraukta
elektros energija. Į HS neįtraukiamos paslaugos, bet įtraukiamos paslaugų fizinės „apraiškos“ (pavyzdžiui, architektų
planai, diskeliai su programine įranga, net meno kūrinių originalai ir senesni nei 100 metų antikvariniai daiktai ir kt.).
Čia taip pat įtraukiamos prekės, kurios nėra gaminamos, pavyzdžiui, panaudota įranga. Paskutinė HS redakcija parengta
2007 m.; HS peržiūrimas kiekvienais metais.
116. CPC suskirsto produktus pagal jų fizines savybes ir būdingus kilmės požymius arba teikiamas paslaugas
pagal jų pobūdį. Šis kriterijus aprėpia, pavyzdžiui, naudojamos žaliavos rūšį, naudojamą gamybos procesą, prekių
paskirtį ir kt. Nors šis kriterijus dažnai yra toks pat kaip ir kriterijus, naudojamas ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriuose, tačiau CPC yra produktų klasifikatorius, nepriklausomas nuo veiklos rūšių klasifikatoriaus. Dėl tos
priežasties CPC kodavimo sistema yra nepriklausoma nuo ISIC klasifikatoriaus. Pavyzdžiui, nors ir mėsa, ir kailiai yra
skerdyklų veiklos rezultatas (ISIC 1010 klasė „Mėsos perdirbimas ir konservavimas“), jie priskirti skirtingoms CPC
sekcijoms. Todėl CPC kodavimo sistema nepriklausoma nuo ISIC.
117. Tačiau, nepaisant tokio požiūrio, CPC klasifikatoriuje taip pat atsižvelgiama į ekonominės kilmės
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kriterijų. Pagal šį kriterijų (ES naudojamą NACE ir CPA), produktų klasifikatoriaus vienoje kategorijoje grupuojamos
prekės arba paslaugos, kurios yra tik vienos ekonominės veiklos rūšies rezultatas. Tokiu būdu buvo siekiama išskirti
kategorijas žemiausiu CPC lygmeniu, kad kiek galima daugiau produktų šiame lygmenyje būtų galima priskirti vienai
ISIC kategorijai: CPC leidinyje pateiktos CPC poklasių ir ISIC klasių sąsajų lentelės. Tačiau kilmės kriterijaus taikymas
ne visada pasiteisina, net naudojant žemiausius HS lygmenis.
118. Atnaujintą CPC 2 versiją JT Statistikos komisija patvirtino 2006 m. kovo mėnesį.
119. SITC laikomasi tradicinės tvarkos, kur pagrindinis dėmesys skiriamas naudojamoms medžiagoms,
gamybos stadijai ir galutiniam naudojimui.
120. BEC10 yra sukurtas kaip priemonė konvertuoti SITC pagrindu paskaičiuotus duomenis į reikšmingus
junginius, skirtus ekonominei analizei, grįstus NSS skirtumais tarp kapitalinių prekių, tarpinių prekių ir trumpalaikių /
ilgalaikių vartojimo prekių. Čia nėra tiesioginio ISIC ir BEC ryšio, nes SITS kategorijos pertvarkytos į 19 BEC
kategorijų. BEC buvo peržiūrėtas 1986 m. SITC 3 red. pagrindu, ir BEC kategorijų apibrėžimai, atsižvelgiant į HS
pakategores, vėliau buvo pakeisti, siekiant atspindėti 2002 ir 2006 m. atliktus HS pakeitimus.
NACE ryšys su ISIC
121. NACE yra išvestinis ISIC klasifikatorius: NACE visų lygių kategorijos yra išskiriamos kaip tapačios ISIC
kategorijoms arba jas sudaro tam tikrų ISIC kategorijų rinkiniai. ISIC 4 red. pirmasis ir antrasis lygmenys (sekcijos ir
skyriai) atitinka NACE 2 red. sekcijas ir skyrius. ISIC 4 red. trečiasis ir ketvirtasis lygmenys (grupės ir klasės) NACE 2
red. yra išskaidyti pagal Europos poreikius. Tačiau NACE 2 red. grupes ir klases visada galima sujungti į ISIC 4 red.
grupes ir klases, kurių pagrindu jos sudarytos. Tolesnio NACE 2 red. išskaidymo, palyginamo su ISIC 4 red., tikslas yra
sukurti klasifikatorių, kuris būtų geriau pritaikytas Europos ekonomikos struktūrai.
122. Be to, ISIC ir NACE naudojamos kodavimo sistemos yra kiek įmanoma vienodos: kad būtų paprasta
atskirti dvi sistemas, NACE tarp dviejų pirmųjų skaičių (skyriaus lygmens) ir dviejų paskutinių skaičių (grupių ir
klasių) dedamas taškas. Kadangi keletas ISIC 4 red. grupių ir klasių suskaidytos į NACE grupes ir klases neįvedant
papildomų hierarchinių lygmenų, kai kurie ISIC kodai skiriasi nuo atitinkamų NACE kodų. Todėl veiklos rūšis grupės
arba klasės lygmeniu NACE 2 red. gali turėti skaitmeninį kodą, kuris skiriasi nuo ISIC 4 red. kodo.
NACE ryšys su kitais tarptautiniais klasifikatoriais
123. Yra kitų Jungtinių Tautų Organizacijos arba kitų tarpvyriausybinių institucijų parengtų klasifikatorių,
turinčių tam tikrą ryšį su ISIC arba kuriuose apibrėžiant jų taikymo sritį ar kategorijas naudojamos ISIC dalys. Dėl to jie
yra susiję ir su NACE.
124. Šie klasifikatoriai buvo sukurti statistiniams duomenims apie profesijas, užimtumą, išlaidas, švietimą,
turizmą ir aplinką rinkti. Svarbiausieji jų išvardyti toliau. Besidomintis skaitytojas gali rasti išsamią informaciją JT
statistikos tarnybos tinklalapyje
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/class_default.asp
 Valdymo funkcijų klasifikatorius (COFOG);
 Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius (ISCED)11;
 Tarptautinis standartizuotas profesijų klasifikatorius (ISCO)12;
 Bandomosios turizmo sąskaitos (TSA) 13;
 Informacijos ir telekomunikacijų technologijų sektoriaus klasifikatorius (ICT)14;
 Turinio ir žiniasklaidos sektoriaus apibrėžimas.
4.2. Ryšys su ES klasifikatoriais
Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius
125. CPA15 yra europinė CPC versija, todėl jam priskirtos esminės funkcijos nesiskiria nuo CPC funkcijų. ES
konkrečių statistikos sričių klasifikatoriai susieti su CPA, jei tyrimuose pats CPA nenaudojamas, tarp jų yra nustatytas
ryšys. Nors CPA yra europinė CPC versija, jis skiriasi nuo pastarojo ne tik tuo, kad yra detalesnis bet ir dėl struktūros

10

Makroekonomikos kategorijų klasifikatorius: apibrėžta pagal SITC, 3 red., statistikos dokumentai, Nr. 53/3 red. ir
pakeitimas (Jungtinių Tautų Organizacijos leidinys, Nr. E.86.XVII.4 ir 1 pakeitimas).
11

Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius (ISCED 1997 m.) (Paryžius, UNESCO, 1997 m. lapkričio mėnuo).
Tarptautinis standartizuotas profesijų klasifikatorius (ISCO-1988) (Ženeva, TDO, 1988 m.).
13
Europos Bendrijų Komisija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Jungtinių Tautų Organizacija ir Pasaulio
turizmo organizacija, Bandomosios turizmo sąskaitos: rekomenduojama metodinė struktūra, statistiniai dokumentai, Nr. 80
(Jungtinių Tautų Organizacijos leidinys, Nr. E.01.XVII.9).
14
www.oecd.org
15
1993 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3696/93 dėl statistinio Europos ekonominės bendrijos produktų pagal veiklos
rūšį klasifikatoriaus (CPA), OL L 342, 1993 m. gruodžio 31 d.
12
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pokyčių. ES jam rengti pasirinko ekonominės kilmės kriterijų, remiantis NACE struktūra. Todėl CPA struktūra iki
keturių ženklų (klasių) lygmens atitinka NACE struktūrą. Apskritai CPC poklasiai yra pertvarkyti pagal ekonominės
kilmės kriterijų. CPA ir NACE 2 red. ryšys akivaizdus CPA kodų požiūriu: visuose CPA lygmenyse kodavimas
pirmaisiais keturiais kodo ženklais yra tapatus kodavimui pagal NACE 2 red., išskyrus tik kelias išimtis. Kaip praktinio
kasdienio statistinio darbo priemonė CPA, kaip ir kiti produktų klasifikatoriai, gali būti naudojamas apibrėžiant
individualių veiklos rūšių rezultatų (produktų) charakteristikas. Tačiau reikia pažymėti, kad tam tikrais atvejais veiklos
rūšies ir produkto ryšys yra sąlyginis: taip yra, kai tie patys produktai, naudojant skirtingus gamybos procesus, yra
skirtingų veiklos rūšių rezultatas. Nacionalinės CPA vversijos rengiamos taip pat, kaip ir nacionalinės NACE 2 red.
versijos.
Kombinuotoji nomenklatūra
126. CN16, Kombinuotoji nomenklatūra, yra ES vidaus tikslais užsienio prekybos muitų tarifams ir užsienio
prekybos statistikai rengti naudojamas klasifikatorius, kuriame detalumo laipsnis yra aukštesnis negu HS. CN buvo
įdiegta 1988 m. CN kategorijos žymimos aštuonženkliais skaitmeniniais kodais. CN peržiūrima kasmet ir, kaip ir
Tarybos reglamentas, yra privaloma valstybėms narėms.
PRODCOM
127. „PRODCOM“ 17 yra ES gavybos ir apdirbamosios gamybos (išskyrus paslaugas kitokias nei „pramoninės
paslaugos“) statistikos sistemos santrumpa. Produktų klasifikatorių (PRODCOM sąrašas), kuriuo remiantis rengiama
gamybos statistika, kasmet sudaro PRODCOM komitetas. PRODCOM sąrašo kategorijos yra kildinamos iš CN, bet
toliau jų kodai yra išskaidyti pagal CPA kodus. PRODCOM kategorijoms koduoti naudojami aštuonženkliai
skaitmeniniai kodai, kurių pirmieji šeši ženklai yra tapatūs atitinkamiems CPA kodams. Todėl PRODCOM sąrašas yra
ir susietas, ir tuo pačiu atitinkantis CPA. Ryšys su CPA pabrėžia ryšį su NACE ir leidžia identifikuoti įmones,
gaminančias produkciją, o ryšys su CN leidžia gamybos statistiką lyginti su užsienio prekybos statistika.
Pagrindinės pramonės grupės
128. MIG18 yra Europos pagrindinių pramonės grupių klasifikatoriaus, pagal kurį pramonės šakos
grupuojamos produktų paklausos pagrindu, santrumpa: gamybos priemonės, tarpiniai produktai, ilgalaikio vartojimo
prekės, trumpalaikio vartojimo prekės ir energija. MIG naudojamas keliems rodikliams: tarp jų, pramoninės gamybos
indeksas (išreiškiamas pridėtine verte ir grindžiamas veiklos rūšies vieneto (KAU) principu) ir gamintojų kainų
indeksas.
Mokėjimų balansas: tiesioginių užsienio investicijų statistikos klasifikatorius
129. Mokėjimų balanse19 naudojami NACE kategorijų junginiai duomenims apie tiesiogines užsienio
investicijas (FDI) pateikti: veiklos rūšių suskirstymo lygiai dažniausiai yra išreikšti pagal NACE skyrius.
4.3. Ryšys su kitais daugianacionaliniais klasifikatoriais
NAICS
130. NAICS yra Šiaurės Amerikos pramonės klasifikavimo sistema. NAICS buvo sukurta praeito amžiaus
paskutinio dešimtmečio viduryje, turint tikslą Kanadai, Meksikai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms parengti bendrus
gamybos šakų apibrėžimus, leidžiančius palengvinti šių trijų Šiaurės Amerikos šalių gamybos ekonominę analizę.
NAICS parengta remiantis į gamybą orientuota koncepcine struktūra, joje klasifikuojami gamybos vienetai, o ne veiklos
rūšys. Dėl to ISIC ir NAICS struktūros skiriasi. Tačiau, siekiant užtikrinti duomenų palyginamumą, pagal NAICS
rengiama statistinė informacija gali būti agreguojama iki dviejų ženklų ISIC 4 red. / NACE 2 red. skyrių lygmens.
Daugeliu atvejų labiau detalūs ryšiai yra galimi. NAICS ir ISIC atitiktis detaliau aprašyta NAICS interneto tinklalapyje

16

Kombinuotoji nomenklatūra – detaliau išskaidyta Suderinta sistema
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm.
17
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Result.do?arg0=prodcom&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=en&RechType=RECH_mot&idRoot=2&refinecode=LEG*T1
%3DV111%3BT2%3DV1%3BT3%3DV1&Submit=Search.
18
Komisijos reglamentas (EB) 86/2001
http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2001/l_086/l_08620010327en00110014.pdf
19
http://europa.eu.int/eurlex/
lex/Result.do?arg0=184%2F2005&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=en&RechType=RECH_mot&
idRoot=2&refinecode=LEG*T1%3DV111%3BT2%3DV1%3BT3%3DV1&Submit=Search
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(JAV: http://www.census.gov/naics, Kanada: http://www.statcan.ca/).
ANZSIC
131. Australijos ir Naujosios Zelandijos standartinis pramonės klasifikatorius (ANZSIC) buvo sukurtas abiejų
šalių pramonės statistikai rengti ir ją analizuoti. Rengiant ANZSIC didelis dėmesys buvo skirtas klasifikatoriui derinti
su tarptautiniais standartais. ISIC 3 red. buvo naudojamas kaip tarptautinis rekomendacinio pobūdžio standartas.
Išsamius ANZSIC ir ISIC atitikties aprašymus galima rasti ABS tinklalapyje http://www.statistics.gov.au/. ANZSIC
daug artimesnis ISIC / NACE nei NAICS, nes jo struktūra daugeliu atvejų atitinka ISIC struktūrą, o skyrių ir žemesnių
lygmenų kategorijas galima jungti į ISIC dviženklio lygmens kategorijas. Todėl duomenis pagal ANZSIC galima
konvertuoti į ISIC / NACE gana žemu klasifikatoriaus lygmeniu.
Kiti klasifikatoriai
132. Be Europos Sąjungos šalių narių, dar Norvegija ir Šveicarija yra pasirinkusios naudoti pagal NACE
parengtas nacionalines versijas. Be to, apie 10 šalių, nepriklausančių ES, ir šalys kandidatės, tokios kaip Kroatija ir
Turkija, naudoja NACE savo nacionalinėms klasifikatorių versijoms rengti. Daugiau nei 150 pasaulio šalių naudoja
ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, grindžiamus NACE arba ISIC struktūra.
4.4 Agreguotos nacionalinių sąskaitų struktūros
133. Nacionalinių sąskaitų specialistai nustatė poreikį sukurti du standartinius ISIC / NACE kategorijų
junginius, skirtus daugelio šalių nacionalinių sąskaitų duomenims skelbti. Pirmasis, vadinamas „aukščiausio lygmens
junginys“, jungia ISIC / NACE sekcijas į 10/11 kategorijų; antrasis, vadinamas „tarpinis junginys“, jungia skyrius ir
sudarytas iš 38 kategorijų. Dvi agreguotos struktūros nėra sudėtinė ISIC / NACE dalis, bet yra visiškai integruotos į jų
hierarchinę struktūrą (aukščiausio lygmens junginys, sekcijos, tarpinis junginys, skyriai, grupės ir klasės).
134. Toliau esančioje lentelėje pateiktas „aukščiausio lygmens SNA / ISIC junginys A*10/11“.

1
2
2a
3
4

ISIC 4 red. / NACE
2 red. sekcijos
A
B, C, D ir E
C
F
G, H ir I

6
7
8

J
K
L
M ir N

9

O, P ir Q

10

R, S, T ir U

5

Aprašymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Apdirbamoji gamyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas bei kita pramonė
Iš kurių: apdirbamoji gamyba
Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas ir saugojimas,
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
Informacija ir ryšiai
Finansinė ir draudimo veikla
Nekilnojamojo turto operacijos*
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo
veikla
Viešasis valdymas ir gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir
socialinis darbas
Kitos paslaugos

*Įeina priskaičiuoti nuomos mokesčiai už savininkų naudojamą būstą
Toliau lentelėje pateiktas „tarpinis SNA / ISIC junginys A*38“.

1
2
3
4
5
6
7
8

A*38 kodas
A
B
CA
CB
CC
CD
CE
CF

ISIC 4 red. / NACE 2 red.
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Maisto, gėrimų ir tabako gamyba
Tekstilės gaminių, drabužių, odos ir susijusių gaminių gamyba
Medienos ir popieriaus gaminių gamyba ir spausdinimas
Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
Farmacinių preparatų, medicininių chemikalų ir botanikos gaminių

Skyriai
01–03
05–09
10–12
13–15
16–18
19
20
21
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9

CG

10

CH

11
12
13
14
15
16
17

CI
CJ
CK
CL
CM
D
E

18
19

F
G

20
21
22
23
24
25
26
27

H
I
JA
JB
JC
K
L
MA

28
29
30
31
32
3
34
35
36
37

MB
MC
N
O
P
QA
QB
R
S
T**

38

U**

gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalinių mineralinių
produktų gamyba
Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius,
gamyba
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
Elektros įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
Transporto priemonių ir įrangos gamyba
Kita apdirbamoji gamyba, mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir
regeneravimas
Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir
motociklų remontas
Transportas ir saugojimas
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
Leidybinė veikla, garso ir vaizdo programų rengimas ir transliavimas
Telekomunikacijos
IT ir kitų informacinių paslaugų veikla
Finansinė ir draudimo veikla
Nekilnojamojo turto operacijos*
Teisinė, apskaitos, valdymo, architektūrinė, inžinerijos, techninio
tikrinimo ir analizės veikla
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Administracinė ir aptarnavimo veikla
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
Švietimas
Žmonių sveikatos priežiūros veikla
Stacionarinė globos ir socialinio darbo veikla
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
Kita aptarnavimo veikla
Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi
su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių
gamyba ir paslaugų teikimu
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

22 + 23
24 + 25
26
27
28
29 + 30
31–33
35
36–39
41–43
45–47
49–53
55 + 56
58–60
61
62 +63
64–66
68
69–71
72
73–75
77–82
84
85
86
87 + 88
90–93
94–96
97 + 98*
99*

*Įeina priskaičiuoti nuomos mokesčiai už savininkų naudojamą būstą.
**Visa U sekcija ir T sekcijos dalis (98 skyrius) neįeina į nacionalinių sąskaitų gamybos ribas ir bus tuščios
pateikiant nacionalinių sąskaitų duomenis, bet jie įtraukiami siekiant komplektiškumo.
5 SKYRIUS. NACE 1.1 red. ir NACE 2 red. skirtumai
135. Nors kai kurios NACE naudojimo taisyklės pasikeitė ir buvo peržiūrėti klasifikatoriaus struktūros bei
aiškinamųjų pastabų formulavimo kriterijai, bendrosios NACE charakteristikos liko tos pačios.
136. Aukščiausiu klasifikatoriaus lygmeniu įtraukti nauji sprendimai ir sukurtos naujos kategorijos,
atspindinčios įvairias gamybos formas ir atsirandančias naujas pramonės šakas. Kartu stengtasi išlaikyti klasifikatoriaus
struktūrą visose srityse, kurios aiškiai nereikalauja pakeitimų dėl naujų sprendimų.
137. Klasifikatorius dabar yra daugiau išskaidytas (nuo 514 iki 615 klasių). Kalbant apie paslaugų veiklos
rūšis, elementų padidėjimas yra akivaizdus visais lygmenimis, įskaitant aukščiausią, o kitų veiklos rūšių, pavyzdžiui,
žemės ūkis, labiau išskaidytos tapo žemesnio lygmens klasifikatoriaus kategorijos.
5.1. Struktūros pakeitimai
138. NACE 1.1 red. sudarė 17 sekcijų ir 62 skyriai; NACE 2 red. yra 21 sekcija ir 88 skyriai. Aukščiausiu
NACE lygmeniu kai kurias sekcijas galima lengvai palyginti su ankstesne klasifikatoriaus redakcija. Tačiau įvedus kai
kuriuos naujus darinius sekcijų lygmeniu, pavyzdžiui, informacijos sekciją arba veiklos rūšių junginį, susijusį su
aplinka, nėra galimybės lengvai palyginti NACE 2 red. su ankstesne NACE 1.1 red.
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139. Toliau esančioje lentelėje pateikta bendra NACE 1.1 red. ir NACE 2 red. sekcijų atitiktis. Prašome
atkreipti dėmesį, kad šioje lentelėje pateikta sekcijų atitiktis viena su viena, norint pateikti visapusišką vaizdą, būtina
sudaryti detalesnę atitikčių lentelę.
NACE 1.1 red.
Sekcija Aprašymas
Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė

A

NACE 2 red.
Sekcija

Aprašymas

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B

Žuvininkystė

C

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

B

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

D

Apdirbamoji gamyba

C

Apdirbamoji gamyba

Elektros, dujų ir vandens tiekimas

D

E

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro
kondicionavimas
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų
tvarkymas ir regeneravimas
Statyba

E
F

Statyba

F

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba:
variklinių transporto priemonių,
motociklų ir asmeninių bei namų ūkio
reikmenų remontas

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių
transporto priemonių ir motociklų remontas

H

Viešbučiai ir restoranai

I

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

I

Transportas, saugojimas ir ryšiai

H

Transportas ir saugojimas

J

Informacija ir ryšiai

Finansinis tarpininkavimas

K

Finansinė ir draudimo veikla

Nekilnojamojo turto, nuomos ir verslo
veikla

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N

Administracinė ir aptarnavimo veikla

J
K

M

Viešasis valdymas ir gynyba;
privalomasis socialinis draudimas
Švietimas

P

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis
socialinis draudimas
Švietimas

N

Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

O

Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė
aptarnavimo veikla

L

O

P

Namų ūkių, samdančių darbininkus,
veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su
nediferencijuojamų gaminių gamyba

Q

Ekstrateritorinės organizacijos ir įstaigos U

T

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo
veikla

S

Kita aptarnavimo veikla
Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla;
namų ūkių veikla, susijusi su savoms
reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų
gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
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Toliau pateiktoje lentelėje parodyti NACE 1.1 red. ir NACE 2 red. skirtumai skaičiais:
NACE 1.1 red.
Sekcijos
Skyriai
Grupės
Klasės

Sekcijos
Skyriai
Grupės
Klasės

NACE 2 red.
17
62
224
514

21
88
272
615

Apdirbamosios gamybos sekcija
1
1
23
24
103
95
242
230

Skirtumas
+4
+26
+48
+101

+/-0
+1
-8
-12

Kitos sekcijos
Sekcijos
Skyriai
Grupės
Klasės

16
39
121
272

20
64
177
385

+4
+25
+56
+113

141. Norint suprasti pakeitimų poveikį oficialiajai statistikai dėl NACE 2 red. įgyvendinimo, būtų naudinga
išskirti tokius atitikties tipus lyginant NACE 1.1 red. ir NACE 2 red.:
• 1 su 1 ryšys (196 NACE 1.1 red. klasės tiksliai atitinka NACE 2 red. klases ir priešingai);
• n su 1 ryšys (87 klasės, kuriose dvi ar daugiau NACE 1.1 red. klasių atitinka vieną NACE 2 red. klasę);
• 1 su m ryšys (17 klasių, kuriose viena NACE 1.1 red. klasė išskaidyta į dvi ar daugiau NACE 2 red. klases);
• n su m ryšys (214 klasių, kuriose dvi ar daugiau NACE 1.1 red. klasių atitinka dvi ar daugiau NACE 2 red.
klasių).
Gamybos vienetams, klasifikuojamiems klasėse, susijusiose su 1 su 1 ar n su 1 ryšiais, verslo registruose gali
būti automatiškai perkoduotos veiklos rūšys pagal NACE 2 red. Ši nuostata pagal NACE nacionalines versijas turėtų
būti taikoma visose šalyse.
142. Svarbių NACE 1.1 red. ir NACE 2 red. skirtumų yra per daug, kad juos visus būtų galima išvardyti šiame
dokumente. Vis dėlto toliau minimi svarbiausieji.
143. NACE 1.1 red. žemės ūkio ir žuvininkystės sekcijos buvo sujungtos. Tačiau labai padidėjo šios naujosios
A sekcijos (Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė) detalumo lygis. Tai susiję su nuolat gaunamais prašymais
padidinti ISIC detalumo lygį, daugiausia dėl to, kad žemės ūkis yra svarbi daugelio besivystančių šalių ekonomikos
struktūros dalis.
144. Buvo sukurti nauji apdirbamosios gamybos skyriai, atspindintys naujas svarbias pramonės šakas ar senas
šakas, kurių ekonominė ar socialinė svarba išaugo, pavyzdžiui, 21 skyrius (Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir
farmacinių preparatų gamyba) ir 26 skyrius (Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba). Pastarojo
klasifikavimo sritis platesnė nei NACE 1.1 red. 30 skyriaus (Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba), todėl tampa
geresne priemone aukštųjų technologijų veiklos srities statistikai rengti. Kiti nauji skyriai, pavyzdžiui, 11 skyrius
(Gėrimų gamyba) ir 31 skyrius (Baldų gamyba), gauti išskaidžius ankstesnius skyrius ir atskiras jų grupių lygmens
komponentes perkėlus į skyrių lygmenį.
145. Dauguma likusių C sekcijos (Apdirbamoji gamyba) skyrių yra nepakitę, išskyrus NACE 1.1 red. 22 skyrių
(Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) ir 37 skyrių (Antrinis perdirbimas), iš kurių didelės dalys buvo
perkeltos į kitas sekcijas (žr. toliau).
146. Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas, kurie anksčiau buvo priskirti prie atitinkamos įrangos gamybos,
dabar pateikiami atskirai 33 skyriuje (Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas). Dabar visos specializuotos remonto
veiklos rūšys NACE klasifikuojamos atskirai, nors remontui atskiros aukščiausio lygmens kategorijos nėra sukurtos.
147. Sukurta nauja E sekcija (Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas), į kurią
įtrauktas NACE 1.1 red. 90 skyrius „Sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikla“, NACE 1.1 red. 41 skyrius „Vandens
rinkimo, valymo ir paskirstymo veikla“ bei didžiąja dalimi NACE 1.1 red. 37 skyriui priskirtina medžiagų atgavimo
veikla. Šioje sekcijoje dabar sugrupuotos visuotinės svarbos paslaugų veiklos rūšys, bet joje taip pat atsižvelgiama į
dabartinę šių veiklos rūšių organizaciją daugelyje šalių. Šių veiklos rūšių detalumo lygis žymiai padidėjo.
148. NACE 2 red. įvesta „Specializuotos statybų veiklos“ (taip pat žinomos, kaip „Specializuoti darbai“)
koncepcija, pakeičianti ankstesnio klasifikatoriaus skyrių struktūrą, kuri daugiausia buvo grindžiama statybų proceso
etapais.
149. Namų ūkio reikmenų taisymas iškeltas iš G sekcijos (Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių
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transporto priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas). Tačiau palyginamumo ir
tęstinumo sumetimais dėl transporto priemonių ir motociklų prekybos ir remonto veiklos, klasifikuojamos NACE 2 red.
45 skyriuje (kuris atitinka NACE 1.1 red. 50 skyrių), buvo padaryta išimtis.
150. I sekcijos (Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla) detalumas padidintas, siekiant atspindėti
skirtingą vykdomų veiklos rūšių pobūdį ir specializaciją.
151. Sukurta nauja J sekcija (Informacija ir ryšiai), kurioje sujungiamos informacijos ir kultūros produktų
gamybos ir platinimo veiklos rūšys, šių produktų perdavimo arba platinimo priemonių suteikimas, taip pat duomenų
arba ryšių, informacinių technologijų veiklos rūšys bei duomenų apdorojimo ir kita informacinių paslaugų veikla.
Pagrindiniai šios sekcijos komponentai yra leidybinė veikla, įskaitant programinės įrangos leidybą (58 skyrius), kino
filmų ir garso įrašų leidybos veikla (59 skyrius), radijo ir televizijos programų rengimas ir transliavimas (60 skyrius),
telekomunikacijų veikla (61 skyrius) ir informacinių technologijų veikla (62 skyrius) bei kita informacinių paslaugų
veikla (63 skyrius). Šios veiklos rūšys buvo įtrauktos į NACE 1.1 red. D sekciją (Apdirbamoji gamyba), I sekciją
(Transportas, sandėliavimas ir ryšiai), K sekciją (Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla) ir O sekciją (Kita
komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla), todėl tai turi didelę įtaką palyginamumui su ankstesne NACE
versija. Tačiau toks naujas informacinių ir komunikacinių veiklos rūšių išdėstymas užtikrina nuoseklesnį požiūrį nei
ankstesnėje NACE versijoje, grindžiamoje vykdomų veiklos rūšių charakteristikomis.
152. Į K sekciją (Finansinė ir draudimo veikla) įtrauktos dvi klases, kurios išeina už tradicinių NACE ribų
aprėpiant ekonominę gamybą, pavadintos 64.20 klasė (Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla) ir 64.30 klasė (Trestų,
fondų ir panašių finansinių institucijų veikla).
153. NACE 1.1 red. nekilnojamojo turto, nuomos ir verslo veiklos rūšių sekcija suskirstyta į tris NACE 2 red.
sekcijas. Dėl veiklos rūšių apimties ir svarbos nacionalinių sąskaitų sistemoje operacijoms su nekilnojamuoju turtu
dabar skirta atskira L sekcija. Likusios veiklos rūšys sugrupuotos į M sekciją (Profesinė, mokslinė ir techninė veikla),
aprėpiančią veiklos rūšis, kurios reikalauja aukštos kvalifikacijos ir specializuotas žinias bei įgūdžius daro prieinamus
vartotojams, ir į N sekciją (Administracinė ir aptarnavimo veikla), aprėpiančią veiklos rūšis, kurios palaiko bendrąją
verslo veiklą ir kur neakcentuojamas specializuotų žinių perdavimas. Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla (NACE 1.1
red. 72 skyrius) nebėra šios sekcijos dalis. Kompiuterių taisymo veiklos rūšys sugrupuotos kartu su namų ūkio
reikmenų taisymu S sekcijoje, o programinės įrangos leidyba ir IT veikla sugrupuotos naujoje J sekcijoje.
154. Švietimo veiklos ribos (P sekcija) buvo aiškiai išplėstos, įtraukiant specializuotas sporto, kultūros ir kito
švietimo veiklos rūšis bei švietimui būdingų paslaugų veikla.
155. Q sekcija (Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas) tapo detalesnė: vietoj vieno ankstesnio NACE
1.1 red. skyriaus sukurti trys skyriai. Be to, siekiant parengti geresnę priemonę šiai svarbiai ekonomikos sričiai vertinti,
jos aprėptis buvo susiaurinta įtraukiant tik „žmonių sveikatos“ veiklą. Tam tikslui veterinarinė veikla iš šios sekcijos
buvo perkelta į M sekciją (Profesinė, mokslinė ir techninė veikla) kaip atskiras skyrius.
156. Svarbūs NACE 1.1 red. O sekcijos (Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla)
komponentai buvo perkelti į NACE 2 red. E sekciją (Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir
regeneravimas) ir J sekciją (Informacija ir ryšiai), kaip aprašyta anksčiau. Likusios veiklos rūšys pergrupuotos į dvi
naujas sekcijas – R sekciją (Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla) ir S sekciją (Kita aptarnavimo veikla).
Todėl veiklos rūšys, tokios kaip kūrybinis menas, bibliotekų veikla ir lošimo veikla, buvo perkeltos į skyrių lygmenį. Į
šią naują S sekciją dabar įtraukta ir kompiuterių bei asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo veikla.
5.2. Ryšių lentelės
157. Ryšių lentelės yra svarbi statistinių duomenų, surinktų ir pateiktų naudojant skirtingus klasifikatorius,
palyginimo priemonė. Jos yra būtinos, kai klasifikatorius keičiamas laiko aspektu arba kai dėl skirtingos struktūros
klasifikatoriai negali būti glaudžiai susieti. Klasifikatoriaus skirtingų versijų ryšių lentelės naudojamos tiksliems
pakeitimams, atliktiems peržiūros metu, aprašyti.
158. Kadangi NACE naudojamas daugelio sričių statistikai rinkti ir teikti, dabartinei ir ankstesnei NACE
versijoms palyginti ryšių lentelės yra būtinos. Išsami detali NACE 2 red. ir NACE 1.1 red. kodų atitiktis ir atvirkščiai
pateikta elektroniniu formatu, bet į šį leidinį neįtraukta.
159. Rengiant NACE 2 red. ir tuo pačiu laiku CPA 2008 buvo sukurtos stiprios šių dviejų klasifikatorių
sąsajos. Apibrėžiant (kur įmanoma) CPA gaminius CN terminais, buvo sudaryta detali CN, CPC, ISIC ir NACE
klasifikatorių ryšių lentelė.
160. Visas ryšių lenteles tik elektroniniu formatu galima rasti RAMON metaduomenų serveryje
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC) arba Jungtinių Tautų statistikos tarnybos
tinklalapyje (http://unstats.un.org/unsd/class).
6 SKYRIUS. EVRK 2 red. – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius - lietuviškoji NACE 2 red. versija
161. EVRK 2 red. yra Lietuvos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Jis parengtas pagal Statistinį Europos
Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 2-oji red.), kuris Europos Sąjungos šalyse Europos
Parlamento ir Tarybos sprendimu įteisintas nuo 2008m. pradžios. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 20
d. reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 nustatomas NACE 2-osios red. vartojimas Europos Sąjungos šalyse. Šio reglamento
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4 - ame straipsnyje pateikti nacionalinių versijų rengimo reikalavimai, į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant EVRK 2 red.
162. EVRK sudarytas iš penkių lygmenų. Keturi lygmenys visiškai atitinka NACE 2-osios redakcijos
struktūrą. Penktasis EVRK lygmuo sudarytas išsamiau skaidant NACE 2-osios red. klases, t. y. žemiausiąjį jo lygmenį.
EVRK kodas yra šešių ženklų, iš kurių penktasis ir šeštasis skaitmenys skirti poklasio kodui sudaryti.
163. Skaidant ketvirtąjį NACE 2 red. lygmenį, padidėjo EVRK 2 red. elementų skaičius:
NACE 2 red.
21 sekcija
88 skyrių
272 grupės
615 klasės

EVRK 2 red.
21 sekcija
88 skyrių
272 grupės
615 klasės
255 poklasiai

164. EVRK kodas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji - alfabetinė vienaženklė sekcijų dalis ir antroji skaitmeninė šešių ženklų dalis. Alfabetinė dalis ir pirmieji keturi skaitmeniniai ženklai atitinka NACE 2 red. kodo
lygius, kiti du – EVRK poklasius. Šeštasis poklasio ženklas –rezervinis, visur lygus 0. EVRK 2 red. kodai atitinkantys
NACE 2 red. klasių kodus, t.y. kodai, kurie buvo neišskaidyti į poklasius, iki 6 ženklų papildomi dviem nuliais.
165. EVRK 2 red. klasifikatoriui būdingos visos NACE 2-osios red. klasifikavimo taisyklės, kurios
nagrinėjamos aukščiau pateiktose įvadinėse taisyklėse. Į šias taisykles būtina atsižvelgti klasifikuojant veiklos rūšis,
priskiriant ūkio subjektams veiklos rūšių kodus pagal EVRK 2 red.

1 PRIEDAS. Glosarijus
Šiame glosarijuje teikiami išsamesni terminų, vartojamų NACE 2 red. įvade ir aiškinamosiose pastabose,
aprašymai. Buvo skirta daug dėmesio, kad šie aprašymai atitiktų terminų, anksčiau vartotų tekste, apibrėžimus, tačiau
šiems aprašymams nekeliami reikalavimai, kad jie būtų unikalūs ir vieninteliai apibrėžiant šių žodžių reikšmes. Šio
žodyno tikslas – NACE 2 red. vartotojams padėti teisingai jį interpretuoti.
Šalutinis produktas. Išskirtinis šalutinis produktas (exclusive by-product) yra produktas, kuris technologiškai susijęs su
kitų tos pačios grupės produkcijos rūšių gamyba, tačiau nėra gaminamas jokioje kitoje grupėje (pavyzdžiui, melasa yra
susijusi su cukraus gamyba). Išskirtiniai šalutiniai produktai naudojami kaip žaliava kitoms produkcijos rūšims gaminti.
Įprastinis šalutinis produktas (ordinary by-product) (t. y. šalutinis produktas, kuris nėra priskirtas tik vienai grupei) –
produktas, kuris technologiniu požiūriu yra susijęs su kitų produkcijos rūšių gamyba, bet gaminamas keliose grupėse
(pavyzdžiui, vandenilis, atsirandantis perdirbant naftą, technologiniu požiūriu tapatus vandeniliui, gaunamam naftos
chemijos gamyboje arba anglies koksavimo metu, ir tapatus vandeniliui, gaminamam grupėje, apimančioje kitus
pagrindinius chemijos gaminius).
Prekė. Mainams skirtas transportabilus produktas arba gaminys. Jis gali būti serijinės gamybos, unikalus (pavyzdžiui,
„Mona Liza“) arba materiali paslaugų teikimo priemonė (diskelis su ESM programomis). Būtent ši prekės koncepcija
vartojama muitinės.
Gamybos priemonės. Gamybos priemonės yra prekės, kitokios negu gamybos sąnaudos ir kuras, naudojamos kitoms
prekėms gaminti ir (arba) paslaugoms teikti. Joms priskiriami fabrikų ir gamyklų pastatai, mašinos ir įrenginiai,
lokomotyvai, sunkvežimiai ir traktoriai. Žemė paprastai nepriskiriama gamybos priemonėms.
Pramoninis procesas. Pavidalo pakeitimo (fizikinio, cheminio, rankinio ir kt.) procesas, naudojamas naujiems
gaminiams (vartojimo prekėms, tarpiniams produktams arba gamybos priemonėms) gaminti, vartotoms prekėms
perdirbti arba teikti paslaugas pramonei, klasifikuojamai sekcijose B (Kasyba), C (Apdirbamoji gamyba, D (Elektros,
dujų ir vandens gamyba ir paskirstymas) E (Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas) ir
F (Statyba).
Buitinės arba namų ūkio mašinos. Mašinos ir įranga, iš esmės skirtos naudoti namų ūkiuose, pavyzdžiui, buitinės
skalbimo mašinos.
Mašinos ir įranga, iš esmės skirtos naudoti ne namų sąlygomis, pavyzdžiui, staklės ir joms
Pramoninės mašinos.
skirti įrankiai, skalbyklų skalbimo mašinos.
Apdirbamoji pramonė. Visos veiklos rūšys, klasifikuojamos C sekcijoje. Čia klasifikuojama tiek namudinė, tiek masinė
gamyba. Tikslinga pažymėti, kad sunkiųjų įrenginių, mašinų ir įrangos naudojimas nėra būdingas tik C sekcijai.
Produktas. Produktas yra ekonominės veiklos rezultatas. Tai bendroji sąvoka, tinkanti prekėms ir paslaugoms.
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Gatavas produktas. Produktas, kurio gamybos procesas užbaigtas.
Pusgaminis. Iš dalies perdirbtas ar apdirbtas produktas, tinkantis galutiniam vartojimui tik po tolesnio apdirbimo. Jį
galima parduoti kitiems gamintojams arba perduoti subrangovams tolesniam apdirbimui. Būdingas pavyzdys – metalo
liejiniai, parduodami arba perduodami gataviems produktams kur kitur gaminti.
Gamyba. Gamyba yra veikla, kurios rezultatas yra produktas. Ši sąvoka vartojama visai ekonominių veiklos rūšių sričiai
apibrėžti. Ji nėra skirta tik žemės ūkio, kasybos ar pramoninės veiklos sektoriams. Ji vartojama ir paslaugų sektoriuje.
Gamybos apibrėžimui gali būti vartojami ir labiau specifiniai terminai: paslaugų teikimas, apdirbimas, perdirbimas ir
kt., atsižvelgiant į veiklos sritį. Gamybos apimtis gali būti matuojama įvairiais būdais – tiek natūrine išraiška, tiek ir
verte.
Perdirbimas. Perdirbimas – procesas, kurio metu keičiama medžiagų ir žaliavų, pusgaminių bei gatavų gaminių
prigimtis, forma ir sudėtis, kai norima gauti naujus produktus arba gaminius.
Apdorojimas. Procesas, atliekamas, be kita ko, siekiant išsaugoti tam tikrus produktus, suteikti jiems tam tikras savybes,
apsaugoti juos nuo žalingo poveikio, kuris gali atsirasti juos vartojant. Pavyzdžiui, tai gali būti grūdų, medienos, metalų
ir atliekų apdorojimas.
Pridėtinė vertė. Bendroji pridėtinė vertė – bendrosios produkcijos vertė, atėmus žaliavų ir kitų tarpinių sąnaudų kainą.

2 PRIEDAS. Gamybos procesą užsakančių (outsourcing) vienetų klasifikavimo taisyklės ir
apibrėžimai
Įvadas
Tiek Jungtinių Tautų Tarptautiniame standartiniame ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (ISIC), tiek
NACE klasifikatoriuose vienetai, užsakantys produktų perdirbimo paslaugas kitiems vienetams, buvo traktuojami kiek
skirtingai.
NACE 1.1 red. užsakomoji veikla buvo apibrėžta taip:
„Vienetai, parduodantys prekes ir paslaugas savo vardu, bet užsakantys jų gamybą kitiems vienetams. Šie
vienetai priskiriami G sekcijai (Didmeninė ir mažmeninė prekyba), išskyrus tuos atvejus, kai jiems priklauso įstatyminė
teisė į šias prekes arba paslaugas ir jų idėja; tokiais atvejais laikoma, kad jie gamina prekes patys.“
Nors šis apibrėžimas atrodė aiškus, įstatyminės teisės ar idėjos nuosavybės sąvoka ne visada buvo traktuojama
vienodai.
Kai kurios valstybės narės, klasifikuodamos vienetus pagal NACE klasifikatorių, neatsižvelgdavo į užsakomąją
veiklą, o tos valstybės narės, kurios į šią veiklą atsižvelgdavo, ne visada vadovavosi vienodais kriterijais, todėl
statistiniai duomenys nebuvo visiškai palyginami.
Siekiant ištaisyti šį trūkumą, Tarptautinių ekonominių ir socialinių klasifikatorių ekspertų grupės techninio
pogrupio narių susitikime, vykusiame 2007 m. balandžio 16–20 d. Niujorke, buvo nutarta, kad pagal ISIC 4 red.
vienetai, užsakantys visą perdirbimo procesą kitiems vienetams, turėtų būti priskiriami apdirbamajai gamybai tik tais
atvejais, kai jiems priklauso gamybos procese naudojamos žaliavos.
Ši taisyklė buvo įtraukta į NACE 2 red. įvadines taisykles, kurios buvo patvirtintos Statistikos programų
komiteto (SPK) 62-tajame susitikime, įvykusiame 2007 m. gegužę. Tačiau tame pačiame susitikime SPK paminėjo,
kad, siekiant užtikrinti sklandų klasifikatoriaus diegimą, reikėtų rimtai apsvarstyti užsakomosios veiklos klasifikavimo
taisyklių nuostatas (80–84 punktai).
SPK susirūpinimą visų pirma kėlė apibrėžimų aiškumo ir nedviprasmiškų klasifikavimo taisyklių stygius. Taip
pat buvo paminėta, kad reikėtų nustatyti pažangius metodus verslo registrams atnaujinti laiku.
Siekdamas atsakyti į šiuos susirūpinimą keliančius klausimus Eurostatas sukūrė tikslinę darbo grupę, kurią
sudarė Vokietijos, Prancūzijos, Lietuvos, Nyderlandų, Austrijos, Lenkijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės
ekspertai; pirmą kartą šioms temoms aptarti jie susitiko 2007 m. rugsėjo 27–28 d.
Šis priedas yra pirmiau minėtos grupės darbo rezultatas; jame pateikti NACE/CPA darbo grupės narių, kuriems
po tikslinės darbo grupės susitikimo buvo suteiktos konsultacijos, komentarai. Konsultacijos taip pat buvo suteiktos JT
Ekonominės statistikos ir klasifikacijų tarnybai.
Terminologija
Užsakomoji veikla (outsourcing). Sutartinis susitarimas, pagal kurį rangovas turi atlikti užsakovui tam tikras
užduotis, pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikti įdarbinimo ar kitas
verslui būdingas paslaugas.
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Užsakomosios veiklos sąvoka taip pat taikoma, kai rangovas yra nesavarankiškas vienetas, o užduotys
vykdomos rinkos arba ne rinkos sąlygomis.
Užsakovo ir rangovo buveinės gali būti tiek toje pačioje, tiek skirtingose ekonominėse teritorijose. Klasifikuojant
vienetus faktiniai jų buveinių adresai reikšmės neturi.
Užsakovas. Vienetas, sudarantis sutartį su kitu vienetu (rangovu) tam tikroms užduotims vykdyti, pvz., atlikti
tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikti įdarbinimo ar kitas verslui būdingas
paslaugas.
Rangovas. Vienetas, sutarties su užsakovu pagrindu vykdantis tam tikras užduotis, pvz., atliekantis tam tikras
gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikiantis įdarbinimo ar kitas verslui būdingas paslaugas.
Taip pat vartojama sąvoka subrangovas. NACE klasifikatoriuje rangovo atliekamos veiklos rūšys yra vadinamos
„veiklos rūšimis už atlygį ar pagal sutartį“.
Apdirbamoji gamyba. Medžiagų arba sudedamųjų dalių fizinis arba cheminis pakeitimas, kai gaunami nauji
produktai. Medžiagos arba sudedamosios dalys yra žaliavos, kurios gali būti žemdirbystės, gyvulininkystės,,
miškininkystės, žuvininkystės arba kasybos produktai, taip pat kitų apdirbamosios gamybos veiklos rūšių rezultatai –
gaminiai ir pusgaminiai.
Subrangovas. Žr. rangovas.
2. Klasifikavimo taisyklės
Šiose taisyklėse nustatoma, kaip klasifikuoti užsakovo ir rangovo užsakomąją veiklą, apibrėžtą 1.2 punkte
„Terminologija“. Paminėtina, kad šios taisyklės taikytinos tik užsakomosios veiklos atvejais, ir jeigu užsakovai ir
rangovai papildomai vykdo kitas veiklos rūšis, paprastai jie klasifikuojami taikant pridedamosios vertės principus,
aprašytus 60–79 skirsniuose (numeracija pagal NACE 2 red. įvadines taisykles), visoms jų vykdomos veiklos rūšims.
Apdirbamosios gamybos proceso dalies užsakomoji veikla
Apdirbamosios gamybos proceso dalį užsakovas paveda atlikti rangovui.
Klasifikavimo taisyklės. Laikoma, kad užsakovas pats vykdo visą gamybos procesą.
Rangovas klasifikuojamas kaip vienetas, savo sąskaita gaminantis tokias pat prekes arba teikiantis tokias pat
paslaugas.
Viso apdirbamosios gamybos proceso užsakomoji veikla (i)
Užsakovas, kuriam priklauso pagrindinės žaliavos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam apdirbamosios gamybos
procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir pagrindinės žaliavos (pvz., audiniai ir sagos –
drabužiams, mediena ir metalinės dalys – baldams gaminti), ir galutinė produkcija, tačiau gamybos procesui vykdyti yra
sudaręs sutartis su rangovais, klasifikuojamas toje C sekcijos (Apdirbamoji gamyba) klasėje, kuriai priskiriamas visas
gamybos procesas.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Viso apdirbamosios gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)
Užsakovas, kuriam nepriklauso pagrindinės žaliavos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam apdirbamosios
gamybos procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam nepriklauso pagrindinės žaliavos, tačiau yra sudaręs sutartį su kitu
vienetu gamybos procesui vykdyti, priklausomai nuo veiklos ir konkrečios parduodamos prekės yra klasifikuojamas G
sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba) jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis,
jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.
Rangovas klasifikuojamas su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Statybos proceso užsakomoji veikla
Užsakovas sudaro sutartį su rangovu statybos veiklai vykdyti, tačiau yra atsakingas už visą statybų procesą.
Klasifikavimo taisyklės. Ir užsakovas, ir rangovas klasifikuojami F sekcijos (Statyba) klasėje, tiksliai
atitinkančioje vykdomą statybos veiklą.
Verslui būdingų paslaugų teikimo užsakomoji veikla
Užsakovas vykdo visą (prekės arba paslaugos) gamybos procesą arba jo dalį, tačiau sudaro sutartį su kitu vienetu
tam tikroms pagalbinėms funkcijoms atlikti, pvz., apskaitai vesti arba kompiuterinėms paslaugoms teikti. Tokios
pagalbinės funkcijos nėra pagrindinio gamybos proceso dalis, jos neturi tiesioginės įtakos galutinei prekių ar paslaugų
gamybai, tačiau jų paskirtis yra palaikyti užsakovo, kaip gamybos vieneto, veiklą.
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Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas klasifikuojamas pagal tą NACE kodą, kuris atitinka pagrindinį gamybos
procesą. Rangovas klasifikuojamas pagal jo vykdomą specifinę veiklą, pvz., 69.20 klasė (Apskaitos, buhalterijos ir
audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais), 62.02 klasė (Kompiuterių konsultacinė veikla) ir t.t.
Įdarbinimo paslaugų teikimo užsakomoji veikla
Įdarbinimo paslaugų užsakomosios veiklos atveju reikia atskirti laikinai, ilgą laiką ir nuolat teikiamas
užsakomąsias paslaugas.
Klasifikavimo taisyklės:
a) Laikinai teikiamų užsakomųjų paslaugų atveju užsakovas klasifikuojamas atsižvelgiant į faktiškai vykdomą
veiklą (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.20 klasei (Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla).
b) Ilgą laiką ar nuolat teikiamų užsakomųjų paslaugų atveju užsakovas klasifikuojamas atsižvelgiant į faktiškai
vykdomą veiklą (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.30 klasei (Kitas darbo jėgos teikimas).
Paslaugų teikimo užsakomoji veikla
Užsakovas sudaro sutartį su kitu vienetu visoms arba daliai paslaugų teikti (išskyrus verslui būdingų paslaugų
teikimą, žr. Verslui būdingų paslaugų užsakomosios veiklos taisykles).
Klasifikavimo taisyklės:
a) Užsakovas, sudarantis sutartį su kitu vienetu daliai paslaugų teikti, klasifikuojamas kaip viso paslaugų teikimo
proceso vykdytojas. Rangovas klasifikuojamas atsižvelgiant į jo teikiamų paslaugų dalies pobūdį.
b) Jeigu užsakovas sudaro sutartį su kitu vienetu visoms paslaugoms teikti, tiek užsakovas, tiek rangovas yra
klasifikuojami pagal šių paslaugų pobūdį.
Viso žemdirbystės ar gyvulininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (i)
Užsakovas, kuriam priklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai (įskaitant
vynuogienojus) arba gyvulių bandos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam žemdirbystės ar gyvulininkystės procesui
vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai
(įskaitant vynuogienojus) ar gyvulių bandos, taip pat ir galutinė produkcija, bet visą gamybos procesą pagal sutartis
vykdo kiti vienetai, klasifikuojamas pagal tą 01 skyriaus klasę, kuri atitinka visą gamybos procesą.
Rangovas klasifikuojamas pagal atitinkamą 01.6 grupės klasę.
Viso žemdirbystės ar gyvulininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)
Užsakovas, kuriam nepriklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai (įskaitant
vynuogienojus) arba gyvulių bandos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam
nepriklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai (įskaitant vynuogienojus) arba gyvulių bandos,
priklausomai nuo veiklos ir konkrečios parduodamos prekės klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė
prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis
pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Viso miškininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (i)
Užsakovas, kuriam priklauso medžiai, sudaro sutartį su kitu vienetu visam miškininkystės produkcijos gamybos
procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir medžiai, ir galutinė produkcija ir kuriam pagal sutartį
gamybos procesą vykdo kiti vienetai, klasifikuojamas 02 skyriuje pagal klasę, kuri atitinka visą gamybos procesą.
Rangovas klasifikuojamas 02.40 klasėje.
Viso miškininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)
Užsakovas, kuriam nepriklauso medžiai, sudaro sutartį su kitu vienetu visam procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam
nepriklauso medžiai, atsižvelgiant į veiklą ir konkrečią parduodamą prekę klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir
mažmeninė prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas,
remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Viso akvakultūros gamybos proceso užsakomoji veikla (i)
Užsakovas, kuriam priklauso mailius, sudaro sutartį su kitu vienetu visam akvakultūros produkcijos gamybos
procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir mailius, ir galutinė produkcija, bet kuris yra sudaręs
sutartis su kitais vienetais gamybos procesui vykdyti, klasifikuojamas pagal tą 03.2 grupės klasę, kuri atitinka visą
gamybos procesą.
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Rangovas klasifikuojamas pagal atitinkamą 03.2 grupės klasę.

Viso akvakultūros gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)
Užsakovas, kuriam nepriklauso mailius, sudaro sutartį su kitu vienetu visam procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam
nepriklauso mailius, priklausomai nuo veiklos ir konkrečios parduodamos prekės klasifikuojamas G sekcijoje
(Didmeninė ir mažmeninė prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis
klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Viso energijos gamybos proceso užsakomoji veikla (i)
Užsakovas, kuriam priklauso energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, žemės ūkio
produktų likučiai ir t t., sudaro sutartį su kitu vienetu visam energijos gamybos procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos,
mediena, žemės ūkio produktų likučiai ir t. t., ir galutinė produkcija, bet kuris yra sudaręs sutartis su kitais vienetais
gamybos procesui vykdyti, klasifikuojamas toje D sekcijos klasėje, kuri atitinka visą gamybos procesą.
Rangovas klasifikuojamas atitinkamoje D sekcijos klasėje.
Viso energijos gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)
Užsakovas, kuriam nepriklauso energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, žemės ūkio
produktų likučiai ir t. t., sudaro sutartį su kitu vienetu visam energijos gamybos procesui vykdyti.
Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam
nepriklauso energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, žemės ūkio produktų likučiai ir t. t.,
klasifikuojamas D sekcijos 35.14 arba 35.23 klasėse, atitinkančiose jo vykdomą veiklą ir konkrečią parduodamą prekę,
jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas remiantis pridedamosios
vertės principu.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.
Kito viso produkcijos gamybos proceso užsakomoji veikla
Žuvininkystės, kasybos ir karjerų eksploatavimo bei vandens tiekimo atveju užsakovas, kuriam pagal sutartį
gamybos procesą vykdo kiti vienetai, atsižvelgiant į veiklą ir konkrečią parduodamą prekę, klasifikuojamas G sekcijoje
(Didmeninė ir mažmeninė prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis
klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.
Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes ar teikiančiais tokias
pat paslaugas.
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EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS (EVRK 2 red.) STRUKTŪRA

Sekcija

Skyri
us

Gru
pė

Klasė

Poklasis

A

Pavadinimas

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ
Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų
veikla
Vienmečių augalų auginimas

01
01.1
01.11

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

01.12

Ryžių auginimas

01.13

Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
01.13.10

Bulvių auginimas

01.13.20

Cukrinių runkelių auginimas

01.13.30

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.40

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.50

Daržovių sėklų gavyba

01.13.60

Grybų ir valgomųjų trumų auginimas

01.14

Cukranendrių auginimas

01.15

Tabako auginimas

01.16

Pluoštinių augalų auginimas

01.19

Kitų vienmečių augalų auginimas
01.19.10

Gėlių auginimas
Daugiamečių augalų auginimas

01.2
01.21

Vynuogių auginimas

01.22

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų auginimas

01.23

Citrusų vaisių auginimas

01.24

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

01.25

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas

01.26

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

01.27

Gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas

01.28

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

01.29

Kitų daugiamečių augalų auginimas
Augalų dauginimas

01.3

Augalų dauginimas

01.30

Gyvulininkystė

01.4
01.41

Pieninių galvijų auginimas

01.42

Kitų galvijų ir buivolų auginimas
01.42.10

Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai

01.42.20

Veislinių telyčių auginimas

01.42.30

Veislinių bulių auginimas

01.42.40

Veislinių bulių spermos gavyba

01.43

Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas

01.44

Kupranugarių ir Camelidae šeimos gyvūnų auginimas

33

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Sekcija

Skyri
us

Gru
pė

Klasė

Poklasis
Avių ir ožkų auginimas

01.45
01.45.10

Avių auginimas

01.45.20

Ožkų auginimas
Kiaulių auginimas

01.46
01.46.10

Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai

01.46.20

Veislinių kiaulių auginimas
Naminių paukščių auginimas

01.47
01.47.10

Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai

01.47.20

Veislinių naminių paukščių auginimas
Kitų gyvūnų auginimas

01.49
01.49.10

Švelniakailių žvėrelių auginimas

01.49.20

Bitininkystė

01.49.30

Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas
Mišrusis žemės ūkis

01.5

Mišrusis žemės ūkis

01.50

Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla

01.6

Augalininkystei būdingų paslaugų veikla

01.61
01.61.10

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

01.61.20

Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis trąšomis
Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla

01.62
01.62.10

Dirbtinio apsėklinimo veikla

01.63

Derliaus apdorojimo veikla

01.64

Sėklininkystė
Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

01.7

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

01.70

Miškininkystė ir medienos ruoša

02

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

02.1

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

02.10

Medienos ruoša

02.2

Medienos ruoša

02.20

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

02.3

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

02.30
02.30.10

Miško grybų rinkimas

02.30.20

Riešutų ir miško uogų rinkimas
Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

02.4

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

02.40

Žvejyba ir akvakultūra

03

Žvejyba

03.1

Jūrinė žvejyba

03.11
03.11.10

34

Pavadinimas

Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose
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Sekcija

Skyri
us

Gru
pė

Klasė

Poklasis

Pavadinimas
Gėlųjų vandenų žvejyba

03.12

Akvakultūra

03.2
03.21

Jūrinė akvakultūra

03.22

Gėlųjų vandenų akvakultūra

B

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS
Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba

05

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

05.1

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

05.10

Rusvųjų anglių kasyba

05.2

Rusvųjų anglių kasyba

05.20

Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba

06

Žalios naftos gavyba

06.1

Žalios naftos gavyba

06.10

Gamtinių dujų gavyba

06.2

Gamtinių dujų gavyba

06.20

Metalų rūdų kasyba

07

Geležies rūdų kasyba

07.1

Geležies rūdų kasyba

07.10

Spalvotųjų metalų rūdų kasyba

07.2
07.21

Urano ir torio rūdų kasyba

07.29

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba
Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

08

Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas

08.1
08.11

Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos ir
skalūno karjerų eksploatavimas

08.12

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba
Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas

08.9
08.91

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba

08.92

Durpių gavyba

08.93

Druskos gavyba

08.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas
Kasybai būdingų paslaugų veikla

09

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla

09.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla

09.10
09.10.10

Gamtinių dujų parengimas transportuoti (gabenti)
Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla

09.9
09.90

C

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla

APDIRBAMOJI GAMYBA
Maisto produktų gamyba

10

Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba

10.1
10.11

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

10.12

Paukštienos perdirbimas ir konservavimas

35

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Sekcija

Skyri
us

Gru
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Klasė

Poklasis

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13
10.13.10

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

10.20

Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

10.3

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

10.31
10.31.10

Bulvių miltų gamyba

10.32

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

10.39

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba

10.4
10.41

Aliejaus ir riebalų gamyba

10.42

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba
Pieno produktų gamyba

10.5
10.51

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

10.52

Valgomųjų ledų gamyba
Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.6

Grūdų malimo produktų gamyba

10.61
10.61.10

Miltų gamyba

10.61.20

Kruopų gamyba
Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.62
10.62.10

Gliukozės sirupo ir maltozės gamyba

10.62.20

Krakmolo gamyba
Kepyklos ir miltinių produktų gamyba

10.7
10.71

Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

10.72

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

10.73

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų
gamyba
Kitų maisto produktų gamyba

10.8
10.81

Cukraus gamyba

10.82

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

10.83

Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas

10.84

Užgardų ir pagardų gamyba
10.84.10

Acto gamyba

10.85

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

10.86

Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba

10.89

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba
10.89.10

Mielių gamyba
Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

10.9

36

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

10.2

11

Pavadinimas

10.91

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

10.92

Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba
Gėrimų gamyba
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Pavadinimas
Gėrimų gamyba

11.0
11.01

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas

11.02

Vynuogių vyno gamyba

11.03

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

11.04

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba

11.05

Alaus gamyba

11.06

Salyklo gamyba

11.07

Nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į
butelius, vandens gamyba
11.07.10

Nealkoholinių gėrimų gamyba

11.07.20

Natūralaus mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba
Tabako gaminių gamyba

12

Tabako gaminių gamyba

12.0

Tabako gaminių gamyba

12.00

Tekstilės gaminių gamyba

13

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.1

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

Tekstilės audimas

13.2

Tekstilės audimas

13.20
13.20.10

Lininių audinių audimas

13.20.20

Sintetinių audinių audimas
Tekstilės apdaila

13.3

Tekstilės apdaila

13.30

Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

13.9
13.91

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba

13.92

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

13.93

Kilimų ir kilimėlių gamyba

13.94

Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba

13.95

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

13.96

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

13.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Drabužių siuvimas (gamyba)

14

Drabužių, išskyrus kailinius drabužius, siuvimas (gamyba)

14.1
14.11

Odinių drabužių siuvimas

14.12

Darbo drabužių siuvimas

14.13

Kitų viršutinių drabužių siuvimas
14.13.10

Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.20

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.14

Apatinių drabužių siuvimas

14.19

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba
14.19.10

Vaiko drabužėlių siuvimas
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Poklasis
14.19.20

Sportinės aprangos siuvimas

14.19.30

Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų gamyba
Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

14.2

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

14.20

Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba

14.3
14.31

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

14.39

Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
Odos ir odos dirbinių gamyba

15

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

15.1

Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas

15.11
15.11.10

Odų rauginimas, naudojant augalines medžiagas

15.11.20

Odų rauginimas, naudojant mineralines ir chemines medžiagas

15.11.30

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

15.12

Avalynės gamyba

15.2

Avalynės gamyba

15.20

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

16

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.1

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10
16.10.10

Cheminis medienos apdorojimas konservantais
Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo
medžiagų gamyba

16.2

Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba

16.21
16.21.10

Medienos plaušo plokščių, padengtų dekoratyvine plėvele, gamyba

16.21.20

Presuotos medienos gamyba

16.22

Sumontuotų parketo grindų gamyba

16.23

Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba
16.23.10

Fasoninių detalių ir malksnų (gontų) stogų dengimui gamyba

16.23.20

Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba

16.23.30

Medinių sieninių plokščių ir spintų gamyba
Medinės taros gamyba

16.24
16.24.10
16.29

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

17

Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba

17.1

17.2
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Pavadinimas

17.11

Plaušienos gamyba

17.12

Popieriaus ir kartono gamyba
Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba
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17.21

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono
gamyba

17.22

Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba
17.22.10

Tualetinio popieriaus gamyba
Popierinių raštinės reikmenų gamyba

17.23
17.23.10

Kopijavimo popieriaus gamyba

17.23.20

Vokų ir atvirukų gamyba

17.24

Sienų apmušalų (tapetų) gamyba

17.29

Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
17.29.10

18

Filtravimo popieriaus gamyba
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

18.1

Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos
18.11

Laikraščių spausdinimas

18.12

Kitas spausdinimas

18.13

Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla

18.14

Įrišimas ir susijusios paslaugos

18.2

Įrašytų laikmenų tiražavimas
18.20

Įrašytų laikmenų tiražavimas

19

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
19.1

Koksavimo krosnių produktų gamyba
19.10

Koksavimo krosnių produktų gamyba

19.2

Rafinuotų naftos produktų gamyba
19.20

Rafinuotų naftos produktų gamyba
19.20.10

Skystojo arba dujinio kuro gamyba

19.20.20

Tepalų ir kitų alyvų gamyba

19.20.30

Parafino ir techninio vazelino gamyba

19.20.40

Naftos bitumo gamyba

20

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

20.1
20.11

Pramoninių dujų gamyba

20.12

Dažiklių ir pigmentų gamyba

20.13

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba

20.14

Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba

20.15

Trąšų ir azoto junginių gamyba
20.15.10

Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo trąšų gamyba

20.15.20

Karbamido gamyba

20.15.30

Amoniako gamyba

20.16

Pirminių plastikų gamyba

20.17

Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

20.2

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
20.20

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
20.20.10

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

20.3
20.30

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir
mastikų gamyba
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20.30.10

Emalinių dažų ir lakų gamyba

20.30.20

Organinių sudėtingų tirpiklių ir skiediklių gamyba
Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualeto
priemonių gamyba

20.4
20.41

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

20.42

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

20.5

Kitų cheminių medžiagų gamyba
20.51

Sprogiųjų medžiagų gamyba

20.52

Klijų gamyba

20.53

Eterinio aliejaus gamyba

20.59

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba
20.59.10

Lydymo, litavimo ar suvirinimo miltelių ir pastų gamyba

20.59.20

Aktyvintų anglių, tepalų priedų, paruoštų kaučiuko vulkanizavimo
greitiklių, katalizatorių gamyba

20.59.30

Antidetonatorių, antifrizų, skysčių hidraulinėms sistemoms gamyba

20.59.40

Rašalo ir tušo gamyba

20.6

Cheminių pluoštų gamyba
20.60

Cheminių pluoštų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų
gamyba

21
21.1

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
21.10

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
21.10.10

21.2

Narkotinių medžiagų gamyba
Farmacinių preparatų gamyba

21.20

Farmacinių preparatų gamyba
21.20.10

Vaistų gamyba

21.20.20

Veterinarinių vaistų gamyba

22

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
22.1

Guminių gaminių gamyba
22.11

Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų
restauravimas ir atnaujinimas

22.19

Kitų guminių gaminių gamyba

22.2

Plastikinių gaminių gamyba
22.21

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba

22.22

Plastikinių pakuočių gamyba

22.23

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

22.29

Kitų plastikinių gaminių gamyba

23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
23.1

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba
23.11

Plokščiojo stiklo gamyba

23.12

Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas

23.13

Tuščiavidurio stiklo gamyba
23.13.10

Stiklinių talpyklų gamyba

23.14

Stiklo pluoštų gamyba

23.19

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir
apdorojimas
23.19.10
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Pavadinimas

Stiklinių izoliatorių ir stiklinių izoliacinių jungiamųjų detalių
gamyba
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23.2

Pavadinimas
Ugniai atsparių gaminių gamyba

23.20

Ugniai atsparių gaminių gamyba

23.3

Statybinių medžiagų iš molio gamyba
23.31

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba
23.31.10

Koklių gamyba

23.31.20

Keraminių grindinio dangų gamyba

23.32

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba

23.4

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba
23.41

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

23.42

Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba

23.43

Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba

23.44

Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba

23.49

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba

23.5

Cemento, kalkių ir gipso gamyba
23.51

Cemento gamyba

23.52

Kalkių ir gipso gamyba

23.6

Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
23.61

Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba

23.62

Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba

23.63

Prekinio betono mišinio gamyba

23.64

Statybinių skiedinių gamyba

23.65

Fibrolito gamyba

23.69

Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba

23.7

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
23.70

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo
mineralinių produktų gamyba

23.9
23.91

Abrazyvinių gaminių gamyba

23.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų
gamyba

24

23.99.10

Asbestinio pluošto, verpalų ir audinių bei gaminių iš jų gamyba

23.99.20

Frikcinių medžiagų ir jų gaminių gamyba

23.99.30

Mineralinių izoliacinių medžiagų gamyba

23.99.40

Dirbinių iš bitumo gamyba
Pagrindinių metalų gamyba

24.1

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba
24.10

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba
Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių
jungiamųjų detalių gamyba

24.2
24.20
24.3

Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių
jungiamųjų detalių gamyba
Kitų plieno pirminio apdirbimo gaminių gamyba

24.31

Šaltasis strypų tempimas

24.32

Šaltasis siaurų juostų valcavimas

24.33

Šaltasis formavimas ar lankstymas

24.34

Šaltasis vielos tempimas

24.4

Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba
24.41

Tauriųjų metalų gamyba
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24.42

Aliuminio gamyba

24.43

Švino, cinko ir alavo gamyba

24.44

Vario gamyba

24.45

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

24.46

Branduolinio kuro perdirbimas

24.5

Metalų liejinių gamyba
24.51

Geležies liejinių gamyba

24.52

Plieno liejinių gamyba

24.53

Lengvųjų metalų liejinių gamyba

24.54

Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba

25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
25.1

Konstrukcinių metalo gaminių gamyba
25.11

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

25.12

Metalinių durų ir langų gamyba

25.2

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba
25.21

Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba

25.29

Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba
25.29.10

Metalinių talpyklų suslėgtosioms ar suskystintosioms dujoms
gamyba
Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus,
gamyba

25.3
25.30
25.4

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus,
gamyba
Ginklų ir šaudmenų gamyba

25.40

Ginklų ir šaudmenų gamyba
Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių
metalurgija

25.5
25.50
25.6

Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių
metalurgija
Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas

25.61

Metalų apdorojimas ir dengimas

25.62

Mechaninis apdirbimas

25.7

Valgomųjų įrankių, kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba
25.71

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba

25.72

Spynų ir vyrių gamyba

25.73

Kitų įrankių gamyba

25.9

Kitų metalo gaminių gamyba
25.91

Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba

25.92

Lengvųjų metalų taros gamyba

25.93

Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba

25.94

Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamyba

25.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba

26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
26.1

Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba
26.11

Elektroninių komponentų gamyba

26.12

Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba

26.2

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
26.20
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Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
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26.3

Pavadinimas
Ryšių įrangos gamyba

26.30

Ryšių įrangos gamyba

26.4

Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
26.40

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

26.5

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

26.51

26.52
26.6

26.51.10

Elektros skaitiklių gamyba

26.51.20

Vandens skaitiklių gamyba

26.51.30

Dujų skaitiklių gamyba

26.51.40

Automatinio reguliavimo ir kontrolės prietaisų gamyba
Įvairių tipų laikrodžių gamyba
Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba

26.60
26.7

Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba

26.70
26.8

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

26.80
27

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

27.1
27.11

Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba

27.12

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba

27.2

Baterijų ir akumuliatorių gamyba
27.20

27.3

Baterijų ir akumuliatorių gamyba
Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba

27.31

Skaidulinės optikos kabelių gamyba

27.32

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba

27.33

Instaliacijos įtaisų gamyba

27.4

Elektros apšvietimo įrangos gamyba
27.40

27.5

Elektros apšvietimo įrangos gamyba
Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba

27.51

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba

27.52

Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba

27.9

Kitos elektros įrangos gamyba
27.90

28

Kitos elektros įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

28.1

Bendrosios paskirties mašinų gamyba
28.11

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

28.12

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

28.13

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

28.14

Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba

28.15

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų
gamyba

28.2

Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
28.21

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba
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Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

28.23

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

28.24

Variklinių rankinių įrankių gamyba

28.25

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba

28.29

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

28.30
28.4

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba

28.41

Metalo formavimo įrangos gamyba

28.49

Kitų staklių gamyba

28.9

Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba
28.91

Metalurgijos mašinų gamyba

28.92

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba

28.93

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba

28.94

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba

28.95

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba

28.96

Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba

28.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų
gamyba

29

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba
29.1

Variklinių transporto priemonių gamyba
29.10

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

29.2
29.20

Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir
puspriekabių gamyba
Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų
gamyba

29.3
29.31

Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos
gamyba

29.32

Variklinių transporto priemonių kitų dalių ir reikmenų gamyba

30

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
30.1

Įvairių tipų laivų statyba
30.11

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

30.12

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba

30.2

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
30.20

30.3

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba

30.30
30.4

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba

30.40
30.9
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28.22

28.3

31

Poklasis

Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba

30.91

Motociklų gamyba

30.92

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

30.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba
Baldų gamyba
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31.0

Pavadinimas
Baldų gamyba

31.01

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba

31.02

Virtuvės baldų gamyba

31.03

Čiužinių gamyba

31.09

Kitų baldų gamyba

32

Kita gamyba
32.1

Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
32.11

Monetų kalimas

32.12

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba

32.13

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

32.2

Muzikos instrumentų gamyba
32.20

Muzikos instrumentų gamyba

32.3

Sporto reikmenų gamyba
32.30

Sporto reikmenų gamyba

32.4

Žaidimų ir žaislų gamyba
32.40

Žaidimų ir žaislų gamyba
32.40.10

Konstravimo rinkinių gamyba

32.40.20

Plastikinių žaislų gamyba

32.40.30

Medinių žaislų gamyba

32.40.40

Kimštinių žaislų gamyba

32.40.50

Stalo arba kambario žaidimų gamyba

32.40.60

Plastikinių triračių ir kitų žaislų su ratukais gamyba

32.40.70

Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba
Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų
gamyba

32.5

Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų
gamyba

32.50
32.50.10

Odontologinio cemento gamyba

32.50.20

Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba

32.50.30

Protezų gamyba

32.9

Niekur kitur nepriskirta gamyba
32.91

Šluotų ir šepečių gamyba

32.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
32.99.10

33

Medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

33.1

Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas
33.11

Metalo gaminių remontas

33.12

Mašinų remontas

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.14

Elektros įrangos remontas

33.15

Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra

33.16

Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra

33.17

Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra

33.19

Kitos įrangos remontas

33.2

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
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38.11

ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO
KONDICIONAVIMAS
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas
Elektros gamyba
Elektros perdavimas
Elektros paskirstymas
Elektros pardavimas
Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
Dujų gamyba
Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
Dujų pardavimas dujotiekiais
Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Garo tiekimas
Karšto vandens tiekimas
VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS,
ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS
Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
Vandens surinkimas ir valymas
Vandens tiekimas pramonės įmonėms
Vandens tiekimas gyventojams
Nuotekų valymas
Nuotekų valymas
Nuotekų valymas
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimass
Atliekų surinkimas
Nepavojingų atliekų surinkimas

38.12

Pavojingų atliekų surinkimas

D
35
35.1
35.11
35.12
35.13
35.14
35.2
35.21
35.22
35.23
35.3
35.30
35.30.10
35.30.20

E
36
36.0
36.00
36.00.10
36.00.20
36.00.30
37
37.0
37.00
38
38.1

38.2

Atliekų tvarkymas ir šalinimas
38.21

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.22

Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.3

Medžiagų atgavimas
38.31

Mašinų duženų išmontavimas

38.32

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

39

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
39.0

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
39.00

F
41
41.1
41.10
41.2
41.20
41.20.10
41.20.20

46
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Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
STATYBA
Pastatų statyba
Statybų plėtra
Statybų plėtra
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Naujų pastatų statyba
Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas
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42

Pavadinimas
Inžinerinių statinių statyba

42.1

Kelių ir geležinkelių tiesimas
42.11

Kelių ir automagistralių tiesimas
42.11.10

Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas

42.12

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas

42.13

Tiltų ir tunelių statyba

42.2

Komunalinių statinių statyba
42.21

Komunalinių nuotekų statinių statyba

42.22

Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba

42.9

Kitų inžinerinių statinių statyba
42.91

Vandens statinių statyba

42.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba

43

Specializuota statybos veikla
43.1

Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas
43.11

Statinių nugriovimas

43.12

Statybvietės paruošimas
43.12.10

Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius

43.12.20

Žemės darbai statybos aikštelėse

43.12.30

Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas

43.13

Žvalgomasis gręžimas

43.2

Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas
43.21

Elektros sistemų įrengimas
43.21.10

Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas

43.21.20

Gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos įrengimas

43.21.30

Antenų, ryšio sistemų įrengimas

43.22

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas

43.29

Kitos įrangos įrengimas

43.3

Statybos baigimas ir apdaila
43.31

Tinkavimas

43.32

Staliaus dirbinių įrengimas

43.33

Grindų ir sienų dengimas

43.34

Dažymas ir stiklinimas

43.39

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai

43.9

Kita specializuota statybos veikla
43.91

Stogų dengimas

43.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA;
VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR
MOTOCIKLŲ REMONTAS
Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir
mažmeninė prekyba bei remontas
Variklinių transporto priemonių pardavimas
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių
pardavimas
Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

G
45
45.1
45.11
45.19
45.2
45.20
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Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių
reikmenų pardavimas

45.3
45.31

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių
reikmenų didmeninė prekyba

45.32

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

45.4

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

45.40

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto
priemonėmis ir motociklais

46
46.1

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
46.11

Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių
pardavimo agentų veikla

46.12

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

46.13

Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla

46.14

Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų
veikla

46.15

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

46.16

Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo
agentų veikla

46.17

Maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo agentų veikla

46.18

Kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota veikla

46.19

Įvairių prekių pardavimo agentų veikla

46.2

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba
46.21

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė
prekyba

46.22

Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba

46.23

Gyvų gyvulių didmeninė prekyba

46.24

Kailių ir odų didmeninė prekyba

46.3

Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių didmeninė prekyba
46.31

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba

46.32

Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba

46.33

Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų
didmeninė prekyba

46.34

Gėrimų didmeninė prekyba
46.34.10

Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

46.34.20

Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

46.35

Tabako gaminių didmeninė prekyba

46.36

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba

46.37

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba

46.38

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

46.39

Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė
prekyba

46.4
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Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
46.41

Tekstilės gaminių didmeninė prekyba

46.42

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba
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46.42.10

Guminės avalynės didmeninė prekyba

46.42.20

Odinės avalynės didmeninė prekyba

46.42.30

Kailinių gaminių didmeninė prekyba

46.42.40

Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba

46.43

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba

46.44

Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo priemonių didmeninė
prekyba
46.44.10

Porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė prekyba

46.44.20

Valymo priemonių didmeninė prekyba

46.45

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba

46.46

Farmacijos prekių didmeninė prekyba
46.46.10

Chirurginių ir ortopedinių instrumentų bei protezų didmeninė
prekyba

46.46.20

Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninė prekyba

46.47

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba

46.48

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba

46.49

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

46.5

Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba
46.51

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba

46.52

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė
prekyba

46.6

Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
46.61

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba

46.62

Staklių didmeninė prekyba

46.63

Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba

46.64

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų
didmeninė prekyba

46.65

Įstaigos baldų didmeninė prekyba

46.66

Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė prekyba

46.69

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba

46.7

Kita specializuota didmeninė prekyba
46.71

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba
46.71.10

Kietojo kuro didmeninė prekyba

46.71.20

Benzino didmeninė prekyba

46.71.30

Dujinio kuro didmeninė prekyba

46.71.40

Dyzelinio kuro didmeninė prekyba

46.71.50

Tepalų didmeninė prekyba

46.72

Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba

46.73

Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė
prekyba
46.73.10

Popierinių sienų apmušalų didmeninė prekyba
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų
didmeninė prekyba

46.74
46.74.10

Geležies dirbinių didmeninė prekyba

46.74.20

Vandentiekio įrangos didmeninė prekyba

46.74.30

Šildymo įrangos didmeninė prekyba

46.75

Chemijos produktų didmeninė prekyba
46.75.10

Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba
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46.75.20

Ne vaistinės paskirties stipriai veikiančiųjų ir nuodingųjų medžiagų
didmeninė prekyba

46.76

Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba
46.76.10

Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė prekyba

46.76.20

Linų pluošto didmeninė prekyba

46.77

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

46.9

Nespecializuota didmeninė prekyba
46.90

Nespecializuota didmeninė prekyba
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir
motociklų prekybą

47
47.1

Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
47.11

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

47.19

Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.2
47.21

Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.22

Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.23

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.24

Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų
mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.24.10

Duonos, pyrago ir kitų miltinių produktų mažmeninė prekyba

47.24.20

Konditerijos gaminių ir saldumynų mažmeninė prekyba

47.25

Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.25.10

Alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba

47.25.20

Gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba

47.26

Tabako gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.29

Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.3

Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.30

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

47.4
47.41

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse

47.42

Telekomunikacijų įrangos mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.43

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.5
47.51

Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.52

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
47.52.10
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47.52.20

Plokščiojo stiklo mažmeninė prekyba

47.52.30

Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba

47.52.40

Medžiagų ir smulkiojo remonto darbams įrangos mažmeninė
prekyba

47.53

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

47.54

Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.59

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

47.6
47.61

Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.62

Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.63

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.64

Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.65

Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.7

Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.71

Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.72

Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

47.73

Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla

47.74

Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.75

Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.76

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

47.77

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse

47.78

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.78.10

Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota
mažmeninė prekyba

47.78.20

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

47.78.30

Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba

47.78.40

Optikos prekių mažmeninė prekyba

47.78.90

Kita specializuota mažmeninė prekyba

47.79

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse
47.79.10

47.8

Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

47.81

Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

47.82

Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir
prekyvietėse

47.89

Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

47.9

Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
47.91

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

47.99
47.99.10

Mažmeninė prekyba per keliaujančius firmos atstovus

47.99.20

Mažmeninė prekyba iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti

H
49
49.1
49.10
49.2
49.20
49.3
49.31
49.31.10
49.31.20
49.32
49.39
49.4
49.41
49.42
49.5

TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais
Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
Krovininis geležinkelio transportas
Krovininis geležinkelio transportas
Kitas keleivinis sausumos transportas
Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje
Keleivių vežimas troleibusais mieste ar priemiestyje
Taksi veikla
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla
Krovininis kelių transportas
Perkraustymo veikla
Transportavimas vamzdynais

49.50

Transportavimas vamzdynais

50

Vandens transportas
50.1

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
50.10

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas

50.2

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
50.20

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas

50.3

Vidaus vandenų keleivinis transportas
50.30

Vidaus vandenų keleivinis transportas

50.4

Vidaus vandenų krovininis transportas
50.40

Vidaus vandenų krovininis transportas

51

Oro transportas
51.1

Keleivinis oro transportas
51.10

Keleivinis oro transportas

51.2

Krovininis oro transportas ir kosminis transportas
51.21

Krovininis oro transportas

51.22

Kosminis transportas

52

Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
52.1

Sandėliavimas ir saugojimas
52.10

Sandėliavimas ir saugojimas

52.2

Transportui būdingų paslaugų veikla
52.21

52

Pavadinimas

Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
52.21.10

Traukinių eismo organizavimas ir reguliavimas

52.21.20

Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas

52.21.30

Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą,
eksploatavimas

52.21.40

Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas

52.21.50

Sauskelių transporto stočių eksploatavimas
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52.21.60

Riedmenų techninė priežiūra ir smulkus remontas

52.21.70

Geležinkelių eksploatavimas

52.22

Vandens transportui būdingų paslaugų veikla

52.23

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

52.24

Krovinių tvarkymas

52.29

Kita transportui būdingų paslaugų veikla
52.29.10

Muitinės tarpininkų veikla

52.29.20

Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla

52.29.30

Vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas

53

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama
veikla

53.1

Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama
veikla

53.10
53.2

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
53.20

55.20.10

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ
VEIKLA
Apgyvendinimo veikla
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Poilsio namų veikla

55.20.20

Vaikų poilsio stovyklų veikla

I
55
55.1
55.10
55.2
55.20

Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių
veikla

55.3
55.30
55.9

Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių
veikla
Kita apgyvendinimo veikla

55.90
56

Kita apgyvendinimo veikla
Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

56.1

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
56.10

Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų
veikla

56.2
56.21

Pagaminto valgio tiekimas renginiams

56.29

Kitų maitinimo paslaugų teikimas

56.3

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
56.30

J
58
58.1
58.11
58.12
58.13
58.14
58.19
58.2

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
INFORMACIJA IR RYŠIAI
Leidybinė veikla
Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
Knygų leidyba
Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba
Laikraščių leidyba
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
Kita leidyba
Programinės įrangos leidyba

53

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Sekcija

Skyri
us

Gru
pė

Klasė

Pavadinimas

58.21

Kompiuterinių žaidimų leidyba

58.29

Kita programinės įrangos leidyba
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso
įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

59
59.1

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
59.11

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba

59.12

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis
apipavidalinimas

59.13

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas

59.14

Kino filmų rodymas

59.2

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
59.20

60

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
Programų rengimas ir transliavimas

60.1

Radijo programų transliavimas
60.10

60.2

Radijo programų transliavimas
Televizijos programų rengimas ir transliavimas

60.20
61

Televizijos programų rengimas ir transliavimas
Telekomunikacijos

61.1

Laidinio ryšio paslaugų veikla
61.10

61.2

Laidinio ryšio paslaugų veikla
Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20
61.3

Belaidžio ryšio paslaugų veikla
Palydovinio ryšio paslaugų veikla

61.30
61.9

Palydovinio ryšio paslaugų veikla
Kitų ryšių paslaugų veikla

61.90
62

Kitų ryšių paslaugų veikla
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

62.0

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
62.01

Kompiuterių programavimo veikla

62.02

Kompiuterių konsultacinė veikla

62.03

Kompiuterinės įrangos tvarkyba

62.09

Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla

63

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

63.1
63.11

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

63.12

Interneto vartų paslaugų veikla

63.9

Kita informacinių paslaugų veikla
63.91

Naujienų agentūrų veikla

63.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla

K
64
64.1
64.11
64.19
64.2

54

Poklasis

FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų
kaupimą
Piniginis tarpininkavimas
Centrinė bankininkystė
Kitas piniginis tarpininkavimas
Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
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64.20

Pavadinimas
Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

64.3

Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
64.30

Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų
kaupimą

64.9
64.91

Finansinė išperkamoji nuoma

64.92

Kitas kredito teikimas

64.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus
draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus
privalomąjį socialinį draudimą, veikla

65
65.1

Draudimas
65.11

Gyvybės draudimas

65.12

Ne gyvybės draudimas
65.12.10

65.2

Kelionių draudimas
Perdraudimas

65.20

Perdraudimas

65.3

Pensijų lėšų kaupimas
65.30

Pensijų lėšų kaupimas

66

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

66.1
66.11

Finansų rinkos valdymas

66.12

Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas

66.19

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

66.2

Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
66.21

Rizikos ir žalos vertinimas

66.22

Draudimo agentų ir brokerių veikla

66.29

Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla

66.3

Fondų valdymo veikla
66.30

L
68
68.1
68.10
68.2
68.20
68.3
68.31
68.31.10
68.32

M
69
69.1
69.10

Fondų valdymo veikla
NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS
Nekilnojamojo turto operacijos
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas
Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
Nekilnojamojo turto agentūrų veikla
Nekilnojamojo turto vertinimas
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA
Teisinė ir apskaitos veikla
Teisinė veikla
Teisinė veikla
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69.10.10

Konsultacijos ir juridinis atstovavimas civilinėse ir baudžiamosiose
bylose

69.10.20

Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose

69.10.30

Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių
klausimais

69.2

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių
klausimais

69.20
69.20.10

Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas

69.20.20

Finansinių ataskaitų rengimas

69.20.30

Firmų ir kitų bendrovių komercinių operacijų apskaitos tvarkymas

69.20.40

Mokesčių konsultacijos

70

Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
70.1

Pagrindinių buveinių veikla
70.10

Pagrindinių buveinių veikla

70.2

Konsultacinė valdymo veikla
70.21

Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

70.22

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

71

Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės
konsultacijos

71.1
71.11

Architektūros veikla

71.12

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
71.12.10

Inžinerinė-technologinė veikla

71.12.20

Projektiniai-konstruktoriniai darbai

71.12.30

Gatvių eismo projektavimas

71.12.40

Geodezinė veikla

71.12.50

Geologinės paieškos ir žvalgyba

71.12.60

Miškotvarka ir žemėtvarka

71.2

Techninis tikrinimas ir analizė
71.20

Techninis tikrinimas ir analizė
71.20.10

Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas

71.20.20

Medžiagų bandymai ir analizė

71.20.30

Produkcijos kokybės bandymai ir analizė

71.20.40

Maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant
veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir
tikrinimą

71.20.50

Variklinių transporto priemonių saugaus eismo periodinis
patikrinimas

71.20.60

Matavimo priemonių patikra bei kalibravimas

71.20.70

Gaminių sertifikavimas, jų normatyvinių dokumentų reikalavimų
kontrolė

72

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
72.1
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Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
72.11

Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.19

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji
veikla
72.19.10

Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.19.20

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
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72.19.30

Matematikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.19.40

Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.19.50

Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji
veikla

72.2

Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji
veikla

72.20
72.20.10

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.20.20

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.20.30

Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73

Reklama ir rinkos tyrimas
73.1

Reklama
73.11

Reklamos agentūrų veikla

73.12

Atstovavimas žiniasklaidai

73.2

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
73.20

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

74

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
74.1

Specializuota projektavimo veikla
74.10

Specializuota projektavimo veikla

74.2

Fotografavimo veikla
74.20

Fotografavimo veikla

74.3

Vertimo raštu ir žodžiu veikla
74.30

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

74.9

Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
74.90

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

75

Veterinarinė veikla
75.0

Veterinarinė veikla
75.00

Veterinarinė veikla
75.00.10

Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas

75.00.20

Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas

75.00.30

Veterinarinė diagnostinė veikla

75.00.40

Veterinarijos laboratorijų veikla
ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA
Nuoma ir išperkamoji nuoma
Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir
išperkamoji nuoma
Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Krovininių automobilių nuoma
Turistinių autobusų nuoma
Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
Pramoginių valčių nuoma
Jojamųjų žirgų nuoma
Dviračių nuoma
Sporto įrangos nuoma
Kitų turizmo priemonių nuoma

N
77
77.1
77.11
77.12
77.12.10
77.12.20
77.2
77.21
77.21.10
77.21.20
77.21.30
77.21.40
77.21.50
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77.22

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma

77.29

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.29.10

Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma

77.29.20

Baldų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma

77.29.30

Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma
Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji
nuoma

77.3
77.31

Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.32

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

77.33

Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir
išperkamoji nuoma
77.33.10

Kompiuterių nuoma

77.33.20

Kopijavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo mašinų nuoma

77.33.30

Kasos aparatų nuoma

77.34

Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji
nuoma

77.35

Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma

77.39

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų
vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.39.10

Geležinkelio transporto priemonių nuoma

77.39.20

Motociklų nuoma

77.39.30

Automobilinių namelių nuoma

77.39.40

Konteinerių, kilnojamųjų platformų ir padėklų nuoma

77.39.50

Pramoninių elektrinių ir neelektrinių mašinų nuoma

77.39.60

Radijo ir televizijos įrenginių nuoma

77.39.70

Ryšių įrenginių nuoma

77.39.80

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

77.4
77.40
78

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

78.1

Įdarbinimo agentūrų veikla
78.10

78.2

Įdarbinimo agentūrų veikla
Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.20
78.3

Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
Kitas darbo jėgos teikimas

78.30

Kitas darbo jėgos teikimas
Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo
paslaugų ir susijusi veikla

79
79.1

Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
79.11

Kelionių agentūrų veikla

79.12

Ekskursijų organizatorių veikla

79.9

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
79.90

80

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
Apsaugos ir tyrimo veikla

80.1

Privati apsauga
80.10

58

Pavadinimas

Privati apsauga
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80.2

Pavadinimas
Apsaugos sistemų paslaugų veikla

80.20

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

80.3

Tyrimo veikla
80.30

Tyrimo veikla

81

Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
81.1

Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
81.10

Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla

81.2

Valymo veikla
81.21

Paprastasis pastatų valymas

81.22

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

81.29

Kita valymo veikla

81.3

Kraštovaizdžio tvarkymas
81.30

Kraštovaizdžio tvarkymas
Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo
veikla

82
82.1

Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
82.11

Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla

82.19

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai
būdingų paslaugų veikla

82.2

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
82.20

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla

82.3

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
82.30

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

82.9

Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla
82.91

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla

82.92

Fasavimo ir pakavimo veikla

82.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS
SOCIALINIS DRAUDIMAS
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
Valstybės valdymas ir bendroji ekonominė bei socialinė
bendruomenės politika
Bendroji viešojo valdymo veikla
Lietuvos Respublikos apskričių veikla
Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
Iždo valdymas ir priežiūra
Biudžeto vykdymas ir valstybinių fondų tvarkymas
Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir
vykdomoji veikla
Vadovavimas muitinės tarnyboms ir jų veikla
Vadovavimas statistikos ir sociologijos tarnyboms įvairiuose
valstybės valdymo lygiuose bei jų veikla
Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų,
išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas
Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti
Bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas
Užsienio reikalai
Gynybos veikla

O
84
84.1
84.11
84.11.10
84.11.20
84.11.30
84.11.40
84.11.50
84.11.60
84.11.70
84.11.80
84.12
84.13
84.2
84.21
84.22
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84.23

Teisingumo ir teisminė veikla

84.24

Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla

84.25

Priešgaisrinių tarnybų veikla

84.3

Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
84.30

86.10.10

Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
ŠVIETIMAS
Švietimas
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Pradinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Vidurinis ugdymas
Bendrasis vidurinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Vidurinis ugdymas
Techninis ir profesinis vidurinis mokymas
Aukštasis mokslas
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę
mokyklą
Aukštasis (tretinis) mokslas
Aukštasis neuniversitetinis mokslas
Aukštasis universitetinis mokslas
Doktorantūra
Kitas mokymas
Sportinis ir rekreacinis švietimas
Kultūrinis švietimas
Vairavimo mokyklų veikla
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
Švietimui būdingų paslaugų veikla
Švietimui būdingų paslaugų veikla
ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS
DARBAS
Žmonių sveikatos priežiūros veikla
Ligoninių veikla
Ligoninių veikla
Bendrosios paskirties ligoninių veikla

86.10.20

Specializuotųjų ligoninių veikla

86.10.30

Reabilitacijos ligoninių veikla

86.10.40

Slaugos ligoninių veikla

P
85
85.1
85.10
85.10.10
85.10.20
85.2
85.20
85.3
85.31
85.31.10
85.31.20
85.32
85.4
85.41
85.42
85.42.10
85.42.20
85.42.30
85.5
85.51
85.52
85.53
85.59
85.6
85.60

Q
86
86.1
86.10

86.2

Medicininės ir odontologinės praktikos veikla
86.21

Bendrosios praktikos gydytojų veikla

86.22

Gydytojų specialistų veikla

86.23

Odontologinės praktikos veikla

86.9

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
86.90
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86.90.10

Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikiamas ligoniams ne
ligoninėse

86.90.20

Kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla

86.90.30

Medicinos laboratorijų veikla

86.90.40

Greitosios pagalbos veikla

87

Kita stacionarinė globos veikla
87.1

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
87.10

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

87.2

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

87.20
87.3

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
87.30

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla

87.9

Kita stacionarinė globos veikla
87.90

Kita stacionarinė globos veikla

88

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir
neįgaliaisiais asmenimis veikla

88.1

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir
neįgaliaisiais asmenimis veikla

88.10
88.9

Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla
88.91

Vaikų dienos priežiūros veikla

88.99

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

90.01

MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO
VEIKLA
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
Scenos pastatymų veikla
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla
Meninė kūryba
Meno įrenginių eksploatavimo veikla

R
90
90.0
90.02
90.03
90.04
91

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
91.0

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
91.01

Bibliotekų ir archyvų veikla

91.02

Muziejų veikla

91.03

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų
eksploatavimas

91.04

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla
91.04.10

Zoologijos sodų veikla

91.04.20

Botanikos sodų veikla

91.04.30

Gamtos rezervatų ir draustinių veikla

92

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
92.0

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
92.00

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
92.00.10

Loterijų organizavimo veikla

92.00.20

Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla

92.00.30

Kitų azartinių žaidimų organizavimo veikla
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93

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
93.1

Sportinė veikla
93.11

Sporto įrenginių eksploatavimas

93.12

Sporto klubų veikla

93.13

Kūno rengybos centrų veikla

93.19

Kita sportinė veikla
93.19.10

Sportinė ar mėgėjų medžioklė ir su ja susijusi veikla

93.19.20

Sportinė ar mėgėjų žvejyba ir su ja susijusi veikla

93.2

Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
93.21

Atrakcionų ir teminių parkų veikla

93.29

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

S
94
94.1
94.11
94.12
94.2
94.20
94.9
94.91
94.91.10
94.91.20
94.92
94.99
95
95.1
95.11
95.12
95.12.10
95.2
95.21
95.22
95.23
95.24
95.25
95.29
96
96.0
96.01
96.02
96.03
96.04
96.09
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KITA APTARNAVIMO VEIKLA
Narystės organizacijų veikla
Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla
Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla
Profesinių narystės organizacijų veikla
Profesinių sąjungų veikla
Profesinių sąjungų veikla
Kitų narystės organizacijų veikla
Religinių organizacijų veikla
Religinių bendrijų veikla
Vienuolynų veikla
Politinių organizacijų veikla
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas
Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas
Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas
Ryšių įrangos remontas
Ryšio sistemų techninė priežiūra
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas
Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas
Avalynės ir odos gaminių taisymas
Baldų ir interjero reikmenų taisymas
Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas
Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
Kita asmenų aptarnavimo veikla
Kita asmenų aptarnavimo veikla
Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla
Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
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97.0
97.00
98
98.1
98.10
98.2
98.20

U
99
99.0
99.00
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Pavadinimas

NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, VEIKLA;
NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS
REIKMĖMS TENKINTI SKIRTŲ
NEDIFERENCIJUOJAMŲ GAMINIŲ GAMYBA IR
PASLAUGŲ TEIKIMU
Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti
skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti
skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti
skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti
skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti
skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu
EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ
VEIKLA
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
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EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS (EVRK 2 red.) STRUKTŪRA IR
AIŠKINAMOSIOS PASTABOS
A SEKCIJA

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

Į šią sekciją įeina veiklos rūšys, susijusios su augalų ir gyvūnų gamtinių išteklių naudojimu, aprėpiančios pasėlių
auginimą, gyvulininkystę ir veislininkystę, medienos ruošą ir kitų augalų, gyvūnų ar jų produktų gavybą fermose ar
gamtiniuose arealuose.
01

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

Šiame skyriuje išskiriamos dvi pagrindinės veiklos sritys: augalininkystė ir gyvulininkystė. Į šį skyrių įeina organinė
(ekologinė) žemdirbystė, taip pat ir genetiškai modifikuotų augalų ir gyvūnų auginimas. Taip pat įeina augalų
auginimas atvirame grunte ir šiltnamiuose.
Taip pat įeina žemės ūkiui ir medžioklei būdingų, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veikla.
01.5 grupėje (Mišrusis žemės ūkis) yra nepaisoma įprastinių taisyklių nustatant pagrindinę veiklos rūšį. Taip yra todėl,
kad daugelis žemės ūkio valdų, tinkamai suderinę, užsiima augalininkyste ir gyvulininkyste, kurios pasirinktinai gali
būti klasifikuojamos vienoje ar kitoje klasėje.
Žemės ūkio veiklai nepriskiriamas tolesnis žemės ūkio produktų perdirbimas (klasifikuojamas 10 arba 11 skyriuose
(Maisto produktų ir gėrimų gamyba) ir 12 skyriuje (Tabako gaminių gamyba), išskyrus pirminį, reikalingą parduoti
rinkoje, žemės ūkio produktų paruošimą. Produktų ruošimas pirminei rinkai priskirtas šiam skyriui.
Į šį skyrių neįeina laukų paruošimas žemės ūkio darbams (pvz., dirbamos žemės terasų formavimas, drenažo sistemų
įrengimas, ryžių auginimo laukų paruošimas ir pan.), klasifikuojamas F sekcijoje (Statyba) ir supirkėjų bei kooperatinių
asociacijų, susijusių su žemės ūkio produktų pardavimu, veikla, klasifikuojama G sekcijoje. Taip pat neįeina
kraštotvarka, klasifikuojama 81.30 klasėje.
01.1

Vienmečių augalų auginimas

Į šią grupę įeina vienmečių augalų, t. y. augalų, kurių augimo periodas yra ne ilgesnis kaip du augimo sezonai,
auginimas. Taip pat įeina šių augalų auginimas sėklai.
01.11

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

Į šią klasę įeina visų rūšių grūdinių, ankštinių ir aliejingųjų sėklų augalų auginimas atvirame grunte. Ūkio ribose šių
augalų auginimas dažniausiai yra derinamas tarpusavyje.
Į šią klasę įeina:
- auginimas grūdinių augalų, tokių kaip:
• kviečiai
• kukurūzai
• sorgai
• miežiai
• rugiai
• avižos
• soros
• kiti, niekur kitur nepriskirti, grūdiniai augalai
- auginimas ankštinių augalų, tokių kaip:
• pupos
• pupelės
• sėjamieji avinžirniai
• kininės pupuolės
• lęšiai
• lubinai
• žirniai
• tikrieji kajanai • kiti ankštiniai augalai
- auginimas aliejingųjų sėklų, tokių kaip:
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• sojos pupelės
• žemės riešutai
• medvilnės sėklos
• ricinmedžio sėklos
• linų sėmenys
• garstyčių sėklos
• aliejinės juodvos sėklos
• rapsų sėklos
• dažinio dygmino sėklos
• sezamo sėklos
• saulėgrąžų sėklos
• kitos aliejingosios sėklos
Į šią klasę neįeina:
- ryžių auginimas, žr. 01.12
- cukrinių kukurūzų auginimas, žr. 01.13
- pašarinių kukurūzų auginimas, žr. 01.19
- aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas, žr. 01.26
01.12

Ryžių auginimas

01.13

Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas

Į šią klasę įeina:
- auginimas lapinių ar stiebinių daržovių, tokių kaip:
• artišokai
• šparagai
• gūžiniai kopūstai
• žiediniai ir brokoliniai kopūstai
• salotos ir trūkažolės (cikorijos)
• špinatai
• kitos lapinės ar stiebinės daržovės
- auginimas vaisinių daržovių, tokių kaip:
• agurkai ir kornišonai
• baklažanai
• pomidorai
• tikrieji arbūzai
• raukšlėtieji melionai
• kiti arbūzai ir vaisius vedančios daržovės
- auginimas šakniavaisinių, svogūninių ar gumbavaisinių daržovių, tokių kaip:
• morkos
• ropės
• česnakai
• svogūnai, įskaitant „shallots“ veislę
• porai ir kitos česnakinės ar svogūninės daržovės
• kitos šakniavaisinės, svogūninės ar gumbavaisinės daržovės
- grybų ir valgomųjų trumų auginimas
- sėklinių daržovių, įskaitant cukrinius sėklinius runkelius ir išskyrus kitus sėklinius runkelius, auginimas
- cukrinių runkelių auginimas
- kitų daržovių auginimas
- auginimas šakniavaisių ir gumbavaisių, tokių kaip:
• bulvės
• batatos
• maniokai
• diskorėjos
• kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai
Į šią klasę neįeina:
- ankštinių pipirų, vienmečių paprikų ir kitų prieskoninių ir kvapiųjų augalų auginimas, žr. 01.28
- grybienos auginimas, žr. 01.30
01.13.10

Bulvių auginimas

65

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
01.13.20

Cukrinių runkelių auginimas

01.13.30

Daržovių auginimas atvirame grunte

01.13.40

Daržovių auginimas uždarame grunte

01.13.50

Daržovių sėklų gavyba

01.13.60

Grybų ir valgomųjų trumų auginimas

01.14

Cukranendrių auginimas

Į šią klasę neįeina:
- cukrinių runkelių auginimas, žr. 01.13
01.15

Tabako auginimas

Į šią klasę neįeina
- tabako gaminių gamyba, žr. 12.00
01.16

Pluoštinių augalų auginimas

Į šią klasę įeina:
- medvilnės auginimas
- džiuto, kenafo ir kitų karnienos tekstilės pluoštinių augalų auginimas
- linų ir tikrųjų kanapių auginimas
- sizalio ir kitų agavos šeimos tekstilės pluoštinių augalų auginimas
- abakos, ramės ir kitų panašių tekstilės pluoštinių augalų auginimas
- kitų pluoštinių augalų auginimas
01.19

Kitų vienmečių augalų auginimas

Į šia klasę įeina kitų vienmečių augalų auginimas:
- griežčių, mangoldų (lapinių runkelių), pašarinių runkelių, dobilų, liucernų, kirvenių, pašarinių kukurūzų ir kitų žolių,
pašarinių lapinių kopūstų ir panašių pašarinių augalų auginimas
- grikių auginimas
- sėklinių runkelių (išskyrus cukrinius sėklinius runkelius) ir sėklinių pašarinių augalų auginimas
- gėlių auginimas
- nuskintų gėlių ir gėlių pumpurų gavyba
- sėklinių gėlių auginimas
Į šią klasę neįeina:
- vienmečių prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas, žr. 01.28
01.19.10
01.2

Gėlių auginimas
Daugiamečių augalų auginimas

Į šią grupę įeina daugiamečių augalų auginimas, t. y. augalų, kurių augimo trukmė yra didesnė kaip du augimo sezonai,
arba kiekvieną sezoną atželiantys iš naujo, arba ištisai žaliuojantys. Taip pat įeina šių augalų auginimas sėklai.
01.21

Vynuogių auginimas

Į šią klasę įeina:
- vynui gaminti naudojamų vynuogių ir valgomųjų vynuogių auginimas vynuogynuose
Į šią klasę neįeina:
- vyno gamyba, žr. 11.02
01.22

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų auginimas

Į šią klasę įeina:
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- tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų auginimas:
• avokadų
• tikrųjų ir kitų bananų
• datulių
• figų
• mangų
• amerikinių papajų
• ananasų
• kitų tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų
01.23

Citrusų vaisių auginimas

Į šią klasę įeina:
- citrusų vaisių auginimas:
• greipfrutų ir didžiųjų greipfrutų
• citrinų ir žaliųjų citrinų
• apelsinų
• tikrųjų mandarinų, mandarinų ir klementinų
• kitų citrusinių vaisių
01.24

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

Į šią klasę įeina:
- sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas:
• obuolių
• abrikosų
• vyšnių ir paprastųjų vyšnių
• persikų ir nektarinų
• kriaušių ir svarainių
• slyvų ir dygiųjų slyvų
• kitų sėklavaisių ir kaulavaisių
01.25

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas

Į šią klasę įeina:
- uogų auginimas:
• šilauogių
• serbentų
• agrastų
• kivi
• aviečių
• braškių ir žemuogių
• kitų uogų
- vaisių sėklų gavyba
- valgomųjų riešutų auginimas:
• migdolų
• anakardžio riešutų
• kaštainių
• lazdyno riešutų
• pistacijų
• graikinių riešutų
• kitų riešutų
- kitų vaismedžių ir uogakrūmių vaisių auginimas:
• kopalmedžio pupelių
Į šią klasę neįeina:
- riešutinių kokosų auginimas, žr. 01.26
01.26

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

Į šią klasę įeina:
- aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas:
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• riešutinių kokosų
• alyvuogių
• alyvpalmių
• kitų aliejinių augalų vaisių ir uogų
Į šią klasę neįeina:
- sojos pupelių, žemės riešutų ir kitų aliejingųjų sėklų augalų auginimas, žr. 01.11
01.27

Gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas

Į šią klasę įeina:
- gėrimams gaminti naudojamų augalų auginimas:
• kavos
• arbatos
• mate
• kakavos
• kitų gėrimams gaminti naudojamų augalų
01.28

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

Į šią klasę įeina:
- prieskoninių ir kvapiųjų vienmečių ir daugiamečių augalų auginimas:
• pipirų (piper sop.)
• ankštinių pipirų, vienamečių paprikų
• muskato riešutų ir kevalų, kardamono
• anyžinės ožiažolės, tikrojo žvaigždanyžio ir pankolių
• cinamono (canella)
• tikrojo gvazdikėlio
• imbiero
• vanilės
• apynių
• kitų prieskoninių ir kvapiųjų augalų
- vaistinių ir narkotinių augalų auginimas
01.29

Kitų daugiamečių augalų auginimas

Į šią klasę įeina:
- kaučiukmedžio latekso gavybai auginimas
- kalėdinių eglučių auginimas
- medžių sulos gavybai auginimas
- visų pirma skirtų pinti augalinių medžiagų auginimas
Į šią klasę neįeina:
- gėlių auginimas, nuskintų gėlių pumpurų gavyba ir sėklinių gėlių auginimas, žr. 01.19
- sulos arba kaučiukinių dervų rinkimas natūralioje gamtoje, žr. 02.30
01.3

Augalų dauginimas

01.30

Augalų dauginimas

Į šią klasę įeina augalų vegetatyvinio dauginimo medžiagų, įskaitant auginius, gyvašakes, atžalas, daigus, sėjinukus,
sodinius ir sodinukus, skirtus tiesiogiai augalams dauginti arba augalų poskiepiams, į kuriuos atrinkti skiepūgiai
įskiepijami siekiant galutinai paruošti sodinukus, gavyba.
Į šią klasę įeina:
- sodinukų auginimas
- dekoratyvinių augalų, įskaitant persodinimui skirtą velėną, auginimas
- augalų auginimas svogūnėlių, gumbavaisių ir šakniavaisių gavybai; gyvašakių ir auginių gavyba; grybienos auginimas
- medelynų, išskyrus miško medžių medelynus, veikla
Į šią klasę neįeina:
- sėklų gavybai skirtų augalų auginimas, žr. 01.1 ir 01.2
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- miško medžių medelynų veikla, žr. 02.10
01.4

Gyvulininkystė

Į šią grupę įeina visų rūšių gyvūnų, išskyrus vandens gyvūnus, auginimas ir veisimas.
Į šią grupę neįeina:
- ūkio gyvulių šėrimas ir priežiūra, žr. 01.62
- kailių ir odų gavyba skerdyklose, žr.10.11
01.41

Pieninių galvijų auginimas

Į šią klasę įeina:
- pieninių galvijų auginimas ir veisimas
- žalio karvės ar buivolės pieno gavyba
Į šią klasę neįeina:
- pieno perdirbimas, žr. 10.51
01.42

Kitų galvijų ir buivolų auginimas

Į šią klasę įeina:
- mėsinių galvijų ir buivolų auginimas ir veisimas
- galvijų spermos gavyba
01.42.10

Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai

01.42.20

Veislinių telyčių auginimas

01.42.30

Veislinių bulių auginimas

01.42.40

Veislinių bulių spermos gavyba

01.43

Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas

Į šią klasę įeina:
- arklių, asilų, mulų ar arklėnų auginimas ir veisimas
Į šią klasę neįeina:
- lenktyninių ir jojamųjų žirgų žirgynų veikla, žr. 93.19
01.44

Kupranugarių ir Camelidae šeimos gyvūnų auginimas

Į šią klasę įeina:
- kupranugarių (vienakuprių) ir Camelidae šeimos gyvūnų auginimas ir veisimas
01.45

Avių ir ožkų auginimas

Į šią klasę įeina:
- avių ir ožkų auginimas ir veisimas
- žalio avių ar ožkų pieno gavyba
- žaliavinės vilnos gavyba
Į šią klasę neįeina:
- avių kirpimas už atlygį ar pagal sutartį, žr. 01.62
- peštos vilnos gavyba, žr. 10.11
- pieno perdirbimas, žr. 10.51
01.45.10

Avių auginimas

01.45.20

Ožkų auginimas
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01.46

Kiaulių auginimas

01.46.10

Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai

01.46.20

Veislinių kiaulių auginimas

01.47

Naminių paukščių auginimas

Į šią klasę įeina:
- naminių paukščių auginimas ir veisimas:
• viščiukų, kalakutų, ančių, žąsų ir patarškų
- naminių paukščių kiaušinių gavyba
- naminių paukščių inkubatorių veikla
Į šią klasę neįeina:
- plunksnų ar pūkų gavyba, žr. 10.12
01.47.10

Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai

01.47.20

Veislinių naminių paukščių auginimas

01.49

Kitų gyvūnų auginimas

Į šią klasę įeina:
-auginimas ir veisimas puslaukinių ir kitų gyvūnų:
• stručių ir emų
• kitų paukščių (išskyrus naminius paukščius)
• vabzdžių
• triušių ir kitų švelniakailių žvėrelių
- ūkiuose auginamų gyvūnų kailiukų, roplių arba paukščių odų gavyba
- sliekų ir kitų kirminų, sausumos moliuskų, sraigių ūkių veikla
- šilkverpių auginimas, šilkverpių kokonų gavyba
- bitininkystė, bičių medaus ir vaško gavyba
- auginimas ir veisimas naminių gyvūnėlių (išskyrus žuvis):
• kačių ir šunų
• paukščių, tokių kaip ilgauodegės papūgos ir kt.
• žiurkėnų ir kt.
- įvairių gyvūnų auginimas
Į šią klasę neįeina:
- sumedžiotų ar spąstais sugautų žvėrių kailių ir odų gavyba, žr. 01.70
- varlių, krokodilų ar daugiašerių žieduotųjų kirmėlių ūkių veikla, žr. 03.21 ir 03.22
- žuvų ūkių veikla, žr. 03.21 ir 03.22
- naminių gyvūnėlių priežiūra ir dresavimas, žr. 96.09
- naminių paukščių auginimas ir veisimas, žr. 01.47
01.49.10

Švelniakailių žvėrelių auginimas

01.49.20

Bitininkystė

01.49.30

Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas

01.5

Mišrusis žemės ūkis

01.50

Mišrusis žemės ūkis

Į šią klasę įeina mišrus augalų ir gyvulių auginimas, be specializacijos į augalų ar gyvulių auginimą. Bendrosios
ūkininkavimo veiklos apimtis nėra lemiantis veiksnys. Jeigu augalų ar gyvulių auginimas siekia 66 ir daugiau procentų
bendrosios ūkio gamybos, tokia kombinuota veikla turėtų būti klasifikuojama atitinkamai augalų arba gyvulių auginimo
klasėse.
Į šią klasę neįeina:
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- įvairių augalų auginimas, žr. 01.1 ir 01.2
- įvairių gyvulių ir gyvūnų auginimas, žr. 01.4
01.6

Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla

Į šią grupę įeina žemės ūkiui būdinga ar ūkininkavimui artima, tačiau su žemės ūkio produkcija (šia prasme, užaugintu
derliumi) nesusijusi ir atliekama už atlygį ar pagal sutartį, veikla. Taip pat įeina derliaus apdorojimo veikla, susijusi su
žemės ūkio produktų paruošimu realizuoti pirminėje rinkoje.
01.61

Augalininkystei būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- žemės ūkio veikla už atlygį arba pagal sutartį:
• dirvos paruošimas
• laukų apsėjimas
• pasėlių priežiūra
• pasėlių purškimas, įskaitant purškimą iš lėktuvų
• vaismedžių ir vynuogienojų genėjimas
• ryžių persodinimas, runkelių retinimas
• derliaus nuėmimas
• kova su žemės ūkio kenkėjais (įskaitant triušius)
- žemės ūkio paskirties žemės priežiūra, siekiant išlaikyti ją geros agronominės ir ekologinės būklės
- sausinimo ir drėkinimo sistemų eksploatavimas
Į šią klasę taip pat įeina:
- žemės ūkio mašinų nuoma su operatoriaus ar brigados samdymu
Į šią klasę neįeina:
- derliaus apdorojimo veikla, žr. 01.63
- žemės ūkio paskirties žemės sausinimas, žr. 43.12
- kraštovaizdžio architektūra, žr. 71.11
- agronomų ir žemės ūkio ekonomistų veikla, žr.74.90
- dekoratyvinė sodininkystė, sodinimas, žr. 81.30
- žemės ūkio parodų ir mugių organizavimas, žr. 82.30
01.61.10

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

01.61.20

Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis trąšomis

01.62

Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- žemės ūkio veikla už atlygį arba pagal sutartį:
• gyvulių veisimą, auginimą ir produktyvumą skatinanti veikla
• bandos patikrinimo, pervarymo, ganymo paslaugos, vienadienių gaidžiukų kastravimas, vištidžių valymas ir kt.
• veikla, susijusi su dirbtiniu apsėklinimu
• veislinių žirgų paslaugų teikimas
• avių kirpimas
• ūkio gyvulių šėrimas ir priežiūra
Į šią klasę taip pat įeina:
- kalvių (arklių kaustytojų) veikla
Į šią klasę neįeina:
- vietos gyvuliams šerti suteikimas, žr. 68.20
- veterinarinė veikla, žr. 75.00
- gyvulių skiepijimo veikla, žr. 75.00
- gyvulių (pvz., bandos) nuoma, žr. 77.39
- naminių gyvūnėlių šėrimas, žr. 96.09
01.62.10

Dirbtinio apsėklinimo veikla
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01.63

Derliaus apdorojimo veikla

Į šią klasę įeina:
- nuimto derliaus paruošimas realizuoti pirminėje rinkoje, t. y. išvalymas, išvėtymas, rūšiavimas, dezinfekavimas
- medvilnės džinavimas
- tabako lapų paruošimas, pvz., džiovinimas
- kakavos pupelių paruošimas, pvz., lukštenimas
- vaisių vaškavimas
Į šią klasę neįeina:
- savo išaugintų žemės ūkio produktų paruošimas, žr. atitinkamai 01.1, 01.2 ir 01.3
- derliaus apdorojimo veikla, skirta pagerinti sėklų derlingumą, žr. 01.64
- tabako kotelių nuskabymas ir pakartotinis džiovinimas, žr. 12.00
- komisinės prekybos atstovų ir kooperatinių asociacijų prekybinė veikla, žr. 46 skyrių
- žemės ūkio žaliavų didmeninė prekyba, žr. 46.2
01.64

Sėklininkystė

Į šią klasę įeina visos derliaus dorojimo veiklos rūšys, susijusios su sėklos veislingumo kokybės gerinimu, iš sėklų
išvalant nesėklines medžiagas, mažų matmenų, mechaniškai ar kenkėjų pažeistas ir nesubrendusias sėklas, taip pat
sumažinant drėgmės kiekį iki sandėliuoti tinkamo saugaus lygio.
Ši veikla apima sėklos džiovinimą, valymą, rūšiavimą ir apdorojimą iki ji paženklinama. Genetiškai modifikuotos
sėklos apdorojimas įeina į šią klasę.
Į šią klasę neįeina:
- sėklų auginimas, žr. 01.1 ir 01.2
- sėklų perdirbimas aliejui gauti, žr. 10.41
- moksliniai tyrinėjimai siekiant išvesti ar modifikuoti naujas sėklų formas, žr. 72.11
01.7

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

01.70

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- verslinė medžioklė ir gyvūnų gaudymas spąstais
- gyvūnų gaudymas maistui, gyvų gyvūnų gaudymas ar negyvų rinkimas kailiams, odai arba tyrinėjimo tikslams,
zoologijos sodams ar laikyti kaip naminius gyvūnėlius
- sumedžiotų arba spąstais sugautų žvėrių kailiukų, roplių arba paukščių odų gavyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- jūrų žinduolių, tokių kaip jūrų vėpliai ir ruoniai, gaudymas sausumoje
Į šią klasę neįeina:
- ūkiuose auginamų gyvūnų kailiukų, roplių arba paukščių odų gavyba, žr. 01.49
- medžiojamųjų paukščių ir žvėrių auginimas ūkiuose, žr. 01.4
- banginių gaudymas, žr. 03.11
- kailių ir odų gavyba skerdyklose, žr. 10.11
- sportinė ar mėgėjų medžioklė ir susijusių paslaugų veikla, žr. 93.19
- gyvūnų medžiojimą ir gaudymą spąstais skatinanti veikla, žr. 94.99
02

Miškininkystė ir medienos ruoša

Į šį skyrių įeina miško atkūrimas, apsauga, priežiūra ir tvarkymas, apvaliosios medienos gamyba taip pat laukinių miško
nemedieninių produktų gavyba ir surinkimas. Be medienos gamybos, miškininkystės veikla apima ir didelio apdirbimo
nereikalaujančios produkcijos, tokios kaip malkos, medžio anglys ir neapdirbta apvalioji mediena (pvz., sparmedžių,
popiermedžių ir kt.), paruošimą. Ši veikla gali būti atliekama tiek natūraliai augančiuose, tiek sodintuose miškuose.
Į šį skyrių neįeina tolesnis medienos apdirbimas, pradedant medienos pjaustymu lentpjūvėse ir obliavimu, žr. 16 skyrių.
02.1

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

02.10

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
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Į šią klasę įeina:
- miško medžių auginimas: veisimas, atkūrimas, želdinimas, sodinimas, atsodinimas, persodinimas, priežiūra, retinimas
ir apsauga
- atžalynų, popiermedžių ir medžių malkoms auginimas
- miško medelynų veikla
Ši veikla gali būti atliekama tiek natūraliai augančiuose, tiek sodintuose miškuose.
Į šią klasę neįeina:
- kalėdinių eglučių auginimas, žr. 01.29
- medelynų, išskyrus miško medelynus, veikla, žr. 01.30
- grybų ir kitų laukinių miško nemedieninių produktų rinkimas, žr. 02.30
- medienos drožlių ir smulkinių gamyba, žr. 16.10
02.2

Medienos ruoša

02.20

Medienos ruoša

Į šią klasę įeina:
- apvaliosios medienos gamyba medžio apdirbamajai pramonei
- neapdirbtos apvaliosios medienos, tokios kaip sparmedžių, aptvarų statramsčiai, bendrosios paskirties stulpų, gamyba
- medienos rinkimas ir ruoša energijai gauti
- miško kirtimo atliekų rinkimas ir ruoša energijai gauti
- medžio anglių gamyba miške (naudojant tradicinius metodus)
Šios veiklos rezultatas gali būti rąstai ar malkos.
Į šią klasę neįeina:
- kalėdinių eglučių auginimas, žr. 01.29
- miško medžių auginimas: sodinimas, atsodinimas, persodinimas, retinimas ir miško bei miškingų plotų išsaugojimas,
žr. 02.10
- laukinių miško nemedieninių produktų rinkimas, žr. 02.30
- medienos drožlių ir smulkinių gamyba, žr. 16.10
- medžio anglių gamyba sausai distiliuojant medieną, žr. 20.14
02.3

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

02.30

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

Į šią klasę įeina:
- laukinių produktų rinkimas:
• grybų, valgomųjų trumų
• uogų
• riešutų
• balatos ir kitų kaučiukinių dervų
• kamštienos
• šelako ir sakų
• balzamo (aromatinės dervos)
• augalinių plaukų
• jūrinio andro
• gilių, paprastojo kaštono vaisių
• samanų ir kerpių
Į šią klasę neįeina:
- reguliuojamoji šių produktų, išskyrus kamščiamedžių auginimą, gavyba, žr. 01 skyrių
- grybų arba valgomųjų trumų auginimas, žr. 01.13
- uogų ar riešutų auginimas, žr. 01.25
- malkų ruošimas, žr. 02.20,
- medienos drožlių gamyba, žr. 16.10
02.30.10

Miško grybų rinkimas
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02.30.20

Riešutų ir miško uogų rinkimas

02.4

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

02.40

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina dalis miškininkystės veiklos rūšių, atliekamų už atlygį arba pagal sutartį.
Į šią klasę įeina:
- miškininkystės paslaugų veikla:
• miško inventorizacija
• konsultacijų miškininkystės klausimais teikimas
• medienos vertinimas
• miško gaisrų gesinimas ir priešgaisrinė apsauga
• miško apsauga nuo miško kenkėjų ir ligų
- medienos ruošos paslaugų veikla:
• rąstų vežimas miške
Į šią klasę neįeina:
- miško medžių medelynų veikla, žr. 02.10
- miško žemės sausinimas, žr. 43.12
- statybviečių valymas, žr. 43.12
03

Žvejyba ir akvakultūra

Į šį skyrių įeina jūros gėrybių gaudymas ir akvakultūra, apimantys jūros, sūriųjų ir gėlųjų vandenų žuvies išteklių
naudojimą, t. y. žuvų, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų jūros organizmų ir produktų (pvz., vandens augalų, perlų, pinčių ir
kt.) gaudymą ar rinkimą.
Į ją taip pat įeina veiklos rūšys, kurios paprastai yra įtraukiamos į gamybos procesą savoms reikmėms (pvz., austrių
veisimas perlų gamybai). Jūros ar gėlųjų vandenų žuvininkystei ar akvakultūrai būdingos veiklos rūšys įeina į veiklos
rūšis, susijusias su žvejyba ar akvakultūros veikla.
Į šį skyrių neįeina laivų ir valčių statyba ir remontas (30.1 ir 33.15) bei sportinė ir mėgėjų žvejyba (93.19). Į šį skyrių
taip pat neįeina žuvų, vėžiagyvių ar moliuskų apdorojimas ir perdirbimas įmonėse sausumoje ar žuvų apdorojimo
laivuose (10.20).
03.1

Žvejyba

Į šią grupę įeina „renkamosios žuvininkystės“, t. y. ieškojimo, kaupimo ir surinkimo veikla, atliekama paimant ar
kaupiant gyvus laukinius vandens organizmus (daugiausia žuvis, moliuskus ir vėžiagyvius), taip pat vandenynų, jūrų ir
vidaus vandenų augalus, tinkamus vartoti žmogui ar kitiems tikslams, rankomis ar dažniau įprastais žvejybos
reikmenimis, tokiais kaip tinklai, meškerės ir stacionariosios gaudyklės. Kai kurios veiklos rūšys gali būti atliekamos
jūros pakrančių potvynių ir atoslūgių juostoje (pvz., moliuskų, tokių kaip midijos ir austrės, rinkimas), pakrančių
vandenyse ir atviroje jūroje pakrančių tinklais, pačių pasidarytais luotais arba, dažniausiai, naudojant pramoniniu būdu
padarytas valtis. Į pastarąją veiklą taip pat įeina žvejyba dideliuose pripildomo vandens telkiniuose.
03.11

Jūrinė žvejyba

Į šią klasę įeina:
- komercinė žvejyba vandenynuose ar pakrančių vandenyse
- jūrų vėžiagyvių ir moliuskų gaudymas
- banginių gaudymas
- jūros gyvūnų gaudymas: vėžlių, ascidijų, kitų gaubtagyvių, jūrų ežių ir kt.
Į šią klasę taip pat įeina:
- žvejybinių laivų, užsiimančių ir jūros žvejyba, ir žuvies apdorojimu bei konservavimu žvejybos metu, veikla
- jūrų organizmų ir produktų rinkimas: natūraliųjų perlų, pinčių, koralų ir jūrų dumblių
Į šią klasę neįeina:
- jūros žinduolių, pvz., jūrų vėplių, ruonių, išskyrus banginius, gaudymas, žr. 01.70
- banginių apdorojimas žuvų apdorojimo laivuose, žr. 10.11
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- žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų apdorojimas žuvų apdorojimo laivuose ar įmonėse sausumoje, žr. 10.20
- pramoginių laivų nuoma su aptarnavimo komanda vežti jūrų ir pakrančių vandenimis (pvz., žvejybiniams kruizams),
žr. 50.10
- žvejybos inspekcijos, saugos ir policijos paslaugų veikla, žr. 84.24
- sportinės arba pramoginės žvejybos organizavimas bei susijusių paslaugų teikimas, žr. 93.19
- sportinės žvejybos draustinių veikla, žr. 93.19
03.11.10
03.12

Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose
Gėlųjų vandenų žvejyba

Į šią klasę įeina:
- verslinė žvejyba vidaus vandenyse
- gėlųjų vandenų vėžiagyvių ir moliuskų gaudymas
- gėlųjų vandenų gyvūnų gaudymas
Į šią klasę taip pat įeina:
- gėlųjų vandenų augalų rinkimas
Į šią klasę neįeina:
- žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas, žr. 10.20
- žvejybos inspekcijos, saugos ir policijos paslaugų veikla, žr. 84.24
- sportinės arba mėgėjų žvejybos organizavimas bei susijusių paslaugų teikimas, žr. 93.19
- sportinės žvejybos draustinių eksploatavimas, žr. 93.19
03.2

Akvakultūra

Į šią grupę įeina akvakultūra (ar vandens ūkis), t. y. gamybos procesas, aprėpiantis vandens organizmų (žuvų, moliuskų,
vėžiagyvių, augalų, krokodilų, aligatorių ir amfibijų) auginimą ar ūkininkavimą (įskaitant ir derliaus nuėmimą)
naudojant specialias technologijas, leidžiančias didinti organizmų gamybą, nepažeidžiant aplinkos natūralių išgalių
(pvz., nuolatinis papildymas, maitinimas ir apsauga nuo grobuonių).
Auginimas / ūkininkavimas remiasi aukščiau minėtų organizmų jauniklių veisimu ir (arba) užauginimu iki subrendusių
gyvūnų fazės nelaisvėje. Be to, akvakultūra taip pat apima asmeninę, bendrąją ar valstybinę atskirų organizmų
nuosavybę per visą veisimo ar auginimo laikotarpį ir vėliau, įskaitant ir derliaus nuėmimą.
03.21

Jūrinė akvakultūra

Į šią klasę įeina:
- žuvų, įskaitant jūrines dekoratyvines žuvis, auginimas jūros vandenyse
- dvigeldžių ikrų (austrių, moliuskų ir kt.) gavyba, omarų, krevečių lervų, žuvų ir vėžiagyvių mailiaus auginimas
- jūrų dumblių ir kitų valgomųjų jūrų augalų auginimas
- vėžiagyvių, dvigeldžių, kitokių moliuskų ir kitų vandens gyvūnų auginimas jūros vandenyse
Į šią klasę taip pat įeina:
- akvakultūra sūriuosiuose vandenyse
- akvakultūra sūriojo vandens pripildytuose rezervuaruose ir baseinuose
- žuvų veisyklų (jūros) veikla
- daugiašerių žieduotųjų kirmėlių ūkių veikla
Į šią klasę neįeina:
- varlių auginimas, žr. 03.22
- sportinės žvejybos draustinių veikla, žr. 93.19
03.22

Gėlųjų vandenų akvakultūra

Į šią klasę įeina:
- žuvų, įskaitant gėlavandenes dekoratyvines žuvytes, auginimas gėluosiuose vandenyse
- gėlavandenių vėžiagyvių, dvigeldžių ir kitokių moliuskų ir kitų vandens gyvūnų auginimas
- žuvų veisyklų (gėlavandenių) veikla
- varlių auginimas
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Į šią klasę neįeina:
- akvakultūra sūriojo vandens pripildytuose rezervuaruose ir baseinuose, žr. 03.21
- sportinės žvejybos draustinių veikla, žr. 93.19
B SEKCIJA

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

Kasyba ir karjerų eksploatavimas – mineralinių žaliavų, natūraliai randamų kietuoju (akmens anglių ir rūdų), skystuoju
(naftos) ar dujiniu (gamtinių dujų) pavidalu gavyba. Gavyba gali būti atliekama įvairiais būdais, tokiais kaip požeminė
ar atviroji kasyba, gavyba iš gręžinių, kasyba iš jūros dugno ir t. t. Į šią sekciją įeina papildoma veikla, susijusi su
neapdorotų žaliavų paruošimu parduoti, pvz., smulkinimas, malimas, valymas, džiovinimas, rūšiavimas, geležies rūdos
sodrinimas, gamtinių dujų skystinimas bei kietojo kuro aglomeravimas. Šiuos darbus dažnai atlieka išteklius
išgaunantys ir (arba) kiti netoli esantys gamybos vienetai. Kasybos veiklos rūšys yra klasifikuojamos skyriais, grupėmis
ir klasėmis pagal pagrindines išgaunamas žaliavas. 05 ir 06 skyrius sudaro iškastinio kuro (akmens anglių, rusvųjų
anglių, naftos, dujų) kasyba ir karjerų eksploatavimas; 07 ir 08 skyrius sudaro metalų rūdų, įvairių mineralų ir karjerų
produktų kasyba ir karjerų eksploatavimas. Kai kurias šiai sekcijai priskiriamas technines operacijas, ypač susijusias su
angliavandenilių gavyba, taip pat gali atlikti specializuotieji gamybos vienetai, trečiosioms šalims teikiantys pramonines
paslaugas, klasifikuojamas 09 skyriuje.
Į šią sekciją neįeina:
- iškasenų apdirbimas, žr. C sekciją (Apdirbamoji gamyba)
- iškasenų naudojimas statyboje, toliau jų neperdirbant, žr. F sekciją (Statyba)
- gamtinių šaltinių ir mineralinio vandens produkcijos gamyba jų gavimo vietoje, žr. 11.07
- tam tikrų gruntų, uolienų ir mineralų smulkinimas, malimas ar kitoks, nesusijęs su kasyba ir karjerų eksploatavimu,
apdorojimas, žr. 23.9
05

Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba

Į šį skyrių įeina požeminė ir atviroji kietajam kurui naudojamų naudingųjų iškasenų gavyba bei paruošiamieji darbai
(pvz., rūšiavimas, valymas, presavimas ir kitas paruošimas, būtinas transportuoti, ir kt.), susiję su pardavimu.
Į šį skyrių neįeina koksavimas (žr. 19.10), akmens anglių ar rusvųjų anglių kasybai būdingų paslaugų veikla (žr. 09.90)
ir briketų gamyba (žr. 19.20).
05.1

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

05.10

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

Į šią klasę įeina:
- juodųjų akmens anglių (antracito) požeminė ar atviroji kasyba, įskaitant suskystinimo metodais grįstą kasybą
- akmens anglių valymas, kalibravimas, rūšiavimas, smulkinimas, presavimas ir kt., siekiant suklasifikuoti, pagerinti
kokybę ar palengvinti jų transportavimą ar saugojimą
Į šią klasę taip pat įeina:
- juodųjų akmens anglių (antracito) atgavimas iš anglių smulkio sąvartų
Į šią klasę neįeina:
- rusvųjų anglių kasyba, žr. 05.20
- durpių kasimas, žr. 08.92
- juodųjų akmens anglių (antracito) kasybai būdingų paslaugų veikla, žr. 09.90
- akmens anglių kasybos bandomasis gręžimas, žr. 09.90
- kietojo kuro gamyba koksavimo krosnyse, žr. 19.10
- juodųjų akmens anglių briketų gamyba, žr. 19.20
- akmens anglių kasybos aikštelės plėtojimo arba parengimo darbai žr. 43.12
05.2

Rusvųjų anglių kasyba

05.20

Rusvųjų anglių kasyba

Į šią klasę įeina
- rusvųjų anglių požeminė ar atviroji kasyba, įskaitant suskystinimo metodais grįstą kasybą
- rusvųjų anglių plovimas, vandens šalinimas, smulkinimas, presavimas ir kt., siekiant pagerinti kokybę ar palengvinti
jų transportavimą ar saugojimą
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Į šią klasę neįeina:
- juodųjų akmens anglių kasyba, žr. 05.10
- durpių kasimas, žr. 08.92
- rusvųjų anglių kasybai būdingų paslaugų veikla, žr. 09.90
- akmens anglių kasybos bandomasis gręžimas, žr. 09.90
- rusvųjų anglių kuro briketų gamyba, žr. 19.20
- akmens anglių kasybos aikštelės plėtojimo arba parengimo darbai žr. 43.12
06

Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba

Į šį skyrių įeina žalios naftos gavyba, naftingųjų skalūnų ir naftingojo smėlio kasyba bei naftos išgavimas iš jų, gamtinių
dujų gavyba ir skystųjų angliavandenilių atgavimas. Į šį skyrių įeina veikla, susijusi su nuosavų naftos ir dujų telkinių
eksploatavimu ir (arba) plėtojimu. Tokiai veiklai galima priskirti gręžinių gręžimą, komplektavimą ir įrengimą;
separatorių, deemulgavimo įrenginių, smėlio nusodintuvų ir žalios naftos surinkimo tinklų eksploatavimą; visos kitos
veiklos rūšys, susijusios su išgautos naftos ir gamtinių dujų paruošimu išvežti iš gavybos vietų.
Į šį skyrių neįeina:
- naftos ir gamtinių dujų telkinių eksploatavimo paslaugų teikimas už atlygį arba pagal sutartį, žr. 09.10
- naftos ir dujų gręžinių tyrimas, žr. 09.10
- žvalgomasis gręžimas, žr. 09.10
- naftos produktų perdirbimas, žr. 19.20
- geofizinių, geologinių ir seisminių tyrimų veikla, žr. 71.12
06.1

Žalios naftos gavyba

06.10

Žalios naftos gavyba

Į šią klasę įeina:
- žalios naftos gavyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- bituminio ar naftingojo skalūno ir bitumingojo smėlio gavyba
- žalios naftos gamyba iš bituminio skalūno ir bitumingojo smėlio
- žalios naftos išgavimo procesai: dekantavimas, druskos šalinimas, vandens šalinimas, stabilizavimas ir kt.
Į šią klasę neįeina:
- naftos ir dujų gavybai būdingų paslaugų veikla, žr. 09.10
- naftos ir dujų telkinių žvalgymas, žr. 09.10
- rafinuotų naftos produktų gamyba, žr. 19.20
- suskystintųjų naftos dujų atgavimas perdirbant naftą, žr. 19.20
- vamzdynų eksploatavimas, žr. 49.50
06.2

Gamtinių dujų gavyba

06.20

Gamtinių dujų gavyba

Į šią klasę įeina:
- nevalyto dujinio angliavandenilio (gamtinių dujų) gamyba
- kondensato ištraukimas
- skysto angliavandenilio filtravimas ir frakcijų atskyrimas
- sieros iš dujų šalinimas (desulfuracija)
Į šią klasę taip pat įeina:
- skysto angliavandenilio gavyba skystinimo arba pirolizės būdu
Į šią klasę neįeina:
- naftos ir dujų gavybai būdinga veikla, žr. 09.10
- naftos ir dujų telkinių žvalgymas, žr. 09.10
- suskystintųjų naftos dujų atgavimas perdirbant naftą, žr. 19.20
- pramoninių dujų gamyba, žr. 20.11
- vamzdynų eksploatavimas, 49.50
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07

Metalų rūdų kasyba

Į šį skyrių įeina metalo mineralų (rūdų) požeminė ir atviroji gavyba ir kasyba iš jūros dugno. Taip pat įeina rūdų
apdorojimo ir sodrinimo operacijos, tokios kaip rūdų trupinimas, smulkinimas, plovimas, džiovinimas, sukepinimas,
išdegimas ar druskų išplovimas, gravitacinis atskyrimas ar flotacija.
Į šį skyrių neįeina:
- geležies piritų iškaitinimas, žr. 20.13
- aliuminio oksido gamyba, žr. 24.42
- aukštakrosnių eksploatavimas, žr. 24 skyrių
07.1

Geležies rūdų kasyba

07.10

Geležies rūdų kasyba

Į šią klasę įeina:
- rūdų, vertinamų dėl jose esančios geležies, kasyba
- geležies rūdų sodrinimas ir aglomeracija
Į šią klasę neįeina:
- piritų ir pirotinų gavyba ir paruošimas lydyti (išskyrus iškaitinimą), žr. 08.91
07.2

Spalvotųjų metalų rūdų kasyba

Į šį skyrių įeina spalvotųjų metalų rūdų kasyba.
07.21

Urano ir torio rūdų kasyba

Į šį skyrių įeina:
- rūdų (uranito ir kt.), ypač vertinamų dėl jose esančio urano ir torio, kasyba
- tokių rūdų koncentravimas
- urano oksido gamyba
Į šią klasę neįeina:
- urano ir torio rūdų sodrinimas, žr. 20.13
- metalinio urano gamyba iš uranito ar kitų rūdų, žr. 24.46
- urano lydymas ir rafinavimas, žr. 24.46
07.29

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

Į šią klasę įeina:
- rūdų, ypač vertinamų dėl jose esančių spalvotųjų metalų, kasyba ir paruošimas lydyti:
• aliuminio (boksito), vario, švino, cinko, alavo, mangano, chromo, nikelio, kobalto, molibdeno, tantalo, vanadžio ir kt.
- tauriųjų metalų, pvz., aukso, sidabro, platinos, kasyba ir paruošimas lydyti
Į šią klasę neįeina:
- urano ir torio rūdų kasyba ir paruošimas lydyti, žr. 07.21
- aliuminio oksido gamyba, žr. 24.42
- nikelio arba vario šteinų gamyba, žr. 24.44 ir 24.45
08

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

Į šį skyrių įeina ne tik gavyba šachtose ir karjeruose, bet ir sąnašinių nuosėdų valymas, uolienų trupinimas ir druskos
džiovyklų naudojimas. Gauti produktai dažniausiai naudojami statyboje (pvz., smėlis, akmenys ir kt.) įvairioms
medžiagoms (pvz., molis, gipsas, kalcis ir kt.), chemikalams gaminti ir kt.
Į šį skyrių neįeina išgautų naudingųjų iškasenų apdorojimas, išskyrus trupinimą, smulkinimą, pjaustymą, valymą,
džiovinimą, rūšiavimą ir maišymą.
08.1

Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas

08.11

Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų eksploatavimas
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Į šią klasę įeina:
- paminklinio ir statybinio akmens, tokio kaip marmuras, granitas, smiltainis ir kt., kasyba, rupus apdirbimas,
pjaustymas
- dekoratyvinio ir statybinio akmens skaldymas ir trupinimas
- klinčių kasyba, trupinimas ir skaldymas
- gipso ir anhidrito gavyba
- kreidos ir nedegto dolomito kasyba
Į šią klasę neįeina:
- mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba, žr. 08.91
- degtojo dolomito gamyba, žr. 23.52
- akmens pjaustymas, tašymas ir apdaila ne karjeruose, žr. 23.70
08.12

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba

Į šią klasę įeina:
- pramoninio ir statybinio smėlio bei žvyro gavyba ir kasyba
- žvyro smulkinimas ir trupinimas
- smėlio kasyba
- molio, ugniai atsparaus molio ir kaolino kasyba
Į šią klasę neįeina:
- bitumingojo smėlio kasyba, žr. 06.10
08.9

Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas

08.91

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba

Į šią klasę įeina:
- gamtinių fosfatų ir kalio druskų kasyba
- gamtinės sieros kasyba
- piritų ir pirotinų gavyba ir paruošimas lydymui, išskyrus iškaitinimą
- gamtinių bario sulfato (baritas) ir karbonato (viteritas ir baritas), gamtinių boratų, gamtinių magnio sulfatų (kizerito)
kasyba
- gamtinių pigmentų, fluorito ir kitų iškasenų, vertinamų dėl jose esančių chemikalų, kasyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- guano (išdžiūvusio laukinių paukščių mėšlo) kasyba
Į šią klasę neįeina:
- druskos gavyba, žr. 08.93
- geležies piritų iškaitinimas, žr. 20.13
- cheminių trąšų ir azoto junginių gamyba, žr. 20.15
08.92

Durpių gavyba

Į šią klasę įeina:
- durpių kasimas
- durpių paruošimas, siekiant pagerinti kokybę ar palengvinti jų transportavimą ar saugojimą
Į šią klasę neįeina:
- durpių kasybai būdingų paslaugų veikla, žr. 09.90
- durpių briketų gamyba, žr. 19.20
- vazoniniams augalams skirtų žemės mišinių iš durpių, natūralaus dirvožemio, smėlio, molio, trąšomis prisotintų
mineralų ir kt. gamyba, žr. 20.15
- durpių gaminių gamyba, žr. 23.99
08.93

Druskos gavyba

Į šią klasę įeina:
- požeminė druskos gavyba, įskaitant ištirpinimą ir išsiurbimą
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- druskos gamyba, išgarinant jūros arba kitus sūrius vandenis
- druskos smulkinimas, gryninimas ir valymas, kurį atlieka gamintojas
Į šią klasę neįeina:
- druskos perdirbimas į valgomąją druską, pvz., joduotąją druską, žr. 10.84
- geriamojo vandens gamyba, garinant sūrų jūros vandenį, žr. 36.00
08.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas

Į šią klasę įeina:
- įvairių mineralinių iškasenų ir medžiagų kasyba ir gavyba:
• abrazyvinių medžiagų, asbesto, silicinio diatomito, gamtinio grafito, steatito (talko), putnago ir kt.
• gamtinio asfalto, asfaltito ir asfaltinio akmens; kietojo gamtinio bitumo
• brangakmenių, kvarco, žėručio ir kt.
09

Kasybai būdingų paslaugų veikla

Į šį skyrių įeina specializuota kasybai būdingų pagalbinių paslaugų veikla, teikiama už atlygį arba pagal sutartį.
Į šį skyrių įeina metalo ir ne metalo mineralų žvalgymo paslaugų teikimas naudojant tradicinius žvalgymo būdus, tokius
kaip kernų paėmimas ir geologiniai stebėjimai, taip pat naftos gręžinių gręžimas, žvalgomasis ar pakartotinas jų
gręžimas. Kitą būdingų paslaugų dalį sudaro naftos ir dujų gręžinių pagrindų statyba, naftos ir dujų gręžinių apsauginių
vamzdžių cementacija, valymas, naftos ir dujų gręžinių valymas ir stūmoklinis siurbimas, kasyklų sausinimas ir
vandens šalinimas, nuodangų kasyklose, pašalinimo paslaugos ir kt.
09.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla

09.10

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- naftos ir dujų gavybos paslaugų veikla už atlygį ar pagal sutartį:
• žvalgymo paslaugos, susijusios su naftos ar dujų gavyba, t. y. tradiciniai žvalgymo būdai, tokie kaip būsimų kasybos
vietų geologiniai stebėjimai
• kryptinis ir pakartotinis gręžimas; kalamasis gręžimas; gręžimo bokštų montavimas, remontas ir išardymas; naftos ir
dujų gręžinių apsauginių vamzdžių cementacija; vandens šalinimas iš gręžinių; gręžinių užkimšimas ir likvidavimas ir t.
t.
• gamtinių dujų paruošimas transportuoti: suskystinimas ir pavertimas dujomis gavybos vietose
• sausinimo ir vandens šalinimo paslaugos, teikiamos už atlygį arba pagal sutartį
• bandomasis gręžimas, susijęs su naftos ir dujų gavyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- naftos ir dujų telkinių gaisrų gesinimo paslaugų veikla
Į šią klasę neįeina:
- naftos ir dujų telkinių operatorių paslaugų veikla, žr. 06.10 ir 06.20
- specializuotasis kasybos technikos remontas, žr. 33.12
- gamtinių dujų paruošimas transportuoti: suskystinimas ir pavertimas dujomis ne dujų gavybos vietose, žr. 52.21
- geofizinių, geologinių ir seisminių tyrimų veikla, žr. 71.12
09.10.10

Gamtinių dujų parengimas transportuoti (gabenti)

09.9

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla

09.90

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- 05, 07 ir 08 skyrių kasybos veiklos rūšims būdingų paslaugų veikla už atlygį ar pagal sutartį:
- žvalgymo paslaugos, t.y. tradiciniai žvalgymo būdai, tokie kaip kernų paėmimas ir būsimų kasybos vietų geologiniai
stebėjimai
- sausinimo ir vandens šalinimo paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį
- bandomasis gręžimas ir bandomųjų gręžinių gręžimas
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Į šią klasę neįeina:
- kasyklų ir karjerų eksploatavimas už užmokestį ar pagal sutartį, žr. 05, 07 ir 08 skyrius
- specializuotasis kasybos technikos remontas, žr. 33.12
- geofizinių tyrimų veikla už atlygį ar pagal sutartį, žr. 71.12
C SEKCIJA

APDIRBAMOJI GAMYBA

Į šią sekciją įeina fizikinis ar cheminis medžiagų, terpių ar jų sudedamųjų dalių pakeitimas naujais produktais, nors tai
negali būti naudojamas kaip vienintelis universalus kriterijus apibrėžiant apdirbamąją gamybą (žr. toliau pastabą dėl
atliekų perdirbimo). Perdirbtos medžiagos, terpės ar jų sudedamosios dalys yra žaliavinės medžiagos, t. y. žemės ūkio,
miškininkystės, žuvininkystės, kasybos ar karjerų eksploatavimo, taip pat kitų apdirbamosios pramonės veiklos rūšių
produktai. Esminis daiktų pakeitimas, atnaujinimas ar rekonstravimas paprastai yra priskiriamas gamybai.
Naujai pagaminti produktai gali būti gatavi, tinkami naudoti ar vartoti produktai arba pusgaminiai, kurie, kaip žaliava,
tinka naudoti tolesnei gamybai. Pvz., aliuminio oksido perdirbimo produktas yra žaliava pirminiam aliuminiui gaminti;
pirminis aliuminis yra žaliava aliuminio vielai gaminti; aliuminio viela yra žaliava surenkamiems vieliniams gaminiams
ar dirbiniams gaminti.
Mašinų ir įrenginių specializuotųjų komponentų ir dalių, pagalbinių reikmenų ir papildomų įtaisų gamyba paprastai
klasifikuojama tose pačiose mašinų ir įrenginių, kuriems skirtos tos dalys ir pagalbiniai reikmenys, gamybą
atitinkančiose klasėse. Mašinų ir įrenginių nespecializuotųjų komponentų ir dalių, pvz., variklių, stūmoklių, generatorių,
elektrinių blokų, vožtuvų, krumplinių pavarų, ritininių guolių, gamyba yra klasifikuojama gaminius atitinkančiose
klasėse, nesvarbu, kurioms mašinoms ar įrenginiams tinka tos dalys. Tačiau specializuotųjų komponentų ir pagalbinių
reikmenų gamyba formavimo ar štampavimo būdu iš plastiko įeina į 22.2 grupę.
Gatavų gaminių komponentų surinkimas yra laikomas gamyba. Čia įeina gaminių surinkimas tiek iš savo pagamintų,,
tiek iš įsigytų komponentų.
Atliekų grąžinamasis perdirbimas, t. y. atliekų perdirbimas į antrines žaliavas yra klasifikuojamas 38.3 grupėje
(Medžiagų atgavimas). Nors čia gali įeiti fizikinis ar cheminis perdirbimas, tačiau procesas nėra priskiriamas
apdirbamosios gamybos procesui. Šios veiklos pagrindinis tikslas yra atliekų apdorojimas ar perdirbimas, kurie
klasifikuojami E sekcijoje (Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir atgavimas). Tačiau naujų gatavų
produktų (o ne antrinių žaliavų) gamyba yra klasifikuojama apdirbamojoje gamyboje, net jeigu šiame procese vietoje
žaliavų naudojamos atliekos. Pvz., sidabro gamyba iš fotografijos juostų atliekų yra prilyginama gamybos procesui.
Pramoninių, komercinių ir panašių mašinų ar įrenginių remontas ir techninė priežiūra, pagrindinai, klasifikuojami 33
skyriuje (Mašinų ir įrangos remontas, techninė priežiūra ir įrengimas). Tačiau kompiuterių asmeninių ir namų ūkio
reikmenų taisymas yra klasifikuojamas 95 skyriuje (Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas), tuo
tarpu variklinių transporto priemonių remontas yra klasifikuojamas 45 skyriuje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba;
variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas).
Mašinų ir įrenginių įrengimas, kai jis atliekamas kaip specializuota veikla, klasifikuojamas 33.20 klasėje.
Pastaba:
Kartais riba tarp gamybos ir kitų klasifikavimo sistemos sektorių gali būti ne visai aiški. Paprastai apdirbamoji gamyba
yra susijusi su medžiagų pavertimu naujais produktais. Veiklos rezultatas yra naujas produktas. Tačiau apibrėžtis, kas
yra naujas produktas, iš dalies gali būti subjektyvi. Kad būtų aiškiau, EVRK klasifikatoriuje toliau nurodytos veiklos
rūšys priskiriamos apdirbamajai gamybai:
- šviežios žuvies apdorojimas (austrių atidarymas, žuvies filė paruošimas), atliekamas ne žvejybiniame laive, žr. 10.20
- pieno pasterizavimas ir pilstymas į butelius, žr. 10.51
- odos apdirbimas, žr. 15.11
- medienos konservavimas, žr. 16.10
- spausdinimas ir su juo susijusi veikla, žr. 18.1
- padangų restauravimas, žr. 22.11
- prekinio betono mišinio gamyba, žr. 23.63
- elektrolitinis dengimas, metalizavimas ir terminis metalų apdorojimas, žr. 25.61
- mašinų remontas ir perdarymas, pvz., automobilių variklių, žr. 29.10
Yra veiklos rūšių, kurios kartais apima perdirbimo procesą, tačiau EVRK klasifikatoriuje yra klasifikuojamos kitose
sekcijose (t. y. neklasifikuojamos kaip apdirbamoji gamyba). Į jas įeina:
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- medienos ruoša, klasifikuojama A sekcijoje (Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė)
- žemės ūkio produktų paruošimas, klasifikuojamas A sekcijoje (Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė)
- maisto paruošimas vartoti nedelsiant gamybos vietoje, klasifikuojamas 56 skyriuje (Maitinimo ir gėrimų teikimo
veikla)
- rūdų ir kitų naudingųjų iškasenų paruošimas, klasifikuojamas B sekcijoje (Kasyba ir karjerų eksploatavimas)
- statinių statyba ir jų surinkimo darbai, atliekami statybvietėje, klasifikuojami F sekcijoje (Statyba)
- veikla, susijusi su didelių kiekių produkcijos suskaidymu ir perskirstymu mažesniais kiekiais, įskaitant pakavimą,
perpakavimą ar skysčių ir chemikalų pilstymą į butelius; atliekų rūšiavimą; dažų maišymą pagal kliento užsakymą;
metalų pjaustymą pagal kliento užsakymą, produkto atnaujinimą, bet ne naujo produkto gamybą, klasifikuojama G
sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas)
10

Maisto produktų gamyba

Į šį skyrių įeina žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktų perdirbimas į žmonėms ar gyvūnams vartoti
tinkamus maisto produktus. Be to, gaminami įvairūs tarpiniai produktai arba pusgaminiai, kurie tiesiogiai nėra maisto
produktai. Dažnai yra gaminami didesnės ar mažesnės vertės, vienas su kitu susiję produktai (pvz., kailiai iš skerdyklų
ar išspaudos iš aliejaus produktų).
Kiekvienas skyrius yra sudarytas pagal veiklos rūšis, susijusias su skirtingomis produktų rūšimis: mėsa, žuvimi,
vaisiais, uogomis ir daržovėmis, riebalais ir aliejumi, pieno produktais, grūdų malimo produktais, gyvūnų ėdalu ir kitais
maisto produktais. Gamyba gali būti atliekama arba savo lėšomis, arba trečiųjų šalių užsakymu, pvz., skerdimas pagal
užsakymą.
Į šį skyrių neįeina nedelsiant suvartoti skirto maisto paruošimas, koks yra restoranuose.
Tuo atveju, kai parduodama savos gamybos produkcija, net jeigu mažmeninė prekyba atliekama savo parduotuvėje,
dalis veiklos rūšių, pvz., kepyklų, konditerijos parduotuvių, paruoštos mėsos parduotuvių veikla ir kt., yra prilyginamos
produktų gamybai. Tačiau gamybos vienetai, kurie atlieka tik minimalų apdirbimą ir iš esmės neperdirba produktų, yra
priskiriami didmeninei ar mažmeninei prekybai (G sekcija).
Maisto, skirto vartoti nedelsiant gamybos vietoje, paruošimas yra klasifikuojamas 56 skyriuje (Maitinimo ir gėrimų
teikimo veikla).
Gyvūnų ėdalo gamyba iš skerdyklų atliekų ar tarpinių produktų klasifikuojamas 10.9 grupėje, maisto ir gėrimų atliekų
perdirbimas į antrines žaliavas yra klasifikuojamas 38.3, o maisto ir gėrimų atliekų šalinimas – 38.21 skyriuje.
10.1

Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba

10.11

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

Į šią klasę įeina:
- skerdyklų, užsiimančių gyvūnų skerdimu, išdarinėjimu ir mėsos (pvz., jautienos, kiaulienos, ėrienos, triušienos,
avienos, kupranugarienos ir kt.) pakavimu, veikla
- šviežios, atšaldytos ar sušaldytos skerdenos gamyba
- šviežios, atšaldytos ar sušaldytos kapotos mėsos gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- banginių skerdimas ir apdorojimas sausumoje ar specializuotuose laivuose
- kailių ir odų gavyba skerdyklose, įskaitant vilnos šalinimą nuo paskerstų gyvulių odų
- gyvūninės kilmės taukų ir kitų maistinių riebalų lydymas
- gyvūninių subproduktų perdirbimas
- peštos vilnos gavyba
Į šią klasę neįeina:
- valgomųjų paukštienos taukų lydymas, žr. 10.12
- mėsos pakavimas, žr. 82.92
10.12

Paukštienos perdirbimas ir konservavimas

Į šią klasę įeina:
- skerdyklų, užsiimančių naminių paukščių skerdimu, išdarinėjimu ir paukštienos pakavimu, veikla
- šviežios, atšaldytos ar sušaldytos naminių paukščių mėsos gamyba porcijomis
- valgomųjų paukštienos taukų lydymas
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Į šią klasę taip pat įeina:
- plunksnų ir pūkų gavyba
Į šią klasę neįeina:
- mėsos pakavimas, žr. 82.92
10.13

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

Į šią klasę įeina:
- džiovintos, sūdytos arba rūkytos mėsos gamyba
- mėsos produktų gamyba
• dešrelių, saliamio, kraujinės dešros, servelato, rūkytų dešrų, pašteto, galantino, šaltienos, rūkyto (virto) kumpio
Į šią klasę neįeina
- paruoštų sušaldytos mėsos ir vištienos patiekalų gamyba, žr. 10.85
- sriubų su mėsa gamyba, žr. 10.89
- mėsos didmeninė prekyba, žr. 46.32
- mėsos pakavimas, žr. 82.92
10.13.10

Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.2

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

10.20

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

Į šią klasę įeina:
- žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų paruošimas ir konservavimas: šaldymas, užšaldymas, džiovinimas, kepimas, rūkymas,
sūdymas, mirkymas sūryme, konservavimas sandarioje taroje ir kt.
- žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų produktų, pvz., žuvies filė, ikrų, sūdytų ikrų, ikrų pakaitalų ir kt., gamyba
- žuvų miltų maistui ar gyvūnų pašarams gamyba
- rupių miltų ir tirpiųjų medžiagų gamyba iš žuvų ir kitų vandens gyvūnų
Į šią klasę taip pat įeina:
- laivų, užsiimančių tik žuvų paruošimu, perdirbimu ir konservavimu, veikla
- jūros dumblių perdirbimas
Į šią klasę neįeina:
- žuvų perdirbimas ir konservavimas žvejybiniuose laivuose, žr. 03.11
- banginių perdirbimas sausumoje ar specializuotuose laivuose, žr. 10.11
- aliejaus ir taukų gamyba iš jūros produktų, žr. 10.41
- paruoštų sušaldytų žuvies patiekalų gamyba, žr. 10.85
- žuvienių gamyba, žr. 10.89
10.3

Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

10.31

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

Į šią klasę įeina:
- bulvių perdirbimas ir konservavimas:
• paruoštų sušaldytų bulvių gamyba
• dehidruotos bulvių tyrės gamyba
• lengvų bulvių užkandžių gamyba
• bulvių traškučių gamyba
• bulvių miltų ir rupinių gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- pramoninis bulvių skutimas
10.31.10
10.32

Bulvių miltų gamyba
Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba
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Į šią klasę įeina:
- vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- šviežių vaisių, uogų ir daržovių koncentratų gamyba
10.39

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

Į šią klasę įeina:
- maisto produktų, daugiausia susidedančių iš vaisių, uogų ir daržovių, išskyrus sušaldytus ar konservuotus gatavus
patiekalus, gamyba
- vaisių, uogų, riešutų ar daržovių apdorojimas: šaldymas, džiovinimas, mirkymas aliejuje ar acte, konservavimas
sandarioje taroje ir kt.
- maisto produktų iš vaisių, uogų ir daržovių gamyba
- džemų, marmeladų ir drebučių gamyba
- riešutų kepinimas
- valgių ir pastų iš riešutų gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- gamyba paruošto iš vaisių, uogų ir daržovių greitai gendančio maisto, tokio kaip:
• supakuotos salotos, mišrainės
• nuvalytos ar supjaustytos daržovės
• tofu (sojos varškė)
Į šią klasę neįeina:
- sulčių gamyba iš vaisių ar daržovių žr. 10.32
- miltų ar rupinių gamyba iš džiovintų ankštinių daržovių, žr. 10.61
- vaisių, uogų ir riešutų konservavimas cukruje, žr. 10.82
- paruoštų daržovių patiekalų gamyba, žr. 10.85
- dirbtinių koncentratų gamyba, žr. 10.89
10.4

Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba

Į šią grupę įeina neapdoroto ir rafinuoto aliejaus ir riebalų gamyba iš augalinių ar gyvūninių medžiagų, išskyrus taukų ir
kitų maistinių gyvūninių riebalų lydymą ar valymą.
10.41

Aliejaus ir riebalų gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba neapdoroto augalinio aliejaus: alyvuogių aliejaus, sojų aliejaus, palmių aliejaus, saulėgrąžų aliejaus,
medvilnės aliejaus, rapsų, rapsukų ar garstyčių aliejaus, sėmenų aliejaus ir kt.
- riebalinių miltų ar rupinių gamyba iš aliejinių sėklų, riešutų ar branduolių
- gamyba rafinuoto augalinio aliejaus: alyvuogių aliejaus, sojų aliejaus ir kt.
- augalinio aliejaus perdirbimas: garinimas, virinimas, vandens šalinimas, hidrinimas ir kt.
Į šią klasę taip pat įeina:
- nemaistinių gyvūninių riebalų ir aliejaus gamyba
- žuvų ir jūros žinduolių aliejaus gamyba
- medvilninės pūkų, aliejaus išspaudų ir kitų likutinių aliejaus produktų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- taukų ir kitų maistinių gyvūninių riebalų lydymas ir valymas, žr. 10.11
- margarino gamyba, žr. 10.42
- šlapiasis kukurūzų malimas, žr. 10.62
- kukurūzų aliejaus gamyba, žr. 10.62
- eterinio aliejaus gamyba, žr. 20.53
- cheminis aliejaus ir riebalų apdorojimas, žr. 20.59
10.42

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

Į šią klasę įeina:
- margarino gamyba
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- riebalų mišinių ir panašių tepiųjų riebalų mišinių gamyba
- sudėtinių kepimo riebalų gamyba
10.5

Pieno produktų gamyba

10.51

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

Į šią klasę įeina:
- šviežio skysto, pasterizuoto, sterilizuoto, homogenizuoto ir (arba) apdoroto ultraaukštoje temperatūroje pieno gamyba
- pieno gėrimų gamyba
- pasterizuotos, sterilizuotos, homogenizuotos greitinėlės iš šviežio skysto pieno gamyba
- sausojo ar koncentruoto saldinto ar nesaldinto pieno gamyba
- sausojo pieno arba grietinėlės gamyba
- sviesto gamyba
- jogurto gamyba
- sūrio ir varškės gamyba
- išrūgų gamyba
- kazeino ar laktozės gamyba
Į šią klasę neįeina:
- žalio pieno gavyba (galvijų), žr. 01.41
- žalio pieno gavyba (avių, ožkų, arklių, asilų, kupranugarių ir kt.), žr. 01.43, 01.44 ir 01.45
- negyvūninės kilmės pieno ir panašių į sūrį gaminių gamyba, žr. 10.89
10.52

Valgomųjų ledų gamyba

Į šią klasę įeina:
- grietininių ir kitų valgomųjų ledų, tokių kaip šerbetas ar vaisiniai ledai, gamyba
Į šią klasę neįeina:
- ledainių veikla, žr. 56.10
10.6

Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

Į šią grupę įeina grūdų ir daržovių malimas į miltus ar rupinius, ryžių malimas, valymas ir poliravimas, taip pat miltų
mišinių ir tešlos iš jų gamyba.
Taip pat į šią grupę įeina šlapiasis kukurūzų ir daržovių malimas bei krakmolo ir krakmolo produktų gamyba.
10.61

Grūdų malimo produktų gamyba

Į šią klasę įeina:
- grūdų malimas: kviečių, rugių, avižų, kukurūzų ar kitokių grūdų miltų, kruopų, rupinių ar granulių gamyba
- ryžių malimas: lukštentų, maltų, poliruotų, šlifuotų, truputį apvirtų ar perdirbtų ryžių gamyba; ryžių miltų gamyba
- daržovių malimas: džiovintų ankštinių daržovių, šakniavaisių ar gumbavaisių bei valgomųjų riešutų miltų ar rupinių
gamyba
- pusryčiams skirtų maisto produktų iš grūdų gamyba
- skirtingų miltų mišinių, paruoštų miltų mišinių ir tešlos duonai, pyragėliams, sausainiams ar blynams gamyba
Į šią klasę neįeina:
- bulvių miltų ir rupinių gamyba, žr. 10.31
- šlapiasis kukurūzų malimas, žr. 10.62
10.61.10

Miltų gamyba

10.61.20

Kruopų gamyba

10.62

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

Į šią klasę įeina:
- ryžių, bulvių, kukurūzų ir kt. krakmolo gamyba
- šlapiasis kukurūzų malimas
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- gliukozės, gliukozės sirupo, maltozės (salyklo cukraus), inulino ir kt. gamyba
- glitimo gamyba
- tapijokos ir tapijokos pakaitalų iš krakmolo gamyba
- kukurūzų aliejaus gamyba
Į šią klasę neįeina:
- laktozės (pieno cukraus) gamyba, žr. 10.51
- cukranendrių ar cukrinių runkelių cukraus gamyba, žr. 10.81
10.62.10

Gliukozės sirupo ir maltozės gamyba

10.62.20

Krakmolo gamyba

10.7

Kepyklos ir miltinių produktų gamyba

Į šią grupę įeina kepyklos gaminių, makaronų, lakštinių, vermišelių ir panašių produktų gamyba.
10.71

Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

Į šią klasę įeina:
- kepyklos produktų gamyba:
• duonos ir bandelių
• tešlainių, pyragų, keksų, tortų, blynų, vaflių, vyniotinių ir t. t.
Į šią klasę neįeina:
- sausų kepyklos produktų gamyba, žr. 10.72
- kietos tešlos produktų (makaronų, vermišelių ir kt.) gamyba, žr. 10.73
- kepyklos produktų, skirtų vartoti nedelsiant, pašildymas, žr. 56 skyrių
10.72

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

Į šią klasę įeina:
- džiūvėsių, sausainių ir kitų sausų kepyklos produktų gamyba
- ilgai išsilaikančių tešlos gaminių ir pyragaičių gamyba
- lengvų saldžių ar sūrių užkandžių (saldžių bandelių, krekerių, sūrių riestainiukų ir kt.) gamyba
Į šią klasę neįeina:
- lengvų bulvių užkandžių gamyba, žr. 10.31
10.73

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamyba

Į šią klasę įeina:
- miltinių produktų, tokių kaip makaronai ir vermišeliai (virti ar nevirti, su įdaru ar be įdaro), gamyba
- kuskuso gamyba
- konservuotų arba sušaldytų makaronų produktų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- paruoštų kuskuso patiekalų gamyba, žr. 10.85
- makaronų sriubos gamyba, žr. 10.89
10.8

Kitų maisto produktų gamyba

Į šią grupę įeina cukraus ir saldumynų, gatavo maisto ir patiekalų, kavos, arbatos ir prieskonių, taip pat greitai
gendančių ir specializuotų maisto produktų gamyba.
10.81

Cukraus gamyba

Į šią klasę įeina:
- cukraus (sacharozės) ir cukraus pakaitalų gamyba arba rafinavimas iš cukranendrių, cukrinių runkelių, klevų, palmių
sulčių
- cukraus sirupo gamyba
- melasos gamyba
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- klevų sirupo ir cukraus gamyba
Į šią klasę neįeina:
- gliukozės, gliukozės sirupo, maltozės gamyba, žr. 10.62
10.82

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

Į šią klasę įeina:
- kakavos ir kakavos sviesto, riebalų ir aliejaus gamyba
- šokolado ir šokolado konditerijos gaminių gamyba
- gamyba cukraus saldumynų : karamelės, kvėpavimą lengvinančių saldainių, nugos, lengvai tirpstančių saldainių,
baltojo šokolado
- kramtomosios gumos gamyba
- vaisių, uogų, riešutų, vaisių žievelių ir kitų augalų dalių konservavimas cukruje
- konditerinių tablečių ir pastilių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- sacharozės gamyba, žr. 10.81
10.83

Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas

Į šią klasę įeina:
- kofeino pašalinimas ir kavos skrudinimas
- kavos produktų gamyba:
• maltos kavos
• tirpiosios kavos
• kavos ekstraktų ir koncentratų
- kavos pakaitalų gamyba
- arbatos ir matės mišinių gamyba
- arbatos ir matės ekstraktų ir preparatų gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- žolių (mėtų, verbenų, ramunėlių ir kt.) užpilų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- inulino gamyba, žr. 10.62
- spirito, alaus, vyno ir nealkoholinių gėrimų gamyba, žr. 11 skyrių
- farmacijos tikslams naudojamų botanikos produktų paruošimas, žr. 21.20
10.84

Užgardų ir pagardų gamyba

Į šią klasę įeina:
- prieskonių, padažų ir užgardų gamyba:
• majonezo
• garstyčių miltų ir rupinių
• paruoštų garstyčių ir kt.
- acto gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- druskos perdirbimas į valgomąją druską, pvz., joduotąją druską
Į šią klasę neįeina:
- prieskoninių augalų auginimas, žr. 01.28
10.84.10
10.85

Acto gamyba
Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

Į šią klasę įeina gatavų (t. y. paruoštų, pagardintų ir termiškai apdorotų) maisto ir patiekalų gamyba. Šie patiekalai,
siekiant juos išsaugoti, yra apdoroti, pvz., sušaldyti, konservuoti, ir kaip įprasta paruošti parduoti, įpakuoti ir
paženklinti, t. y. į šią klasę neįeina nedelsiant suvartoti skirto maisto paruošimas, koks yra restorane. Patiekalu laikomas
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toks maistas, kuris pagamintas mažiausiai iš dviejų skirtingų produktų (išskyrus prieskonius ir kt.).
Į šią klasę įeina:
- mėsos ir paukštienos patiekalų gamyba
- žuvies patiekalų, įskaitant žuvį ir keptas bulves, gamyba
- daržovių patiekalų gamyba
- sušaldytų ar kitaip konservuotų picų gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- vietinių arba nacionalinių patiekalų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- šviežio maisto ar maisto susidedančio iš mažiau nei dviejų produktų gamyba, žr. 10 skyriaus atitinkamą klasę
- gatavo greitai gendančio maisto gamyba, žr. 10.89
- gatavo maisto ir patiekalų mažmeninė prekyba parduotuvėse, žr. 47.11 ir 47.29
- gatavo maisto ir patiekalų didmeninė prekyba, žr. 46.38
- maitinimo paslaugų tiekėjų veikla, žr. 56.29
10.86

Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba

Į šią klasę įeina:
- specialios paskirties maisto produktų gamyba:
• naujagimių pieno mišinių
• pagerinto pieno ir kitų maisto produktų,
• vaikų maisto produktų
• mažo ir sumažinto kaloringumo maisto produktų kūno svoriui reguliuoti
• išskirtiniam gydymui skirtų dietinių maisto produktų
• maisto produktų su mažesniu natrio kiekiu, įskaitant sumažinto natrio kiekio arba benatres dietines druskas
• maisto produktai be glitimo
• maisto, skirto asmenims, dirbantiems fizinį darbą, ypač sportininkams, gamyba
• maisto, skirto sergantiesiems cukralige (diabetikams), gamyba
10.89

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba

Į šią klasę įeina:
- sriubų ir sultinių gamyba
- dirbtinio medaus ir karamelės gamyba
- gatavo greitai gendančio maisto, tokio kaip:
• sumuštiniai
• šviežios (nekeptos) picos
- maisto papildų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- mielių gamyba
- mėsos, žuvies, vėžiagyvių ar moliuskų ekstraktų ir sulčių gamyba
- negyvūninės kilmės pieno ir panašių į sūrį gaminių gamyba
- kiaušinių produktų, kiaušinio albumino gamyba
- dirbtinių koncentratų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- paruošto iš vaisių, uogų ir daržovių greitai gendančio maisto gamyba, žr. 10.39
- sušaldytos picos gamyba, žr. 10.85
- spirito, alaus, vyno ir nealkoholinių gėrimų gamyba, žr. 11 skyrių
10.89.10

Mielių gamyba

10.9

Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

10.91

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

Į šią klasę įeina:
- paruoštų pašarų, įskaitant pašarų koncentratus ir pašarinius priedus, ūkio gyvuliams gamyba
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- vienarūšių (be priemaišų) pašarų ūkio gyvuliams paruošimas
Į šią klasę taip pat įeina:
- skerdyklų atliekų perdirbimas gyvūnų ėdalui gaminti
Į šią klasę neįeina:
- žuvų miltų pašarams gamyba, žr. 10.20
- aliejingųjų sėklų išspaudų gamyba, žr. 10.41
- veikla, kurios eigoje gaunami šalutiniai produktai be specialaus apdorojimo tinkantys gyvūnų pašarui, pvz., aliejingųjų
sėklų išspaudos (žr. 10.41), grūdų malimo liekanos (žr. 10. 61) ir kt.
10.92

Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba

Į šią klasę įeina:
- paruoštų pašarų kambariniams gyvūnėliams, įskaitant šunis, kates, paukščius, žuvis ir kt., gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- skerdyklų atliekų perdirbimas gyvūnų ėdalui gaminti
Į šią klasę neįeina:
- žuvų miltų pašarams gamyba, žr. 10.20
- aliejingųjų sėklų išspaudų gamyba, žr. 10.41
- veikla, kurią atliekant gaunami šalutiniai produktai be specialaus apdorojimo tinkantys gyvūnų pašarui, pvz.,
aliejingųjų sėklų išspaudos (žr. 10.41), grūdų malimo liekanos (žr. 10. 61) ir kt.
11

Gėrimų gamyba

Į šį skyrių įeina nealkoholinių gėrimų ir mineralinio vandens bei alkoholinių gėrimų (tokių kaip alus, vynas, kiti
fermentuoti gėrimai, spiritiniai gėrimai) ir etilo alkoholio gamyba.
Į šį skyrių neįeina:
- vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba, žr. 10.32
- pieno gėrimų gamyba, žr. 10.51
- kavos, arbatos ir matės produktų gamyba, žr. 10.83
11.0

Gėrimų gamyba

11.01

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas

Į šią klasę įeina:
- distiliuotų alkoholinių gėrimų (viskio, brendžio, džino, likerių ir kt.) gamyba
- gėrimų mišinių su distiliuotais alkoholiniais gėrimais gamyba
- distiliuoto spirito maišymas
- neutralaus (rektifikuoto) etilo alkoholio gamyba
Į šią klasę neįeina:
- nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba, žr. 11.02–11.06
- sintetinio etanolio gamyba, žr. 20.14
- etanolio gamyba iš fermentuotų medžiagų, žr. 20.14
- pilstymas į butelius ir ženklinimas, žr. 46.34 (jei yra neatsiejama didmeninės prekybos dalis) ir 82.92 (jei atliekama už
atlygį ar pagal sutartį)
11.02 Vynuogių vyno gamyba
Į šią klasę įeina:
- vyno gamyba
- putojančio vyno gamyba
- vyno gamyba iš koncentruotos vynuogių misos
Į šią klasę taip pat įeina:
- vyno maišymas, valymas ir pilstymas į butelius
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- silpnų ar nealkoholinių vynų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- pilstymas į butelius ir ženklinimas, žr. 46.34 (jei yra neatsiejama didmeninės prekybos dalis) ir 82.92 (jei atliekama už
atlygį ar pagal sutartį)
11.03

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

Į šią klasę įeina:
- fermentuotų, bet nedistiliuotų alkoholinių gėrimų (sakė, sidro, kriaušių sidro ir kitų vaisinių vynų) gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- midaus ir mišrių gėrimų su vaisiniais vynais gamyba
Į šią klasę neįeina:
- pilstymas į butelius ir ženklinimas, žr. 46.34 (jei yra neatsiejama didmeninės prekybos dalis) ir 82.92 (jei atliekama už
atlygį ar pagal sutartį)
11.04

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba

Į šią klasę įeina:
- vermuto ir panašaus vyno gamyba
Į šią klasę neįeina:
- pilstymas į butelius ir ženklinimas, žr. 46.34 (jei yra neatsiejama didmeninės prekybos dalis) ir 82.92 (jei atliekama už
atlygį ar pagal sutartį)
11.05

Alaus gamyba

Į šią klasę įeina:
- salyklinio alaus, tokio kaip alus, šviesusis alus, porteris ir stiprusis porteris, gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- silpno ar nealkoholinio alaus gamyba
11.06

Salyklo gamyba

11.07

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

Į šią klasę įeina nealkoholinių gėrimų, išskyrus nealkoholinį alų ir vyną, gamyba:
- natūralaus mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba
- nealkoholinių gėrimų gamyba:
• nealkoholinių aromatizuotų ir (arba) pasaldintų gėrimų: limonado, oranžado (apelsinų gėrimo), kolos, vaisvandenių,
tonizuojančiojo vandens ir kt.
Į šią klasę neįeina:
- vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba, žr. 10.32
- pieno gėrimų gamyba, žr. 10.51
- kavos, arbatos ir matės produktų gamyba, žr. 10.83
- alkoholinių gėrimų gamyba žr. 11.01, 11.02, 11.03, 11.04 ir 11.05
- nealkoholinio vyno gamyba, žr. 11.02
- nealkoholinio alaus gamyba, žr. 11.05
- ledo gamyba, žr. 35.30
- pilstymas į butelius ir ženklinimas, žr. 46.34 (jei yra neatsiejama didmeninės prekybos dalis) ir 82.92 (jei atliekama už
atlygį ar pagal sutartį)
11.07.10

Nealkoholinių gėrimų gamyba

11.07.20

Natūralaus mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba
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Į ši skyrių įeina žemės ūkio produkto – tabako – perdirbimas į vartoti tinkamus tabako produktus.
12.0

Tabako gaminių gamyba

12.00

Tabako gaminių gamyba

Į šią klasę įeina:
- tabako gaminių ir tabako pakaitalų: cigarečių, smulkiai pjaustyto tabako, cigarų, pypkių tabako, kramtomojo tabako,
uostomojo tabako, gamyba
- homogenizuoto ar atkurto tabako gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- tabako kotelių nuskabymas ir pakartotinis išdžiovinimas
Į šią klasę neįeina:
- tabako auginimas ar pirminis apdorojimas, žr. 01.15 ir 01.63
13

Tekstilės gaminių gamyba

Į šį skyrių įeina tekstilinių pluoštų paruošimas ir verpimas, taip pat audimas, tekstilės ir drabužių apdaila, gatavų
tekstilės gaminių (pvz., buitinių skalbinių, antklodžių, patiesalų, kilimėlių, pledų, suktinių gaminių ir kt.), išskyrus
drabužius, gamyba. Natūraliųjų pluoštų auginimas klasifikuojamas 01 skyriuje, tačiau sintetinių pluoštų gamyba yra
cheminis procesas, klasifikuojamas 20.60 klasėje. Drabužių siuvimas (gamyba) yra klasifikuojamas 14 skyriuje.
13.1

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.10

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

Į šią klasę įeina tekstilės pluoštų paruošimo operacijos ir jų verpimas. Šioms operacijoms atlikti gali būti naudojamos
įvairios žaliavos, tokios kaip šilkas, vilna, kiti gyvūniniai, augaliniai arba cheminiai pluoštai, popierius, stiklas ir kt.
Į šią klasę įeina:
- tekstilės pluoštų paruošimas:
• kokonų išvijimas ir plovimas
• vilnų riebalų šalinimas, karbonizavimas ir dažymas
• įvairių gyvūninių, augalinių ir cheminių pluoštų karšimas ir šukavimas
- verpalų arba siūlų, skirtų austi ar siūti, prekiauti arba vėliau perdirbti, verpimas ir gamyba
• linų brukimas
• sintetinių ar dirbtinių gijinių siūlų tekstūravimas, vijimas, lankstymas, sukimas ir įmirkymas
Į šią klasę taip pat įeina:
- popieriaus verpalų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- paruošiamosios operacijos, atliekamos kartu su žemės ūkio darbais, žr. 01 skyrių
- augalų, turinčių augalinių tekstilės pluoštų, pvz., džiuto, linų, koiro (kokoso pluošto) ir kt., mirkymas, žr. 01.16
- medvilnės džinavimas, žr. 01.63
- sintetinių ar dirbtinių pluoštų ir gniūžčių, pirminių verpalų (įskaitant sustiprintus verpalus ir verpalus kilimams) iš
sintetinių ar dirbtinių pluoštų gamyba, žr. 20.60
- stiklo pluoštų gamyba, žr. 23.14
13.2

Tekstilės audimas

13.20

Tekstilės audimas

Į šią klasę įeina tekstilės gaminių audimas. Šiai operacijai atlikti gali būti naudojamos įvairios žaliavos, tokios kaip
šilkas, vilna, kiti gyvūniniai, augaliniai arba cheminiai pluoštai, popierius ar stiklas ir kt.
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Į šią klasę įeina:
- plačių audinių iš medvilninių, vilnonių, šukuotinės vilnos ir šilkinių verpalų, įskaitant maišytus, dirbtinius ir
sintetinius verpalus, gamyba
- kitų plačių audinių iš lininių, ramės, kanapių, džiuto, karnienos pluoštų ir specialiųjų verpalų gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- pūkinių ir šenilinių audinių, kilpinių rankšluosčių audinių, gazo ir kt. gamyba
- audinių iš stiklo pluoštų gamyba
- audinių iš anglinio pluošto ir aramidinių siūlų gamyba
- dirbtinio kailio gamyba audimo būdu
Į šią klasę neįeina:
- megztinių (trikotažinių) ir nertinių medžiagų gamyba, žr. 13.91
- tekstilinių grindų dangų gamyba, žr. 13.93
- juostinių audinių gamyba, žr. 13.96
- neaustinių medžiagų ir veltinio gamyba, žr. 13.99
13.20.10

Lininių audinių audimas

13.20.20

Sintetinių audinių audimas

13.3

Tekstilės apdaila

13.30

Tekstilės apdaila

Į šią klasę įeina tekstilės gaminių ir drabužių apdaila, t. y. balinimas, dažymas, apretavimas ir panaši veikla.
Į šią klasę įeina:
- tekstilės pluoštų, verpalų, gaminių ir tekstilės dirbinių, įskaitant drabužius, balinimas ir dažymas
- tekstilės gaminių ir tekstilės dirbinių, įskaitant drabužius, apretavimas, džiovinimas, apdorojimas garu, traukimas,
adymas, sanforizavimas, merserizavimas
Į šią klasę taip pat įeina:
- džinsų balinimas
- tekstilės gaminių klostavimas ir panašūs darbai
- gatavų drabužių impregnavimas, dengimas, gumavimas ar įmirkymas
- šilkografinis spausdinimas ant tekstilės gaminių ir drabužių
Į šią klasę neįeina:
- guma įmirkytų, dengtų, apvilktų ar laminuotų tekstilės gaminių, kai guma yra pagrindinė sudedamoji dalis, gamyba,
žr. 22.19
13.9

Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

Į šią grupę įeina tekstilės gaminių, tokių kaip gatavi tekstilės dirbiniai, kilimai ir kilimėliai, virvės, juostiniai audiniai,
aplikacijos ir kt., išskyrus drabužius, gamyba.
13.91

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba ir apdaila megztinių (trikotažinių) ar nertinių medžiagų:
• pūkinių ir kilpinių medžiagų
• „Rašel“ ar panašiomis mašinomis megztų užuolaidų ir langų apdailos medžiagų
• kitų megztinių (trikotažinių) ar nertinių medžiagų
Į šią klasę taip pat įeina:
- dirbtinio kailio gamyba mezgimo būdu
Į šią klasę neįeina:
- „Rašel“ ar panašiomis mašinomis megztų užuolaidų ir langų apdailos nėrinių gamyba, žr. 13.99
- megztinių (trikotažinių) ir nertinių drabužių gamyba, žr. 14.39
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13.92

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

Į šią klasę įeina:
- gatavų gaminių iš įvairių tekstilės medžiagų, įskaitant megztines (trikotažines) ar nertines medžiagas, gamyba:
• antklodžių, įskaitant kelioninius pledus
• lovos, stalo, tualeto ar virtuvės skalbinių
- vatinių ir pūkinių antklodžių, pagalvėlių, pampsų (pufų), pagalvių, miegmaišių ir kt.
- gatavų namų apyvokos reikmenų gamyba:
• užuolaidų, užuolaidėlių, lango uždangų, lovatiesių, baldų ar mašinų apdangalų ir kt.
• brezento, palapinių, turizmo (stovyklavimo) reikmenų, burių, žaliuzių nuo saulės, lengvųjų automobilių, mašinų ar
baldų apdangalų ir kt.
• vėliavų, vėliavėlių, gairelių ir kt.
• pašluosčių dulkėms valyti ar indams šluostyti, gelbėjimosi liemenių, parašiutų ir kt.
Į šią klasę taip pat įeina:
- elektrinių antklodžių tekstilinių dalių gamyba
- rankų pynimo gobelenų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- techninės paskirties tekstilės gaminių gamyba, žr. 13.96
13.93

Kilimų ir kilimėlių gamyba

Į šią klasę įeina:
- austinių grindų dangų gamyba:
• kilimų, gauruotų kilimėlių ir paklotų, plytelių
Į šią klasę taip pat įeina:
- veltinių grindų dangų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- paklotų ir demblių iš pynimo medžiagų gamyba, žr. 16.29
- kamštienos grindų dangų gamyba, žr. 16.29
- tampriųjų grindų dangų, tokių kaip vinilplastis, linoleumas, gamyba, žr. 22.23
13.94

Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba

Į šią klasę įeina:
- guma ir plastikais įmirkytų ar neįmirkytų, dengtų ar nedengtų, apvilktų ar neapvilktų, aptrauktų ar neaptrauktų
virvelių, virvių, lynų ir laivavirvių iš tekstilės pluoštų ar juostelių ir pan. gamyba
- tinklų iš virvelių, virvių ar lynų gamyba
- virvių ar tinklinės medžiagos dirbinių: žvejybos tinklų, laivo fenderių, iškrovimo pagalvių, pakrovimo stropų, lynų ar
laivavirvių su metaliniais žiedais ir kt., gamyba
Į šią klasę neįeina:
- tinklelių plaukams gamyba, žr. 14.19
- metalinių lynų gamyba, žr. 25.93
- sportinės žvejybos graibštukų gamyba, žr. 32.30
13.95

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

Į šią klasę įeina visos labai daug technologinių procesų ir labai daug įvairių pagamintų daiktų apimančios veiklos rūšys,
susijusios su tekstilės ar tekstilės gaminių ir dirbinių, tiksliai neapibrėžtų nei 13, nei 14 skyriuje, gamyba.
13.96

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- juostinių audinių, įskaitant beataudinius audinius, sutvirtintus rišamosiomis medžiagomis, gamyba
- žymenų (etikečių), emblemų ir kt. gamyba
- puošybinių apsiuvų, juostelių, kutų, bumbulų (pomponų) ir kt. gamyba
- įmirkytų, aptrauktų, padengtų ar plastiku laminuotų audinių gamyba
- metalizuotų verpalų ar metalizuotų galioninių verpalų, tekstilės medžiagomis padengtų guminių siūlų ir kordų,
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įmirkytų, padengtų, aptrauktų ar apvilktų guma ar plastikais, tekstilės pluoštų ar juostų gamyba
- padangų kordo audinių iš sustiprintų cheminių verpalų gamyba
- kitų apdorotų ar padengtų tekstilės gaminių, pvz., klijuotės ir panašių standintų tekstilės audinių, padengtų guma ar
krakmolingomis medžiagomis, gamyba
- įvairių tekstilės dirbinių, pvz., dagčių, kaitinamųjų tinklelių ir cilindrinio tinklelių audinio, gamyba
- apvalkalinių audinių, laistomųjų žarnų, pavarų diržų, konvejerių juostų arba diržinių pavarų, sietinių audeklų ir filtrų
audinio gamyba
- automobilių apsiuvų gamyba
- storų tapybos drobių ir kopijavimo audinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- pavarų diržų ar konvejerių juostų, gaminamų iš tekstilės audinių, verpalų ar kordų įmirkytų, padengtų, aptrauktų arba
laminuotų guma, kai guma yra pagrindinė sudedamoji dalis, gamyba, žr. 22.19
- plokščių, lakštų arba juostelių gamyba iš akytosios gumos arba akytojo plastiko, derinant šias medžiagas su
tekstilinėmis medžiagomis, kuriose audinys yra naudojamas tik sustiprinti, žr. 22.19 ir 22.21
- austinio vielinio audinio gamyba, žr. 25.93
13.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- veltinio gamyba
- tiulio ir kitų tinklinių medžiagų bei gabalų, juostų ar motyvų pavidalo nėrinių ir siuvinėjimo dirbinių gamyba
- slėgiui jautrių audeklinių juostų gamyba
- tekstilinių batraiščių gamyba
- pudrinukų ir apsauginių pirštinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- veltinių grindų dangų gamyba, žr. 13.93
- tekstilinės vatos ir reikmenų iš vatos, pvz., higieninių rankšluosčių, tamponų ir kt., gamyba, žr. 17.22
14

Drabužių siuvimas (gamyba)

Į šį skyrių įeina visų rūšių (standartinių dydžių ar individualių matmenų) iš įvairių medžiagų (pvz., odos, audinių,
megztinių (trikotažinių) ir nertinių medžiagų ir kt.) ir įvairios paskirties (vyriškų, moteriškų ar vaikiškų; apatinių ar
viršutinių; darbo, išeiginių ar kasdienių ir kt.) drabužių siuvimas, taip pat įvairių priedų drabužiams siuvimas. Nėra
skirtumo, ar drabužiai siuvami suaugusiesiems, ar vaikams, taip pat ar siuvami modernūs, ar įprasti (tradiciniai)
drabužiai. Į 14 skyrių taip pat įeina kailių apdirbimo veiklos rūšys (žaliaminės odos bei kailiai ir drabužiai).
14.1

Drabužių, išskyrus kailinius drabužius, siuvimas (gamyba)

Į šią grupę įeina drabužių siuvimas. Gali būti naudojamos visų rūšių medžiagos, jos gali būti padengtos kitomis
medžiagomis, įmirkytos ar gumuotos.
14.11

Odinių drabužių siuvimas

Į šią klasę įeina:
- odinių ir dirbtinės odos drabužių, įskaitant odinius pramoninius reikmenis, pvz., suvirintojo odines prijuostes,
siuvimas
Į šią klasę neįeina:
- kailinių drabužių siuvimas, žr. 14.20
- sportinių odinių pirštinių ir galvos apdangalų gamyba, žr. 32.30
- atsparių ugniai ir apsauginių saugos drabužių gamyba, žr. 32.99
14.12

Darbo drabužių siuvimas

Į šią klasę neįeina:
- avalynės gamyba, žr. 15.20
- atsparių ugniai ir apsauginių saugos drabužių gamyba, žr. 32.99
- drabužių taisymas, žr. 95.29
14.13
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Į šią klasę įeina:
- siuvimas viršutinių drabužių vyrams, moterims ir vaikams iš austinių, megztinių (trikotažinių) ar nertinių, neaustinių ir
kt. medžiagų:
• apsiaustų, kostiumų, ansamblių, švarkelių, kelnių, sijonų ir kt.
Į šią klasę taip pat įeina:
- siuvimas pagal užsakymą
- šioje klasėje siuvamų drabužių dalių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- kailinių drabužių siuvimas (išskyrus galvos apdangalus), žr. 14.20
- nesiūtų, tik sutvirtintų guminių ar plastikinių drabužių gamyba, žr. 22.19 ir 22.29
- atsparių ugniai ir apsauginių saugos drabužių gamyba, žr. 32.99
- drabužių taisymas, žr. 95.29
14.13.10

Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.13.20

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

14.14

Apatinių drabužių siuvimas

Į šią klasę įeina:
- apatinių drabužių vyrams, moterims ir vaikams iš austinių, megztinių (trikotažinių) ar nertinių medžiagų, nėrinių ir kt.
siuvimas:
• marškinių, polo marškinėlių, apatinių kelnių, trumpikių, pižamų, naktinukų, kambarinių chalatų, palaidinių, kelnaičių,
liemenėlių, korsetų ir kt.
Į šią klasę neįeina:
- drabužių taisymas, žr. 95.29
14.19

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba

Į šią klasę įeina:
- kūdikių drabužėlių, sportinių kostiumų, slidinėjimo kostiumų, maudymosi aprangos ir kt. siuvimas
- skrybėlių ir kepurių gamyba
- kitų drabužių priedų gamyba: pirštinių, diržų, šalikų, kaklajuosčių, kaklaraiščių, tinklelių plaukams ir kt.
Į šią klasę taip pat įeina:
- kailinių galvos apdangalų gamyba
- medžiaginės, be pritvirtinto pado, avalynės gamyba
- šioje klasėje siuvamų drabužių dalių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- sportinių galvos apdangalų gamyba, žr. 32.30
- apsauginių galvos apdangalų, išskyrus sportinius, gamyba, žr. 32.99
- atsparių ugniai ir apsauginių saugos drabužių gamyba, žr. 32.99
- drabužių taisymas, žr. 95.29
14.19.10

Vaiko drabužėlių siuvimas

14.19.20

Sportinės aprangos siuvimas

14.19.30

Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų gamyba

14.2

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

14.20

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba kailinių gaminių ir dirbinių:
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• kailinių drabužių ir drabužių priedų
• kailinių sudurstytų gaminių ir dirbinių, tokių kaip sudurstyti kailių gabaliukai, plokštės, paklotai, juostos ir kt.
• įvairių kailinių gaminių ir dirbinių: kilimėlių, neprikimštų pampsų (pufų), gabaliukų pramoniniam blizginimui
(poliravimui)
Į šią klasę neįeina:
- žaliaminių kailių gamyba, žr. 01.4 ir 01.70
- žaliaminių kailių ir odų gamyba, žr. 10.11
- kailių pakaitalų (austų ar megztų ilgaplaukių medžiagų) gamyba, žr. 13.20 ir 13.91
- kailinių kepurių gamyba, žr. 14.19
- kailiu papuoštų drabužių gamyba, žr. 14.19
- kailių išdirbimas ir dažymas, žr. 15.11
- batų ar batelių su kailio detalėmis gamyba, žr. 15.20
14.3

Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba

14.31

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

Į šią klasę įeina:
- trikotažo, įskaitant puskojines, triko ir pėdkelnes, gamyba
14.39

Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba

Į šią klasę įeina:
- megztinių (trikotažinių) ar nertinių drabužių ir kitų gatavų tam tikros formos dirbinių, pvz., puloverių, susagstomų
megztinių, megztinių, liemenių ir panašių gaminių bei dirbinių, gamyba
Į šią klasę neįeina:
- megztinių (trikotažinių) ir nertinių medžiagų gamyba, žr. 13.91
- trikotažo gamyba, žr. 14.31
15

Odos ir odos dirbinių gamyba

Į šį skyrių įeina kailių išdirbimas ir dažymas, odos gamyba šikšninant, rauginant ir apdorojant kailius (odas) ir gatavų
odinių gaminių gamyba. Čia taip pat įeina panašių gaminių, tokių kaip guminė avalynė, tekstilės lagaminai ir kt., iš kitų
medžiagų (dirbtinės odos ir odos pakaitalų) gamyba. Iš odos pakaitalų pagaminti gaminiai yra klasifikuojami šiame
skyriuje, jei jie yra gaminami panašiu būdu kaip ir odiniai gaminiai (pvz., lagaminai) ir dažniausiai gaminami toje
pačioje vietoje.
15.1
Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reikmenų ir pakinktų gamyba; kailių
išdirbimas ir dažymas
Į šią grupę įeina odos bei kailių ir gaminių iš jų gamyba.
15.11

Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas

Į šią klasę įeina:
- kailių ir odų rauginimas, dažymas ir išdirbimas
- zomšos, pergamento, lakuotų ar metalizuotų odų gamyba
- kompozicinės odos gamyba
- kailiukų ir plaukuotų odų skutimas (valymas), kirpimas, plaukų išpešiojimas, šikšninimas, riebalų šalinimas,
rauginimas, balinimas ir dažymas
Į šią klasę neįeina:
- kailių ir odų gavyba, kuri yra žemės ūkių veiklos dalis, žr. 01.4
- kailių ir odų gavyba, kuri yra skerdyklų veiklos dalis, žr. 10.11
- odinių drabužių siuvimas, žr. 14.11
- dirbtinės odos, kitokios nei natūralios odos pagrindu, gamyba, žr. 22.19 ir 22.29
15.11.10

Odų rauginimas, naudojant augalines medžiagas

15.11.20

Odų rauginimas, naudojant mineralines ir chemines medžiagas
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15.11.30
15.12

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

Į šią klasę įeina:
- lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų iš odos, kompozicinės odos ir bet kurių kitų medžiagų, tokių kaip plastiko
lakštai, tekstilės medžiagos, vulkanizuoti pluoštai ar kartonas, kurių gamybos technologija yra tokia kaip odos gaminių,
gamyba
- balno reikmenų ir pakinktų gamyba
- nemetalinių laikrodžių dirželių (laikiklių) iš medžiagos, odos, plastiko ir kt. gamyba
- kitų odos ar kompozicinės odos reikmenų (pavarų diržų, kuprinių ir kt.) gamyba
- odinių batraiščių gamyba
- arklių vytinių ir botagų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- odinių drabužių gamyba, žr. 14.11
- odinių pirštinių ir skrybėlių gamyba, žr. 14.19
- avalynės gamyba, žr. 15.20
- dviračių balnelių gamyba, žr. 30.92
- laikrodžių dirželių (laikiklių) iš tauriųjų metalų gamyba, žr. 32.12
- laikrodžių dirželių (laikiklių) iš netauriųjų metalų gamyba, žr. 32.13
- elektromonterių saugos diržų ir kitų profesinės paskirties diržų gamyba, žr. 32.99
15.2

Avalynės gamyba

15.20

Avalynės gamyba

Į šią klasę įeina:
- įvairios paskirties, įvairių medžiagų, bet kokios gamybos technologijos, įskaitant liejimą (žr. išimtis), avalynės
gamyba
- odinių avalynės dalių: batviršių ir batviršių dalių, padų ir vidpadžių, kulnų ir kt., gamyba
- antkurpių, antblauzdžių ir panašių dirbinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- medžiaginės, be pritvirtinto pado, avalynės gamyba, žr. 14.19
- medinių batų dalių (pvz., kulnų ir kurpalių) gamyba, žr. 16.29
- guminių batų ar pusbačių kulnų ir padų bei kitų guminių avalynės dalių gamyba, žr. 22.19
- plastikinių avalynės dalių gamyba, žr. 22.29
- slidžių batų gamyba, žr. 32.30
- ortopedinės avalynės gamyba, žr. 32.50
16
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo
medžiagų gamyba
Į šį skyrių įeina medienos gaminių, tokių kaip padarinė mediena, sluoksniuotoji mediena, lukštai, medinė tara, medinės
grindų dangos, medinės santvaros ir surenkamieji mediniai statiniai, gamyba. Į gamybos procesą įeina pjaustymas,
obliavimas, drožimas, sluoksniavimas ir medienos gaminių surinkimas, pradedant rąstais, kurie yra pjaustomi į gabalus
ar išpjaunama padarinė mediena, kuri gali būti toliau pjaustoma arba jai tekinimo staklėmis ir kitokiais formavimo
įrankiais suteikiama tam tikra forma. Pjautinė ar kitokios formos mediena vėliau taip pat gali būti obliuojama ar
šlifuojama ir iš jos gaminami gatavi gaminiai, tokie kaip medinė tara.
Išskyrus lentpjūves, šis skyrius yra suskirstytas atsižvelgiant į gaminamos produkcijos savybes.
Į šį skyrių neįeina nei baldų gamyba (žr. 31.0), nei medinių surenkamų dalių ir pan. dirbinių įrengimas (žr. 43.32, 43.33
ir 43.39)
16.1

Medienos pjaustymas ir obliavimas

16.10

Medienos pjaustymas ir obliavimas

Į šią klasę įeina:
- medienos pjaustymas, obliavimas ir mechaninis apdirbimas
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- rąstų pjaustymas, lukštenimas ir smulkinimas
- medinių geležinkelio pabėgių gamyba
- nesurinktų medinių grindų dangų gamyba
- medienos vilnos, medienos miltų, drožlių, smulkinių gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- medienos džiovinimas
- medienos įmirkymas ar cheminis apdorojimas konservantais ar kitomis medžiagomis
Į šią klasę neįeina:
- medienos ruoša ir neapdorotos medienos gamyba, žr. 02.20
- pakankamai plonų lukštų lakštų, naudojamų sluoksniuotajai medienai, plokštėms ir skydams gaminti, gamyba, žr.
16.21
- malksnų, skalų, figūrinių lentjuosčių ir bagetų gamyba, žr. 16.23
- malkų ar presuotos medienos gamyba, žr. 16.29
16.10.10
16.2

Cheminis medienos apdorojimas konservantais
Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

Į šią grupę įeina medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gaminių ir dirbinių, įskaitant paprasčiausias formas,
taip pat surenkamus gaminius, gamyba.
16.21

Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba pakankamai plonų lukštų, naudojamų paviršiams faneruoti, sluoksniuotajai medienai gaminti ar kitiems
tikslams, lakštų:
• šlifuotų, nudažytų, padengtų, įmirkytų, popieriaus ar audinio pagrindu sustiprintų
• išmargintų piešiniais
- sluoksniuotosios medienos, faneruotų skydų ir panašių laminuotų medienos plokščių ir lakštų gamyba
- orientuotų medienos drožlių plokščių (OSB) ir kitų smulkinių plokščių gamyba
- vidutinio tankio medienos plaušų plokščių (MDF) ir kitų plaušų plokščių gamyba
- presuotosios medienos gamyba
- klijuotos daugiasluoksnės medienos, daugiasluoksnės lukštinės medienos gamyba
16.21.10

Medienos plaušo plokščių, padengtų dekoratyvine plėvele, gamyba

16.21.20

Presuotos medienos gamyba

16.22

Sumontuotų parketo grindų gamyba

Į šią klasę įeina:
- surinktų medinių parketinių grindų blokelių, grindlenčių ir kt. plokščių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- nesurinktų medinių grindų gamyba, žr. 16.10
16.23

Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba medienos dirbinių, pirmiausia naudojamų statyboje:
• tašų, gegnių, stogo atramų
• klijuotų medinių ir metalu sujungtų konstrukcijų, surenkamų medinių gegninių santvarų
• durų, langų, langinių ir jų staktų, nesvarbu komplektuotų ar ne su metalo jungiamosiomis detalėmis, tokiomis, kaip
vyriai, užraktai ir kt.
• laiptų, turėklų
• figūrinių lentjuosčių, bagetų, malksnų, skalų
- daugiausia medinių surenkamųjų statinių ar jų dalių gamyba, pvz., saunų
- pervežamų namelių gamyba
- medinių pertvarų, išskyrus neįtvirtinamas, gamyba
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Į šią klasę neįeina:
- virtuvės spintelių, knygų spintų, drabužių spintų ir kt., gamyba, žr. 31.01, 31.02 ir 31.09
- medinių neįtvirtinamų pertvarų gamyba, žr. 31.01, 31.02 ir 31.09
16.23.10

Fasoninių detalių ir malksnų (gontų) stogams dengti gamyba

16.23.20

Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba

16.23.30

Medinių sieninių plokščių ir spintų gamyba

16.24

Medinės taros gamyba

Į šią klasę įeina:
- pakavimo dėžučių, skrynučių, narvinių dėžių, būgnų ir panašios medinės pakavimo taros gamyba
- medinių padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovinių plokščių gamyba
- medinių statinių, kubilų, puskubilių ir kitokių talpyklų iš medienos gamyba
- medinių kabelio būgnų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- lagaminų gamyba, žr. 15.12
- pintų dėžučių gamyba, žr. 16.29
16.24.10
16.29

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

Į šią klasę įeina:
- gamyba įvairių medienos gaminių:
• medinių kotų, rankenų ir korpusų įrankiams, šluotoms, šepečiams, teptukams
• medinių kurpalių batams ar pusbačiams ir kailiamaučių, drabužių pakabų
• medinių buitinių įrankių, virtuvės indų ir reikmenų
• medinių statulėlių ir puošybinių dirbinių, medienos mozaikų, inkrustuotosios medienos
• medinių dėžučių juvelyriniams dirbiniams, stalo įrankiams ir panašiems dirbiniams
• medinių ričių, šeivų, verpsčių, siuvimo siūlų ričių ir panašių tekintų medinių dirbinių
• kitų medinių dirbinių
- natūraliosios kamštienos apdirbimas, aglomeruotos kamštienos gamyba
- dirbinių gamyba iš natūraliosios ar aglomeruotos kamštienos, įskaitant grindų dangas
- pynių ir panašių dirbinių (paklotų, demblių, širmų, dėžučių ir kt.) iš pynimo medžiagų gamyba
- pintinių ir pintų dirbinių gamyba
- malkų ir kuro granulių iš presuotos medienos ar pakaitalų, panašių į kavos ar sojų pupelių nuosėdas, gamyba
- medinių veidrodžių ir nuotraukų rėmelių gamyba
- drobėje tapytų paveikslų rėmų gamyba
- medinių batų dalių (pvz., kulnų ir kurpalių) gamyba
- skėčių, lazdų ir panašių dirbinių rankenų gamyba
- blokelių pypkėms gaminti gamyba
Į šią klasę neįeina:
- paklotų ar demblių iš tekstilinių medžiagų gamyba, žr. 13.92
- lagaminų gamyba, žr. 15.12
- medinės avalynės gamyba, žr. 15.20
- degtukų gamyba, žr. 20.51
- laikrodžių korpusų gamyba, žr. 26.52
- tekstilės gamybos mašinų dalių: medinių ričių ir verpsčių, gamyba, žr. 28.94
- baldų gamyba, žr. 31.0
- medinių žaislų gamyba, žr. 32.40
- šepečių, šluotų ir teptukų gamyba, žr. 32.91
- karstų gamyba, žr. 32.99
- gelbėjimosi liemenių iš kamštienos gamyba, žr. 32.99
17

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
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Šiame skyriuje klasifikuojama plaušienos, popieriaus ar pakartotinai perdirbto popieriaus gaminių gamyba. Šių
produktų gamyba yra klasifikuojama kartu, nes sudaro vertikaliai integruotų procesų seką. Dažniausiai atskiras
gamybos vienetas užsiima daugiau nei viena veiklos rūšimi.
Išskiriamos trys veiklos rūšys. Į plaušienos gamybą įeina celiuliozės pluoštų išskyrimas iš kitos medienos ar naudoto
ištirpinto popieriaus, iš kurio išplauti dažai, ir maišymas su mažais reagentų kiekiais, siekiant padidinti pluoštų rišimąsi.
Popieriaus gamyba susideda iš plaušienos paskleidimo ant metalinio judančio tinklo, siekiant suformuoti
nepertraukiamus lakštus. Pakartotinai perdirbto popieriaus gaminiai yra gaminami iš popieriaus ir kitų medžiagų,
naudojant įvairias technologijas.
Popieriaus gaminiai gali būti spausdinti (pvz., popieriniai sienų apmušalai, dovanų vyniojimui skirtas popierius ir kt.),
jeigu tik spausdintoji informacija nėra gamybos tikslas.
Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba dideliais kiekiais klasifikuojama 17.1 grupėje, tuo tarpu likusiose šio skyriaus
klasėse klasifikuojama toliau perdirbti skirto popieriaus ir popierinių gaminių gamyba.
17.1

Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba

17.11

Plaušienos gamyba

Į šią klasę įeina:
- balintos, pusiau balintos ar nebalintos plaušienos gamyba mechaniniu, cheminiu (tirpdymo ar netirpdymo) ar pusiau
cheminiu būdu
- plaušienos gamyba iš medvilnės linterio
- spaustuvės dažų pašalinimas ir plaušienos gamyba iš makulatūros
17.12

Popieriaus ir kartono gamyba

Į šią klasę įeina:
- popieriaus ir kartono, skirto tolesniam pramoniniam apdirbimui, gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- tolesnis popieriaus ir kartono apdorojimas:
• popieriaus ir kartono padengimas, apdengimas ir įmirkymas
• krepinio ar klostyto popieriaus gamyba
• sluoksniuotojo popieriaus ir folijos, jeigu sluoksniuojama su popieriumi ar kartonu, gamyba
- rankų darbo popieriaus gamyba
- laikraštinio ir kito spausdinamojo ar rašomojo popieriaus gamyba
- celiuliozinės vatos ir celiuliozinių pluoštų klodų gamyba
- kalkės ar trafaretinio popieriaus gamyba rulonais arba dideliais lakštais
Į šią klasę neįeina:
- gofruoto popieriaus ir kartono gamyba, žr. 17.21
- popierinių gaminių iš gatavo popieriaus, kartono ir plaušienos gamyba, žr. 17.22, 17.23, 17.24 ir 17.29
- padengto arba įmirkyto popieriaus, kai padengimas arba įmirkymas yra pagrindinis veiksnys, gamyba klasifikuojama
impregnuotų ir įmirkytų gaminių gamybos klasėje
- švitrinio popieriaus gamyba, žr. 23.91
17.2

Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba

17.21

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba

Į šią klasę įeina:
- gofruoto popieriaus ir kartono gamyba
- gofruoto popieriaus ar kartono taros gamyba
- sulankstomos taros iš kartono gamyba
- taros iš kietojo kartono gamyba
- kitos taros iš popieriaus ir kartono gamyba
- popierinių krepšių ir maišų gamyba
- įstaigų kartotekų dėžių ir panašių gaminių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- vokų gamyba, žr. 17.23
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- lietų ar presuotų gaminių iš popieriaus plaušienos (pvz., kiaušinių įpakavimo dėžučių, išlietų popierinių lėkščių)
gamyba, žr. 17.29
17.22

Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba buitinių ir asmeninės higienos popierinių ir celiuliozinės vatos dirbinių:
• higieninių servetėlių
• popierinių nosinių, rankšluosčių, servetėlių
• tualetinio popieriaus
• higieninių rankšluosčių ir tamponų, vystyklų, įklotų kūdikiams
• puodelių, indų ir padėklų
- tekstilinės vatos ir reikmenų iš vatos, pvz., higieninių rankšluosčių, tamponų ir kt., gamyba
Į šią klasę neįeina:
- celiuliozinės vatos gamyba, žr. 17.12
17.22.10
17.23

Tualetinio popieriaus gamyba
Popierinių raštinės reikmenų gamyba

Į šią klasę įeina:
- paruošto naudoti spaudos ir rašomojo popieriaus gamyba
- paruošto naudoti popieriaus kompiuteriniams spausdinimo įrenginiams gamyba
- paruošto naudoti savaiminio kopijavimo popieriaus gamyba
- popierinių kopijavimo aparatų matricų ir anglinio popieriaus (kalkės) gamyba
- paruošto naudoti klijinto ir lipniojo popieriaus gamyba
- vokų ir sulenkiamųjų atvirukų gamyba
- mokymo priemonių ir verslui naudojamų raštinės reikmenų (sąsiuvinių, bloknotų, segtuvų, įrašų žurnalų, sąskaitybos
knygų, verslo blankų ir kt.) gamyba, kai juose spausdinama informacija nėra pagrindinė charakteristika
- dėžučių, krepšelių, aplankų ir rašymo rinkinių, sudarytų iš įvairių popierinių reikmenų, gamyba
Į šią klasę neįeina:
- spausdinimas ant popierinių gaminių, žr. 18.1
17.23.10

Kopijavimo popieriaus gamyba

17.23.20

Vokų ir atvirukų gamyba

17.24

Sienų apmušalų (tapetų) gamyba

Į šią klasę įeina:
- sienų apmušalų ir panašių sienų dangų, įskaitant vinilu padengtus ir tekstilinius sienų apmušalus, gamyba
Į šią klasę neįeina:
- popieriaus ar kartono gamyba, žr. 17.12
- plastikinių sienų apmušalų gamyba, žr. 22.29
17.29

Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba

Į šią klasę įeina:
- žymenų gamyba
- filtravimo popieriaus ir kartono gamyba
- popierinių ir kartoninių tūtelių, ričių, šeivų ir kt. gamyba
- kiaušindėčių ir kitokių įpakavimo gaminių, išlietų iš plaušienos, gamyba
- popierinių niekučių gamyba
- žakardo mašinų popierinių ar kartoninių kortų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- lošimo kortų gamyba, žr. 32.40
- popierinių ar kartoninių žaidimų ir žaislų gamyba, žr. 32.40
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17.29.10
18

Filtravimo popieriaus gamyba
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

Į šį skyrių įeina produkcijos, tokios kaip laikraščiai, knygos, periodiniai leidiniai, verslo blankai, sveikinimo atvirukai ir
kitokios medžiagos, spausdinimas ir su spausdinimu susijusi veikla, tokia kaip knygų įrišimas, spausdinimo formų
gamyba ir kompiuterinių vaizdų atgaminimas. Čia įeinanti su spausdinimu susijusi veikla ir jos tiekiama produkcija
(spausdinimo forma, įrišta knyga ar kompiuterinis diskas arba rinkmena) yra neatsiejama spausdinimo veiklos dalis ir
beveik visada yra teikiama kaip sudėtinė jos dalis. Spausdinimo proceso metu perkelti vaizdui iš spausdinimo formų,
trafareto ar kompiuterinės rinkmenos į tam tikras laikmenas, tokias kaip popierius, plastikas, metalas, tekstilės gaminiai
ar mediena, taikomi įvairūs metodai. Labiausiai iš šių metodų paplitęs vaizdo perkėlimas iš spausdinimo formų ar
trafareto į atitinkamą terpę, atliekant litografinį, fotograviūrinį, trafaretinį ir fleksografinį spausdinimą. Dažnai
kompiuterio rinkmena naudojama tiesiogiai valdyti spausdinimo mechanizmą vaizdui sukurti ar elektrostatinę ir kitos
rūšies (skaitmeninio ar nesmūginio spausdinimo) įrangą.
Nors tas pats gamybos vienetas gali užsiimti spausdinimu ir leidyba (pvz., laikraščių), tačiau tokių atvejų, kai šios
skirtingos veiklos rūšys atliekamos toje pačioje fizinėje buveinėje, sparčiai mažėja.
Į šį skyrių taip pat įeina įrašytų laikmenų, tokių kaip kompaktiniai diskai, vaizdo įrašai, diskai ar magnetinės juostos su
programine įranga, garso įrašai ir kt., tiražavimas.
Į šį skyrių neįeina leidybos veikla (žr. J sekciją).
18.1

Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos

Į šią grupę įeiną tokių produktų, kaip laikraščiai, knygos, periodiniai leidiniai, verslo blankai, sveikinimo atvirukai ir
kitokie spaudiniai, spausdinimas ir su spausdinimu susijusi veikla, tokia kaip knygų įrišimas, spausdinimo formų
gamyba ir kompiuterinių vaizdų atgaminimas. Spausdinimas gali būti atliekamas naudojant įvairius būdus ir ant
skirtingų medžiagų.
18.11

Laikraščių spausdinimas

Į šią klasę įeina:
- periodinių leidinių, išeinančių mažiausiai keturis kartus per savaitę, spausdinimas
Į šią klasę neįeina:
- spaudinių leidyba, žr. 58.1
- dokumentų fotokopijavimas, žr. 82.19
18.12

Kitas spausdinimas

Į šią klasę įeina:
- žurnalų ir kitų periodinių leidinių, išeinančių rečiau negu keturis kartus per savaitę, spausdinimas
- knygų, brošiūrų, muzikos kūrinių ir rankraščių, žemėlapių, atlasų, plakatų, reklamos katalogų, prospektų ir kitų
reklaminių spaudinių, pašto ir mokesčių ženklų, prekių lydraščių, čekių ir kitų vertybinių popierių, intelektinių kortelių,
albumų, dienynų, kalendorių ir kitokių komercinių spaudinių, asmeninių raštinės reikmenų ir kitų spaudinių
spausdinimas tekstinės, ofsetinės, fotograviūrinės, fleksografinės (linoraižinių), trafaretinės spaudos būdais ar
kitokiomis spausdinimo ir kopijavimo mašinomis, kompiuterių spausdintuvais, įspaudimo ir kt. mašinomis, įskaitant
greitąjį spausdinimą
- tiesioginis spausdinimas ant tekstilės medžiagos, plastiko, stiklo, metalo, medienos ir keramikos
Spausdinamoji medžiaga paprastai yra autorių teisės saugomas objektas.
Į šią klasę taip pat įeina:
- spausdinimas ant etikečių ar žymenų (litografinis, fotograviūrinis, fleksografinis ir kitoks spausdinimas)
Į šią klasę neįeina:
- šilkografinis spausdinimas ant tekstilės gaminių ir drabužių, žr. 13.30
- raštinės reikmenų (sąsiuvinių, bloknotų, segtuvų, aplankų, įrašų žurnalų, buhalterinių knygų, verslo blankų ir kt.)
gamyba, kai juose spausdinama informacija nėra pagrindinė charakteristika, žr. 17.23
- spaudinių leidyba, žr. 58.1
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18.13

Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla

Į šią klasę įeina:
- rinkimas, tipografinis rinkimas, fototipinis rinkimas, parengiamųjų duomenų įvedimas, įskaitant skaitmeninį
vizualizavimą ir optinį rašmenų atpažinimą, elektroninį laužymą
- duomenų rinkmenų paruošimas multimedijos taikymams (spausdinimas popieriuje, įrašymas į pastoviosios atminties
kompaktinį diską (CD-ROM), skelbimas internete)
- spausdinimo formų gamyba, įskaitant vaizdų suderinimą ir spausdinimo formų nustatymą (iškiliaspaudžiam ir
ofsetiniam spausdinimui)
- cilindrų paruošimas: giliaspaudės cilindrų graviravimas ar ėsdinimas
- spausdinimo formų apdorojimas: „kompiuterį į spausdinimo formą“ CTP (taip pat į fotopolimerines plokšteles)
- spausdinimo formų ir štampų paruošimas reljefiniam atspaudimui arba spausdinimui
- paruošimas:
• techninio charakterio meninių darbų, tokių kaip litografiniai akmenys ir medinės spausdinimo formos
• pateikties laikmenų, pvz., skaidrių ir kitokio pavidalo pateikčių
• maketų, eskizų, prototipų ir pan.
• bandomųjų atspaudų, korektūrų
Į šią klasę neįeina:
- specializuotoji projektavimo veikla, žr. 74.10
18.14 Įrišimas ir susijusios paslaugos
Į šią klasę įeina:
- mašininis įrišimas, bandomojo egzemplioriaus paruošimas ir veikla išspausdinus, pvz., knygų, brošiūrų, žurnalų,
katalogų ir kt. mašininis įrišimas ir apdaila, atliekant sulankstymą, pjaustymą ir apipjaustymą, surinkimą, brošiūravimą,
dygsniavimą, susiuvimą, klijuotinį sutvirtinimą, pjaustymą ir viršelių uždėjimą, klijavimą, lankų tikrinimą,
peltakiavimą, paauksavimų įspaudimą; spiralinį įrišimą ir įrišimą plastikine spirale
- spaudinių ant popieriaus arba kartono įrišimas ir apdailinimas, atliekant sulankstymą, atspaudimą, skylučių gręžimą,
skylučių pramušimą, perforavimą, įspaudų darymą, štampavimą, klijavimą, dengimą (laminavimą)
- pastoviosios atminties kompaktinių diskų (CD-ROM) apdaila
- baigiamieji siuntimo paštu darbai, tokie kaip pritaikymas užsakovo reikalavimams, vokų paruošimas
- kitos apdailos veiklos rūšys, tokios kaip graviūros klišių darymas, graviravimas ar įspaudimas, perrašymas Brailio
šriftu
18.2

Įrašytų laikmenų tiražavimas

18.20

Įrašytų laikmenų tiražavimas

Į šią klasę įeina:
- muzikos ir kitų garso įrašų tiražavimas iš patefono plokštelių, kompaktinių diskų ir garsajuosčių ar kitų garso įrašų
originalų
- kino filmų ir kitų vaizdo įrašų tiražavimas iš diskų, kompaktinių diskų, vaizdajuosčių ar kitų vaizdo įrašų originalų
- programinės įrangos ir duomenų tiražavimas iš originalų į diskus ir juostas
Į šią klasę neįeina:
- spaudinių tiražavimas, žr. 18.11 ir 18.12
- programinės įrangos leidyba, žr. 58.2
- kino filmų, vaizdajuosčių ir filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose (DVD) ar kitose laikmenose, leidyba ir
platinimas, žr. 59.11, 59.12 ir 59.13
- kino filmų tiražavimas platinti kino teatruose, žr. 59.12
- įrašų ar garsinės medžiagos originalų gamyba, žr. 59.20
19

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

Į šį skyrių įeina žalios naftos ir akmens anglių perdirbimas į tinkamus vartoti produktus. Vyraujantis technologijos
procesas yra naftos rafinavimas, į kurį įeina žalios naftos išskaidymas į sudedamuosius produktus, taikant tokius
metodus kaip krekingą ir distiliavimą. Į šį skyrių taip pat įeina būdingų produktų, pvz., kokso, butano, propano,
benzino, žibalo, mazuto ir kt., gamyba savo sąskaita ir apdorojimo paslaugų teikimas, pvz., užsakomasis rafinavimas. Į
šį skyrių įeina etano, propano ir butano dujų ir kt., kaip naftos rafinavimo produktų, gamyba.
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Čia neįeina minėtų dujų gamyba kituose gamybos vienetuose (žr. 20.14), pramoninių dujų gamyba (žr. 20.11), gamtinių
dujų (metano, etano, butano ar propano) gavyba (žr. 06.20) ir kurui naudojamų dujų, kitokių nei naftos dujos, pvz.,
akmens anglių, vandens, generatorinių ar gamyklinių dujų, gamyba (žr. 35.21).
Rafinuotos naftos chemijos produktų gamyba klasifikuojama 20 skyriuje.
19.1

Koksavimo krosnių produktų gamyba

19.10

Koksavimo krosnių produktų gamyba

Į šią klasę įeina:
- koksavimo krosnių eksploatavimas
- kokso ar puskoksio gamyba
- pikio ir pikio kokso gamyba
- koksavimo krosnių dujų gamyba
- žalių akmens anglių ir rusvųjų anglių degutų gamyba
- kokso aglomeravimas
Į šią klasę neįeina:
- akmens anglių kuro briketų gamyba, žr. 19.20
19.2

Rafinuotų naftos produktų gamyba

19.20

Rafinuotų naftos produktų gamyba

Į šią klasę įeina skystojo arba dujinio kuro ar kitų gaminių gamyba iš žalios naftos, bituminės mineralinės žaliavos ar
jos frakcijų. Naftos perdirbimui priskiriamos viena arba keletas iš paminėtų veiklų: frakcionavimas, žalios naftos
tiesioginis distiliavimas ar krekingas.
Į šią klasę įeina:
- automobilinių degalų: benzino, žibalo ir kt., gamyba
- kuro: lengvojo, vidutinio ir sunkiojo mazuto, naftos perdirbimo įmonių dujų, tokių kaip etano, propano, butano ir kt.,
gamyba
- tepalinių alyvų ir tepalų, įskaitant pagamintus iš alyvų atliekų, gamyba
- produktų naftos chemijos pramonei ir kelio dangoms gamyba
- įvairių produktų: vaitspirito, vazelino, parafino, techninio vazelino ir kt., gamyba
- naftos briketų gamyba
- biokuro maišymas, t. y. etanolio maišymas su naftos produktais, pvz., gazolinu
Į šią klasę taip pat įeina:
- durpių briketų gamyba
- juodųjų akmens anglių ir rusvųjų anglių kuro briketų gamyba
19.20.10

Skystojo arba dujinio kuro gamyba

19.20.20

Tepalų ir kitų alyvų gamyba

19.20.30

Parafino ir techninio vazelino gamyba

19.20.40

Naftos bitumo gamyba

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

Į šį skyrių įeina organinių ir neorganinių žaliavų cheminis perdirbimas ir chemijos produktų gamyba. Jis atskiria
pagrindinių chemikalų gamybą, sudarančią pirmąją pramoninę grupę, nuo tarpinių ir galutinių produktų, gautų toliau
perdirbant pagrindinius chemikalus, gamybos, sudarančios likusias veiklos rūšių klases.
20.1
Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko
gamyba
Į šią grupę įeina pagrindinių chemikalų, trąšų ir susijusių azoto junginių, taip pat plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko
gamyba.
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20.11

Pramoninių dujų gamyba

Į šią klasę įeina:
- neorganinių suskystintųjų arba suslėgtųjų pramoninių ar medicininių dujų gamyba:
• elementinių dujų
• skystojo ar suslėgtojo oro
• šaldomųjų dujų
• pramoninių dujų mišinių
• inertinių dujų, tokių kaip anglies dioksido
• izoliacinių dujų
Į šią klasę neįeina:
- metano, etano, butano ar propano gavyba, žr. 06.20
- dujinio kuro, pvz., etano, butano ar propano gamyba naftos perdirbimo įmonėse, žr. 19.20
- dujinio kuro gamyba iš akmens anglių, atliekų ir kt., žr. 35.21
20.12

Dažiklių ir pigmentų gamyba

Į šią klasę įeina:
- bazinių dažiklių ir pigmentų ar jų koncentratų iš bet kokių žaliavų šaltinių gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- panašių į fluorescencines švytinčias medžiagas ar švytalus (liuminoforus) produktų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- paruoštų dažiklių ir pigmentų gamyba, žr. 20.30
20.13

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba

Į šią klasę įeina chemikalų gamyba, naudojant pagrindinius procesus. Šių procesų sukurta produkcija dažniausiai yra
atskiri cheminiai elementai arba atskiri nustatytos cheminės sudėties junginiai.
Į šią klasę įeina:
- cheminių elementų, išskyrus pramonines dujas ir pagrindinius metalus, gamyba
- neorganinių rūgščių, išskyrus azoto rūgštį, gamyba
- šarmų, kitų neorganinių junginių, išskyrus amoniaką, gamyba
- kitų neorganinių junginių gamyba
- geležies piritų iškaitinimas
- distiliuoto vandens gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- urano ir torio rūdų sodrinimas
Į šią klasę neįeina:
- pramoninių dujų gamyba, žr. 20.11
- azoto trąšų ir azoto junginių gamyba, žr. 20.15
- amoniako gamyba, žr. 20.15
- amonio chlorido gamyba, žr. 20.15
- kalio nitritų ir nitratų gamyba, žr. 20.15
- amonio karbonato gamyba, žr. 20.15
- kvepiančio distiliuoto vandens gamyba, žr. 20.53
- pagrindinių metalų gamyba, žr. 24 skyrių
20.14

Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba

Į šią klasę įeina chemikalų gamyba, naudojant pagrindinius procesus, pvz., terminį krekingą ir distiliavimą. Šių procesų
metu dažniausiai pagaminami atskiri cheminiai elementai arba atskiri nustatytos cheminės sudėties junginiai.
Į šią klasę įeina:
- gamyba pagrindinių organinių chemikalų:
• alifatinių, sočiųjų ir nesočiųjų angliavandenilių
• ciklinių, sočiųjų ir nesočiųjų angliavandenilių
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• alifatinių ir ciklinių alkoholių
• mono- ir polikarboksilo rūgščių, įskaitant acto rūgštį
• kitų junginių su funkcine deguonies grupe, įskaitant aldehidus, ketonus, chinonus ir dvilypius ar polinominius
junginius su funkcine deguonies grupe
• sintetinio glicerolio
• junginių su funkcine organine azoto grupe, įskaitant aminus
• cukranendrių, grūdų arba panašių produktų fermentavimas alkoholio ir esterių gavybai
• kitų organinių junginių, įskaitant medienos distiliavimo produktus (pvz., medžio anglys) ir kt.
- sintetinių aromatinių produktų gamyba
- akmens anglių deguto distiliavimas
Į šią klasę neįeina:
- pirminių plastikų gamyba, žr. 20.16
- pirminio sintetinio kaučiuko gamyba, žr. 20.17
- neapdoroto glicerolio gamyba, žr. 20.41
- natūralių eterinių aliejų gamyba, žr. 20.53
- salicilo ir O-acetilsalicilo rūgščių gamyba, žr. 21.10
20.15

Trąšų ir azoto junginių gamyba

Į šią klasę įeina:
- trąšų gamyba:
• grynųjų ar kompleksinių azoto, fosforo ar kalio trąšų
• karbamido, neapdorotų gamtinių fosfatų ir gamtinių kalio druskų
- gamyba sudėtinių azoto produktų:
• azoto ir amonio sulfato rūgščių, amoniako, amonio chlorido, amonio karbonato, kalio nitritų ir nitratų
Į šią klasę taip pat įeina:
- vazoniniams augalams skirtų žemės mišinių iš durpių, sudarančių pagrindinę dalį, gamyba
- vazoniniams augalams skirtų žemės mišinių iš natūralaus dirvožemio, smėlio, molio ir mineralų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- guano kasyba, žr. 08.91
- agrocheminių produktų, tokių kaip pesticidai, gamyba, žr. 20.20
20.15.10

Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo trąšų gamyba

20.15.20

Karbamido gamyba

20.15.30

Amoniako gamyba

20.16

Pirminių plastikų gamyba

Į šią klasę įeina dervų, plastikų medžiagų, nevulkanizuojamų termoplastinių elastomerų gamyba, maišymas ir dervos
mišinių ruošimas pagal užsakymą, taip pat nepritaikytos individualiam vartotojui sintetinės dervos gamyba.
Į šią klasę įeina:
- gamyba pirminių plastikų:
• polimerų, įskaitant etileną, propileną, stirolą, vinilchloridą, vinilacetatą ir akrilą
• poliamidų
• fenolio ir epoksidinių dervų ir poliuretanų
• alkidinių ir polieterinių dervų ir polieterių
• polisiloksanų (silikonų)
• polimerinių jonitų
Į šią klasę taip pat įeina:
- celiuliozės ir jos cheminių darinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- dirbtinių ir sintetinių pluoštų, gijų bei verpalų gamyba, žr. 20.60
- plastiko dirbinių smulkinimas, žr. 38.32
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20.17

Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba pirminio sintetinio kaučiuko:
• sintetinio kaučiuko
• faktiso
- sintetinio ir natūraliojo kaučiuko mišinių ar kaučiukinių dervų (pvz., balatos) gamyba
20.2

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

20.20

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

Į šią klasę įeina:
- insekticidų, rodenticidų, fungicidų, herbicidų, akaricidų, moliuskocidų ir biocidų gamyba
- augalų dygimo lėtiklių ir augalų augimo reguliatorių gamyba
- dezinfekcijos priemonių gamyba (žemės ūkiui ir kitoms reikmėms)
- kitų, niekur kitur nepriskirtų, agrocheminių medžiagų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- trąšų ir azoto junginių gamyba, žr. 20.15
20.20.10

Dezinfekantų gamyba

20.3

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

20.30

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

Į šią klasę įeina:
- dažų ir lakų, emalių ir politūrų gamyba
- paruoštų pigmentų ir dažiklių, drumstiklių ir dažų gamyba
- stiklėjančių emalinių dažų ir glazūrų bei aplipdų (angobų) ir panašių preparatų gamyba
- mastikų gamyba
- užpildomųjų kompaundų ir panašių ugniai neatsparių užpildų arba gruntų gamyba
- organinių sudėtinių tirpiklių ir skiediklių gamyba
- paruoštų dažų ar lakų pašalinimo preparatų gamyba
- spaustuvinių dažų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- dažiklių ir pigmentų gamyba, žr. 20.12
- rašalo ir tušo gamyba, žr. 20.59
20.30.10

Emalinių dažų ir lakų gamyba

20.30.20

Organinių sudėtingų tirpiklių ir skiediklių gamyba

20.4

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

20.41

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

Į šią klasę įeina:
- organinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų gamyba
- muilu ar valymo priemonėmis padengto ar prisotinto popieriaus, vatos, veltinio ir kt., gamyba
- glicerolio gamyba
- muilo, išskyrus kosmetinį, gamyba
- gamyba aktyviųjų paviršiaus preparatų:
• skystų ar kietų skalbimo miltelių ir ploviklių
• indų plovimo preparatų
• audinių minkštiklių
- gamyba valiklių ir blizgiklių:
• patalpų oro kvėpinimo preparatų arba gaiviklių
• dirbtinių ir paruoštų vaškų
• odos blizgiklių ir tepalų
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• medienos blizgiklių ir tepalų
• kėbulų, stiklo ir metalo blizgiklių
• šveitimo pastų ir miltelių, įskaitant jais padengtą ar prisotintą popierių, vatą ir kt.
Į šią klasę neįeina:
- atskirų, chemiškai apibrėžtų junginių gamyba, žr. 20.13 ir 20.14
- glicerolio, sintetinamo iš naftos produktų, gamyba, žr. 20.14
- kosmetinio muilo gamyba, žr. 20.42
20.42

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba kvepalų ir tualetinių priemonių:
• kvepalų ir tualetinio vandens
• kosmetikos ir makiažo preparatų
• apsaugančių nuo saulės nudegimo preparatų ir įdegio preparatų
• manikiūro ir pedikiūro preparatų,
• šampūnų, plaukų lako, plaukų garbanojimo ar ištiesinimo preparatų
• dantų ir burnos ertmės higienos preparatų, įskaitant dantų protezų įtvirtinimo preparatus
• skutimosi preparatų, įskaitant prieš ir po skutimosi vartojamus preparatus
• dezodorantų ir vonios druskų
• plaukų pašalinimo priemonių (depiliatorių)
- kosmetinio muilo gamyba
Į šią klasę neįeina:
- natūralių eterinių aliejų gavyba ir rafinavimas, žr. 20.53
20.5

Kitų cheminių medžiagų gamyba

Į šią grupę įeina sprogiųjų ir pirotechnikos priemonių, klijų, eterinio aliejaus ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, chemijos
produktų, pvz., cheminių fotografavimo medžiagų, įskaitant juostas ir jautrintą popierių, sudėtinių diagnostinių
preparatų ir kt., gamyba.
20.51

Sprogiųjų medžiagų gamyba

Į šią klasę įeina:
- šovininių parako gamyba
- sprogiųjų ir pirotechnikos priemonių, įskaitant smūginius sprogdiklius, detonatorius, signalines raketas ir kt., gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- degtukų gamyba
20.52

Klijų gamyba

Į šią klasę įeina:
- klijų ir paruoštų lipdžių, įskaitant klijus ir lipdes gumos pagrindu, gamyba
Į šią klasę neįeina:
- želatinos ir jos darinių gamyba, žr. 20.59
20.53

Eterinio aliejaus gamyba

Į šią klasę įeina:
- natūralių aromatinių produktų ekstraktų gamyba
- kvapiųjų dervų gamyba
- kvepalų ar maisto produktų gamyboje naudojamų kvapiųjų medžiagų mišinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- sintetinių aromatinių produktų gamyba, žr. 20.14
- kvepalų ir tualetinių priemonių gamyba, žr. 20.42
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20.59

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba

Į šią klasę įeina:
- fotografinių plokštelių, kino juostų, jautrinto popieriaus ir kitų jautrintų neeksponuotų medžiagų gamyba
- fotografijoms naudojamų cheminių preparatų gamyba
- želatinos ir jos darinių gamyba
- gamyba įvairių cheminių medžiagų:
• peptonų, peptono darinių, kitų, niekur kitur nepriskirtų, baltyminių junginių ir jų darinių
• chemiškai modifikuotų aliejų ir riebalų
• audinių ir odos apdailos medžiagų
• lydymo, litavimo ar suvirinimo miltelių ir pastų
• metalų ėsdinimo medžiagų
• paruoštų cemento priedų
• aktyvintų anglių, tepalinių alyvų priedų, paruoštų kaučiuko vulkanizavimo greitiklių, katalizatorių ir kitų pramoninių
cheminių medžiagų
• antidetonatorių, antifrizinių preparatų
• hidraulinių pavarų skysčių
• sudėtinių diagnostinių ar laboratorinių reagentų
Į šią klasę taip pat įeina:
- rašalo ir tušo gamyba
Į šią klasę neįeina:
- chemiškai apibrėžtų produktų gamyba, žr. 20.13 ir 20.14
- distiliuoto vandens gamyba, žr. 20.13
- kitų organinių bazinių chemikalų gamyba, žr. 20.14
- spaustuvinių dažų gamyba, žr. 20.30
- bituminių rišiklių gamyba, žr. 23.99
20.59.10

Lydymo, litavimo ar suvirinimo miltelių ir pastų gamyba

20.59.20
gamyba

Aktyvintų anglių, tepalų priedų, paruoštų kaučiuko vulkanizavimo greitiklių, katalizatorių

20.59.30

Antidetonatorių, antifrizų, skysčių hidraulinėms sistemoms gamyba

20.59.40

Rašalo ir tušo gamyba

20.6

Cheminių pluoštų gamyba

20.60

Cheminių pluoštų gamyba

Į šią klasę įeina:
- sintetinių arba dirbtinių gijų gniūžčių gamyba
- nekarštų, nešukuotų ar kitaip prieš verpiant neapdirbtų sintetinių ar dirbtinių kuokštelinių pluoštų gamyba
- sintetinių ar dirbtinių gijinių siūlų, įskaitant sustiprintus verpalus, gamyba
- sintetinių ar dirbtinių vienagijų siūlų ar juostelių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- sintetinių ar dirbtinių pluoštų verpimas, žr. 13.10
- cheminio pluošto verpalų gamyba žr. 13.10
21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

Į šį skyrių įeina pagrindinių farmacijos produktų ir farmacinių preparatų gamyba. Čia taip pat įeina gydomųjų cheminių
ir botanikos produktų gamyba.
21.1

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba

21.10

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba

Į šią klasę įeina:
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- vaistinių aktyviųjų medžiagų, dėl jų farmakologinių savybių naudojamų antibiotikų, pagrindinių vitaminų, salicilio ir
O-acetylsalicilio rūgšties ir kt. vaistų gamyboje, gamyba
- kraujo perdirbimas
Į šią klasę taip pat įeina:
- chemiškai gryno cukraus gamyba
- liaukų perdirbimas, liaukų ekstraktų ir kt., gamyba
21.10.10

Narkotinių medžiagų gamyba

21.2

Farmacinių preparatų gamyba

21.20

Farmacinių preparatų gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba vaistų:
• antiserumo ir kitų kraujo frakcijų
• vakcinų
• įvairių vaistų, įskaitant homeopatinius preparatus
- išorinių cheminių kontraceptinių preparatų ir hormoninių kontraceptinių medikamentų gamyba
- medicininių diagnostinių preparatų, įskaitant nėštumo testus, gamyba
- radioaktyviųjų diagnostinių medžiagų gamyba gyvame organizme (in vivo)
- biotechnologinių vaistų gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- medicininės įmirkytos vatos, marlės, tvarsčių, tvarsliavos ir kt. gamyba
- farmacijos tikslams naudojamų botanikos produktų paruošimas (smulkinimas, rūšiavimas, malimas)
Į šią klasę neįeina:
- žolių užpilų gamyba (mėtos, verbenos, ramunėlių ir kt.), žr. 10.83
- dantų plombų gamyba, dantų cemento gamyba, žr. 32.50
- cemento kaulams atkurti gamyba, žr. 32.50
- chirurginių apklotų gamyba, žr. 32.50
- vaistų didmeninė prekyba, žr. 46.46
- vaistų mažmeninė prekyba, žr. 47.73
- vaistų ir biotechnologinių vaistų moksliniai tyrinėjimai ir taikomoji veikla, žr. 72.1
- vaistų pakavimas, žr. 82.92
21.20.10

Vaistų gamyba

21.20.20

Veterinarinių vaistų gamyba

22

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

Į šį skyrių įeina guminių ir plastikinių gaminių gamyba.
Šis skyrius charakterizuojamas gamybos procese naudojamomis žaliavomis. Tačiau tai nereiškia, kad visi iš šių
medžiagų pagaminti gaminiai yra klasifikuojami šiame skyriuje.
22.1

Guminių gaminių gamyba

Į šią grupę įeina guminių gaminių gamyba.
22.11

Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

Į šią klasę įeina:
- gamyba guminių transporto priemonių, įrenginių, kilnojamųjų mašinų, orlaivių, žaislų, baldų ir kt. tikslams naudojamų
padangų:
• pneumatinių padangų
• pilnavidurių ar pusiau pneumatinių padangų
- padangų kamerų gamyba
- keičiamųjų guminių padangų protektorių, ratlankio juostų, protektorių juostų guminėms padangoms restauruoti ir kt.,
gamyba
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- guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
Į šią klasę neįeina:
- kamerų remonto medžiagų gamyba, žr. 22.19
- padangų ir kamerų remontas, uždėjimas ar pakeitimas, žr. 45.20
22.19

Kitų guminių gaminių gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba kitų natūralios ar sintetinės nevulkanizuotos, vulkanizuotos ar kietintos gumos gaminių:
• guminių plokščių, lakštų, juostelių, strypų, profilių
• vamzdžių, vamzdelių ir žarnų
• guminių konvejerių juostų, pavarų diržų ar diržinių pavarų
• guminių higienos gaminių: prezervatyvų tipo kontraceptinių priemonių, čiulptukų, karšto vandens pūslių ir kt.
• guminių drabužių reikmenų (jei tik sujungti, o ne susiūti)
• guminių padų ir kitų guminių avalynės dalių
• guminių siūlų ir virvių
• gumuotų verpalų ir audinių
• guminių žiedų, movų ir sandariklių
• guminių ritinėlių dangų
• pripučiamųjų guminių čiužinių
• pripučiamųjų balionų
- guminių šepečių gamyba
- pypkių kandiklių iš ebonito gamyba
- ebonitinių šukų, plaukų segtukų, plaukų suktukų ir panašių gaminių gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- guminių remonto medžiagų gamyba
- guma įmirkytų, padengtų, aptrauktų ar laminuotų tekstilės gaminių, kai guma yra pagrindinė sudedamoji dalis,
gamyba
- guminių vandens lovų čiužinių gamyba
- guminių maudymosi kepuraičių ir prijuosčių gamyba
- guminių naro kostiumų ir skafandrų gamyba
- guminių sekso reikmenų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- padangų kordo audinių gamyba, žr. 13.96
- tampriųjų audinių drabužių gamyba, žr. 14.14 ir 14.19
- guminės avalynės gamyba, žr. 15.20
- klijinių ir lipniųjų medžiagų su gumos pagrindu gamyba, žr. 20.52
- protektorių juostų gamyba, žr. 22.11
- pripučiamųjų plaustų ir valčių gamyba, žr. 30.11 ir 30.12
- čiūžinių iš nedengtos akytosios gumos gamyba, žr. 31.03
- guminių sportinių reikmenų, išskyrus drabužius, gamyba, žr. 32.30
- guminių žaidimų ir žaislų, įskaitant negilius vaikų baseinus, pripučiamąsias vaikiškas gumines valtis, pripučiamuosius
guminius gyvūnėlius, kamuolius ir pan., gamyba, žr. 32.40
- gumos regeneravimas, žr. 38.32
22.2

Plastikinių gaminių gamyba

Šią grupę sudaro naujų arba panaudotų (t. y. perdirbtų) plastikų dervų perdirbimas į tarpinius arba galutinius produktus,
naudojant tokius procesus, kaip presavimas, ekstruzinis štampavimas, liejamasis formavimas, formavimas išpūtimu ir
liejimas. Daugumos jų gamybos procesas yra toks, kad gali būti gaminama daugybė skirtingų gaminių.
22.21

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba

Į šią klasę įeina:
- plastikinių pusgaminių:
• plastikinių plokščių, lakštų, blokų, plėvelių, folijos, juostelių ir kt. (nesvarbu, savaime limpančių ar ne), gamyba
- gatavų plastikinių gaminių:
• plastikinių vamzdžių, vamzdelių ir žarnų bei žarnų ir vamzdžių jungiamųjų detalių, gamyba
- celofano plėvelių arba lakštų gamyba
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Į šią klasę neįeina
- pirminių plastikų gamyba, žr. 20.16
- sintetinės ar natūralios gumos dirbinių gamyba, žr. 22.1
22.22

Plastikinių pakuočių gamyba

Į šią klasę įeina:
- plastikinių dirbinių prekėms pakuoti:
• plastikinių krepšių, maišų, konteinerių, dėžių, skrynučių, didbutelių, butelių ir kt. gamyba
Į šią klasę neįeina:
- plastikinių lagaminų ir rankinių gamyba, žr. 15.12
22.23

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- plastikinių statybos dirbinių gamyba:
• plastikinių durų, langų, staktų, langinių, žaliuzių, grindjuosčių
• bakų, rezervuarų
• plastikinių grindų, sienų ar lubų dangų ritinių ar plytelių pavidalo ir kt.
• plastikinių sanitarinių dirbinių, pvz., plastikinių vonių, dušų, praustuvių, unitazų, klozetų bakelių ir kt., gamyba
- tampriųjų grindų dangų, tokių kaip viniplastis, linoleumas, gamyba
- dirbtinio akmens (pvz., lieto marmuro) gamyba
22.29

Kitų plastikinių gaminių gamyba

Į šią klasę įeina:
- plastikinių valgomųjų reikmenų, virtuvės indų bei tualeto reikmenų gamyba
- įvairios paskirties plastikinių dirbinių:
• plastikinių galvos apdangalų, izoliacinių jungiamųjų detalių, apšvietimo įrangos detalių, įstaigų ar mokyklos
reikmenų, drabužių reikmenų (jei tik sujungti, o ne susiūti), baldų jungiamųjų detalių, statulėlių, pavarų diržų,
konvejerių juostų, lipniųjų plastikinių juostų, plastikinių batų kurpalių, plastikinių portsigarų cigarams ir cigaretėms,
šukų, plastikinių plaukų suktukų, plastikinių smulkių pigių prekių ir kt. gamyba
Į šią klasę neįeina:
- plastikinių lagaminų gamyba, žr. 15.12
- plastikinės avalynės gamyba, žr. 15.20
- plastikinių baldų gamyba, žr. 31.01, 31.02 ir 31.09
- čiužinių iš nedengto akytojo plastiko gamyba, žr. 31.03
- plastikinių sporto reikmenų gamyba, žr. 32.30
- plastikinių žaidimų ir žaislų gamyba, žr. 32.40
- plastikinių medicinos ir odontologijos reikmenų gamyba, žr. 32.50
- plastikinių oftalmologijos prekių gamyba, žr. 32.50
- plastikinių apsauginių šalmų ir kitų plastikinių asmeninių saugos priemonių gamyba, žr. 32.99
23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

Į šį skyrių įeina apdirbamosios gamybos veiklos rūšys, susijusios su tos pačios kilmės mineralinėmis medžiagomis. Į šį
skyrių įeina stiklo ir stiklo gaminių (pvz., plokščiasis stiklas, tuščiaviduris stiklas, stiklo pluoštai, techniniai stikliniai
indai ir kt.), keramikos gaminių, čerpių ir degtojo molio dirbinių, cemento ir gipso, nuo žaliavų iki gatavų dirbinių,
gamyba. Į šį skyrių taip pat įeina supjaustytų ir apdailintų akmenų bei kitų mineralinių gaminių gamyba.
23.1

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba

Į šią grupę įeina visų formų įvairiais būdais apdirbto stiklo bei stiklo dirbinių ir gaminių gamyba.
23.11

Plokščiojo stiklo gamyba

Į šią klasę įeina:
- plokščiojo stiklo, įskaitant armuotąjį, spalvotąjį ar tamsintąjį, gamyba
23.12

112

Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Į šią klasę įeina:
- grūdintojo ar daugiasluoksnio plokščiojo stiklo gamyba
- veidrodinio stiklo gamyba
- stiklo blokų su sudėtinėmis izoliacinėmis pertvaromis gamyba
23.13

Tuščiavidurio stiklo gamyba

Į šią klasę įeina:
- butelių ir kitų stiklinių ar krištolinių talpyklų gamyba
- stiklinių geriamųjų taurių ir kitų buitinių stiklinių ar krištolinių dirbinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- stiklinių žaislų gamyba, žr. 32.40
23.13.10
23.14

Stiklinių talpyklų gamyba
Stiklo pluoštų gamyba

Į šią klasę įeina:
- stiklo pluoštų, įskaitant stiklo vatą ir neaustinių gaminių iš jų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- audinių iš stiklo siūlų gamyba, žr. 13.20
- skaidulinės optikos kabelių duomenims ar vaizdams tiesiogiai perduoti gamyba, žr. 27.31
23.19

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas

Į šią klasę įeina:
- laboratorinių, higieninių ir farmacinių stiklinių gaminių gamyba
- rankinių ir kitų laikrodžių stiklų, optinio stiklo ir optiškai neapdirbtų optinių elementų gamyba
- stiklo dirbinių dirbtiniams juvelyriniams dirbiniams gamyba
- stiklinių izoliatorių ir stiklinių izoliacinių jungiamųjų detalių gamyba
- stiklinių gaubtų lempoms gamyba
- stiklinių statulėlių gamyba
- stiklinių grindinio trinkelių gamyba
- stiklinių strypų ar vamzdžių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- optiškai apdirbtų optinių elementų gamyba, žr. 26.70
- švirkštų ir kitos medicininės laboratorinės įrangos gamyba, žr. 32.50
23.19.10

Stiklinių izoliatorių ir stiklinių izoliacinių jungiamųjų detalių gamyba

23.2

Ugniai atsparių gaminių gamyba

23.20

Ugniai atsparių gaminių gamyba

Į šią klasę įeina tarpinių produktų iš nemetalinių mineralinių iškasenų, tokių kaip smėlis, žvyras, akmenys arba molis,
gamyba.
Į šią klasę įeina:
- ugniai atsparių statybinių skiedinių, betono ir kt. gamyba
- ugniai atsparių keraminių gaminių gamyba:
• keraminių dirbinių iš termoizoliacinio silicingo diatomito
• ugniai atsparių plytų, blokų, plytelių ir kt.
• retortų, tiglių, mufelių, tūtų (antgalių), vamzdelių, vamzdžių ir kt.
Į šią klasę taip pat įeina:
- ugniai atsparių magnezito, dolomito ar chromito turinčių dirbinių gamyba
23.3

Statybinių medžiagų iš molio gamyba
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23.31

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba

Į šią klasę įeina:
- ugniai neatsparių keraminių židinių koklių ar sieninių plytelių, mozaikinių kubelių ir kt. gamyba
- ugniai neatsparių keraminių grindinio plokščių ir dangų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- dirbtinio akmens (pvz., lieto marmuro) gamyba, žr. 22.23
- ugniai atsparių keraminių gaminių gamyba, žr. 23.20
- keraminių plytelių ir čerpių gamyba, žr. 23.32
23.31.10

Koklių gamyba

23.31.20

Keraminių grindinio dangų gamyba

23.32

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- ugniai neatsparių statybinių dirbinių iš molio:
• keraminių plytų, stogo čerpių, dūmtakio gaubtų, vamzdžių, vandentakių ir kt. gamyba
- degto molio grindų blokų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- ugniai atsparių keraminių gaminių gamyba, žr. 23.20
- ugniai neatsparių nestatybinių keraminių gaminių gamyba, žr. 23.4
23.4

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba

Į šią grupę įeina galutinių produktų iš nemetalinių mineralinių iškasenų, tokių kaip smėlis, žvyras, akmenys arba molis,
gamyba.
23.41

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- keraminių valgomųjų reikmenų ir kitų buities ar tualeto reikmenų gamyba
- statulėlių ir kitų keraminių puošybos dirbinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- dirbtinės bižuterijos gamyba, žr. 32.13
- keraminių žaislų gamyba, žr. 32.40
23.42

Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- keraminės sanitarinės įrangos, pvz., kriauklių, vonių, bidė, tualeto vandens bakelių ir kt., gamyba
- kitų keraminių tvirtiklių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- ugniai atsparių keraminių gaminių gamyba, žr. 23.20
- keraminių statybinių medžiagų gamyba, žr. 23.3
23.43

Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba

Į šią klasę įeina:
- keraminių elektros izoliatorių ir izoliacinių jungiamųjų detalių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- ugniai atsparių keraminių gaminių gamyba, žr. 23.20
23.44

Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
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- keraminių ir feritinių magnetų gamyba
- keraminių laboratorinių, chemijos reikmėms skirtų ir pramoninių gaminių ir dirbinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- dirbtinio akmens (pvz., lieto marmuro) gamyba, žr. 22.23
- ugniai atsparių keraminių gaminių gamyba, žr. 23.20
- keraminių statybinių medžiagų gamyba, žr. 23.3
23.49

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- prekėms gabenti ar pakuoti naudojamų keraminių puodų, puodynių ir panašių dirbinių gamyba
- kitur nepriskirtų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- keraminės sanitarinės įrangos gamyba, žr. 23.42
- dirbtinių dantų gamyba, žr. 32.50
23.5

Cemento, kalkių ir gipso gamyba

23.51

Cemento gamyba

Į šią klasę įeina:
- klinkerių ir hidraulinio cemento, įskaitant portlandcementį, aliuminatinį cementą, šlakinį cementą ir superfosfatinį
cementą, gamyba
Į šią klasę neįeina:
- ugniai atsparaus statybinio skiedinio, betono ir kt. gamyba, žr. 23.20
- prekinio betono, sausojo betono mišinio ir statybinių skiedinių gamyba, žr. 23.63 ir 23.64
- cemento dirbinių gamyba, žr. 23.69
- odontologijoje naudojamo cemento gamyba, žr. 32.50
23.52

Kalkių ir gipso gamyba

Į šią klasę įeina:
- negesintų, gesintų ir hidraulinių kalkių gamyba
- tinko gamyba iš pusvandenio gipso ar pusvandenio sulfato
Į šią klasę taip pat įeina:
- degtojo dolomito gamyba
Į šią klasę neįeina:
- gipso dirbinių gamyba, žr. 23.62 ir 23.69
23.6

Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba

23.61

Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba

Į šią klasę įeina:
- statyboje naudojamų gamyklinio betono, cemento ar dirbtinio akmens dirbinių:
• plytelių, šaligatvio ir grindinio plytelių, plokščių, lakštų, skydų, vamzdžių, stulpų ir kt., gamyba
- cemento, betono ar dirbtinio akmens pastatų ar inžinerinių statinių surenkamųjų konstrukcinių elementų gamyba
23.62

Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba

Į šią klasę įeina:
- statybinių gipso dirbinių:
• plokščių, lakštų, skydų ir kt., gamyba
23.63

Prekinio betono mišinio gamyba

Į šią klasę įeina:
- prekinio betono ir sausojo betono mišinio ir statybinių skiedinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
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- ugniai atsparaus cemento gamyba, žr. 23.20
23.64

Statybinių skiedinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- statybinių skiedinių miltelių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- ugniai atsparių statybinių skiedinių gamyba, žr. 23.20
- sausojo betono mišinio ir statybinių skiedinių gamyba, žr. 23.63
23.65

Fibrolito gamyba

Į šią klasę įeina:
- statybinių medžiagų gamyba iš augalinių medžiagų (medienos vatos, šiaudų, nendrių, meldų) aglomeruotų cementu,
gipsu ar kitomis mineralinėmis rišamosiomis medžiagomis
- asbestcemenčio arba celiuliozės fibrocemenčio ar panašių medžiagų gaminių:
• gofruotųjų lakštų, kitokių lakštų, plokščių, plytelių, vamzdžių, vamzdelių, talpyklų, latakų, dubenų, kriauklių, ąsočių,
baldų, langų staktų ir kt., gamyba
23.69

Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- kitų betono, gipso, cemento ar dirbtinio akmens gaminių bei dirbinių:
• skulptūrų, baldų, bareljefų, horeljefų, vazų, gėlių vazonų ir kt., gamyba
23.7

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas

23.70

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas

Į šią klasę įeina:
- akmens, naudojamo statyboje, kapinėse, keliams tiesti, stogo dangai ir kt. pjaustymas, tašymas ir apdaila
- akmeninių baldų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- karjerų darbininkų vykdoma veikla, pvz., rupiojo pjovimo akmens gamyba, žr. 08.11
- girnų, abrazyvinių akmenų ir panašių dirbinių gamyba, žr. 23.9
23.9

Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba

Į šia grupę įeina kitų nemetalo mineralinių gaminių gamyba.
23.91

Abrazyvinių gaminių gamyba

Į šią klasę įeina:
- girnų, galandimo ar poliravimo akmenų ir gamtinių ar dirbtinių abrazyvinių gaminių su laikikliais, įskaitant
abrazyvinius su minkštu pagrindu, pvz., švitrinis popierius, gamyba
23.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba

Į šią klasę įeina:
- su mineralinių medžiagų ar celiuliozės pagrindu frikcinių medžiagų ir nesumontuotų jų dirbinių gamyba
- mineralinių izoliacinių medžiagų:
• šlako vatos, akmens vatos ir panašios mineralinės vatos; pūstojo vermikulito, keramzito bei kitų šilumą ir garsą
izoliuojančių ar garsą sugeriančių medžiagų, gamyba
- gaminių iš įvairių mineralinių medžiagų:
• apdirbto žėručio ir gaminių iš žėručio, durpių, grafito (išskyrus elektros prekes) ir kt., gamyba
- gaminių iš bitumo ar panašios medžiagos, pvz., bituminių rišiklių, akmens anglių pikio ir kt. gamyba
- anglies ir grafito pluoštų ir gaminių, išskyrus elektrodus ir elektrinius taikmenis, gamyba
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- dirbtinio korundo gamyba
Į šią klasę neįeina:
- stiklo vatos ir neaustinių stiklo vatos gaminių gamyba, žr. 23.14
- grafitinių elektrodų gamyba, žr. 27.90
- anglies ar grafito tarpiklių gamyba, žr. 28.29
23.99.10

Asbestinio pluošto, verpalų ir audinių bei gaminių iš jų gamyba

23.99.20

Frikcinių medžiagų ir jų gaminių gamyba

23.99.30

Mineralinių izoliacinių medžiagų gamyba

23.99.40

Dirbinių iš bitumo gamyba

24

Pagrindinių metalų gamyba

Į šį skyrių įeina geležies ir spalvotųjų metalų lydymas ir (arba) rafinavimas iš rūdų, luitų ar metalo laužo, naudojant
elektrometalurgijos ir kitas metalurgijos technologijas.
Į šį skyrių taip pat įeina metalo lydinių ir kaitrai atsparių lydinių, gaunamų maišant grynus metalus su kitais cheminiais
elementais, gamyba. Lydymo ir rafinavimo produkcija, dažniausiai luitų pavidalo, yra naudojama tokių produktų, kaip
plokščių, lakštų, juostų, įvairių strypų, vielos ar vamzdžių ir vamzdelių, tuščiavidurių profilių gamybai valcavimo,
tempimo ir išspaudimo būdu, taip pat liejinių gamybai liejimo būdu ir kitų pagrindinių metalų gaminių gamybai.
24.1

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba

Į šią grupę įeina veiklos rūšys, tokios kaip geležies rūdų tiesioginis redukavimas, išlydyto ar kieto perdirbamojo ketaus
gamyba; perdirbamojo ketaus perdirbimas į plieną; ferolydinių ir plieno gaminių gamyba.
24.10

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- prapūtimo krosnių, plieno konverterių, valcavimo ir apdailos įmonių veikla
- ketaus ir veidrodinio ketaus luitų, blokų ar kitų pirminių formų pavidalo gamyba
- ferolydinių gamyba
- geležies gaminių, tiesiogiai redukuojant geležį arba kitus akytosios geležies produktus, gamyba
- ypatingai grynos geležies gamyba elektrolizės ar kitokio cheminio proceso būdu
- geležies ar plieno laužo liejinių perlydymas
- granuliuotosios geležies ir geležies miltelių gamyba
- plieno luitų arba kitų pirminių formų gamyba
- plieno pusgaminių gamyba
- plieno plokščiųjų karštojo ir šaltojo valcavimo produktų gamyba
- plieno karštojo valcavimo juostų ir strypų gamyba
- plieno karštojo valcavimo atvirųjų profilinių gaminių gamyba
- plieno spauslenčių (įlaidinių sienelių) ir suvirintų atvirųjų profilinių gaminių gamyba
- geležinkelio kelio plieno reikmenų (nesumontuotų bėgių) gamyba
Į šią klasę neįeina:
- strypų šaltasis tempimas, žr. 24.31
24.2

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

24.20

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

Į šią klasę įeina:
- besiūlių apskritojo ar neapskritojo skerspjūvio vamzdžių ir vamzdelių ir apskritojo skerspjūvio ruošinių gamyba
tolesniam perdirbimui karštai valcuojant, karštai presuojant ar kitaip karštai apdirbant tarpinius gaminius, kuriais gali
būti strypai ar ruošiniai, gauti karštojo valcavimo ar tolydžiojo liejimo būdu
- precizinių ir neprecizinių besiūlių vamzdžių ir vamzdelių gamyba iš karštojo valcavimo ar karštosios ekstruzijos
ruošinių toliau apdirbant apskritojo skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius šaltojo tempimo ar šaltojo valcavimo būdu, o
neapskritojo skerspjūvio vamzdžius ir vamzdelius bei tuščiavidurius profilius – tik šaltojo tempimo būdu
- suvirintųjų vamzdžių ir vamzdelių, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, gamyba šaltai formuojant iš
karštojo valcavimo plokščiųjų ir išilgai ar spirale suvirintų gaminių
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- suvirintųjų apskritojo skerspjūvio vamzdžių ir vamzdelių, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm, gamyba
tolydžiai šaltai ar karštai formuojant karštai ar šaltai valcuotus, išilgai ar spirale suvirintus plokščiuosius gaminius ir
suvirintųjų neapskritojo skerspjūvio vamzdžių ir vamzdelių gamyba karštai ar šaltai formuojant į profilius iš karštai ar
šaltai valcuotų išilgai suvirintų juostų
- suvirintųjų precizinių vamzdžių ir vamzdelių, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm, gamyba karštai ar
šaltai formuojant karštai ar šaltai valcuotas ir išilgai suvirintas juostas, pateiktas kaip suvirintas ar toliau apdirbtas
šaltojo tempimo ar šaltojo valcavimo būdu, ar šaltai formuotus neapskritojo skerspjūvio vamzdžių ir vamzdelių
ruošinius
- plokščiųjų jungių ir jungių su karštai štampuotais antbriauniais gamyba, apdorojant karštai valcuotus plokščiuosius
plieno gaminius
- sandūrinio kontaktinio suvirinimo jungiamųjų detalių, tokių kaip alkūnės ir apspaudai, gamyba iš karštai valcuotų
besiūlių plieno vamzdžių karštojo štampavimo būdu
- srieginių ir kitokių plieninių jungiamųjų detalių vamzdžiams ar vamzdeliams gamyba
Į šią klasę neįeina:
- besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš plieno gamyba išcentriškojo liejimo būdu, žr. 24.52
24.3

Kitų plieno pirminio apdirbimo gaminių gamyba

Į šią grupę įeina kitų plieninių šaltojo apdirbimo gaminių gamyba.
24.31

Šaltasis strypų tempimas

Į šią klasę įeina:
- plieninių strypų ir ištisinio skerspjūvio profilių gamyba šaltojo tempimo, šlifavimo ar tekinimo būdu
Į šią klasę neįeina:
- vielos tempimas, žr. 24.34
24.32

Šaltasis siaurų juostų valcavimas

Į šią klasę įeina:
- dengtų ar nedengtų plieninių plokščiojo valcavimo gaminių, susuktų į ritinius, ar siauresnių kaip 600 mm pločio
plokščių gamyba karštojo valcavimo plokščiuosius gaminius ar metalo strypus perdirbus šaltojo valcavimo būdu
24.33

Šaltasis formavimas ar lankstymas

Į šią klasę įeina:
- atvirųjų profilių gamyba iš plokščiųjų valcuotųjų plieninių gaminių, laipsniškai šaltai formuojant staklėmis ar
lankstant presais
- briaunotųjų lakštų ir daugiasluoksnių plokščių gamyba šaltojo formavimo arba šaltojo lankstymo būdu
24.34

Šaltasis vielos tempimas

Į šią klasę įeina:
- plieninės temptosios vielos gamyba, šaltai tempiant plieninius vielos strypus
Į šią klasę neįeina:
- plieninių strypų ar ištisinio skerspjūvio profilių gamyba, žr. 24.31
- vielinių gaminių gamyba, žr. 25.93
24.4

Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba

24.41

Tauriųjų metalų gamyba

Į šią klasę įeina:
- pagrindinių tauriųjų metalų gamyba:
• neapdorotų arba apdorotų tauriųjų metalų (aukso, sidabro, platinos ir kt.) gamyba ir rafinavimas iš rūdos ir metalo
laužo
- tauriųjų metalų lydinių gamyba
- tauriųjų metalų pusgaminių gamyba
- ant netauriųjų metalų užvalcuoto sidabro gamyba
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- ant netauriųjų metalų ar sidabro užvalcuoto aukso gamyba
- ant aukso, sidabro ar netauriųjų metalų užvalcuotos platinos ar platinos grupės metalų gamyba
Į šią klasę tai pat įeina:
- šių metalų vielos gamyba tempimo būdu
- tauriųjų metalų folijos lakštų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- spalvotųjų metalų liejimas, žr. 24.53 ir 24.54
- tauriųjų metalų juvelyrinių dirbinių gamyba, žr. 32.12
24.42

Aliuminio gamyba

Į šią klasę įeina:
- aliuminio gamyba iš aliuminio oksido
- aliuminio gamyba elektrolitiniu būdu, rafinuojant aliuminio atliekas ir laužą
- aliuminio lydinių gamyba
- aliuminio pusgaminių gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- šių metalų vielos gamyba tempimo būdu
- aliuminio oksido (aliumino) gamyba
- vyniojamosios aliuminio folijos gamyba
- aliuminio folijos lakštų gamyba iš aliuminio folijos kaip pirminio komponento
Į šią klasę neįeina:
- spalvotųjų metalų liejimas, žr. 24.53 ir 24.54
24.43

Švino, cinko ir alavo gamyba

Į šią klasę įeina:
- švino, cinko ir alavo gamyba iš rūdų
- švino, cinko ir alavo gamyba elektrolitiniu būdu, rafinuojant švino, cinko ir alavo atliekas bei laužą
- švino, cinko ir alavo lydinių gamyba
- švino, cinko ir alavo pusgaminių gamyba
Į šia klasę taip pat įeina:
- šių metalų vielos gamyba tempimo būdu
- alavo folijos gamyba
Į šią klasę neįeina:
- spalvotųjų metalų liejimas, žr. 24.53 ir 24.54
24.44

Vario gamyba

Į šią klasę įeina:
- vario gamyba iš rūdų
- vario gamyba elektrolitiniu būdu, rafinuojant vario atliekas ir laužą
- vario lydinių gamyba
- lydžiosios vielos ar strypų gamyba
- vario pusgaminių gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- šių metalų vielos gamyba tempimo būdu
Į šią klasę neįeina:
- spalvotųjų metalų liejimas, žr. 24.53 ir 24.54
24.45

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

Į šią klasę įeina:
- chromo, mangano, nikelio ir kt. gamyba iš rūdų ar oksidų
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- chromo, mangano, nikelio ir kt. gamyba elektrolitiniu ir aliuminoterminiu būdu, rafinuojant chromo, mangano, nikelio
ir kt. atliekas ir laužą
- chromo, mangano, nikelio ir kt. lydinių gamyba
- chromo, mangano, nikelio ir kt. pusgaminių gamyba
- nikelio šteino gamyba
Į šią klasę įeina:
- šių metalų vielos gamyba tempimo būdu
Į šią klasę neįeina:
- spalvotųjų metalų liejimas, žr. 24.53 ir 24.54
24.46

Branduolinio kuro perdirbimas

Į šią klasę įeina:
- metalinio urano gamyba iš uranito arba iš kitų rūdų
- urano lydymas ir rafinavimas
24.5

Metalų liejinių gamyba

Į šią grupę įeina pusgaminių ir įvairių liejinių gamyba liejimo būdu.
Į šią grupę neįeina:
- gamyba gatavų lietinių gaminių, tokių kaip:
• katilai ir radiatoriai, žr. 25.21
• namų ūkio lietiniai dirbiniai, žr. 25.99
24.51

Geležies liejinių gamyba

Į šią klasę įeina geležies liejyklų veikla.
Į šią klasę įeina:
- geležies pusgaminių liejimas
- liejinių gamyba iš pilkojo ketaus
- liejinių gamyba iš stipriojo ketaus
- liejinių gamyba iš kaliojo ketaus
- vamzdžių, vamzdelių ir tuščiavidurių profilių gamyba bei vamzdžių ir vamzdelių jungiamųjų detalių gamyba iš ketaus
24.52

Plieno liejinių gamyba

Į šią klasę įeina plieno liejyklų veikla.
Į šią klasę įeina:
- plieno pusgaminių liejimas
- plieno liejinių gamyba
- plieninių besiūlių vamzdžių ir vamzdelių gamyba išcentriškojo liejimo būdu
- vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių gamyba iš plieno
24.53

Lengvųjų metalų liejinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- aliuminio, magnio, titano, cinko ir kt. pusgaminių liejimas
- lengvųjų metalų liejinių gamyba
24.54

Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- sunkiųjų metalų liejinių gamyba
- tauriųjų metalų liejinių gamyba
- spalvotųjų metalų liejinių liejimas slėgimo būdu
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25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

Į šį skyrių įeina „grynųjų“ metalų gaminių, tokių kaip dalys, konteineriai ir konstrukcijos, dažniausiai atliekančių
statines nejudamąsias funkcijas, gamyba, priešingai negu 26–30 skyriuose klasifikuojama gamyba, į kurią įeina tokių
metalinių gaminių sujungimas ar montavimas (kartais su kitokiomis medžiagomis) į daug sudėtingesnius agregatus su
judamosiomis dalimis, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra išimtinai elektriniai, elektroniniai ar optiniai.
Ginklų ir šaudmenų gamyba taip pat įeina į šį skyrių.
Į šį skyrių neįeina:
- specializuotojo remonto ir techninės priežiūros veikla, žr. 33.1 grupėje
- specializuotas šiame skyriuje pagamintų gaminių bei dirbinių, tokių kaip centrinio šildymo katilai, įrengimas
pastatuose, žr. 43.22
25.1

Konstrukcinių metalo gaminių gamyba

Į šią grupę įeina konstrukcinių metalo gaminių, tokių kaip metaliniai karkasai ar metalinės konstrukcijų dalys, gamyba.
25.11

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

Į šią klasę įeina:
- statybinių metalinių karkasų ar griaučių (bokštų, stiebų, santvarų, tiltų ir kt.) ir jų dalių gamyba
- pramoninių metalinių karkasų (aukštakrosnėms, kėlimo ir krovimo įrenginiams ir kt.) gamyba
- surenkamų, daugiausia metalinių, pastatų:
• statybvietės namelių, parodų modulinių elementų ir kt., gamyba
Į šią klasę neįeina:
- laivų ar energijos gamybos katilų dalių gamyba, žr. 25.30
- surenkamų geležinkelio kelio tvirtinimo detalių gamyba, žr. 25.99
- laivų sekcijų gamyba, žr. 30.11
25.12

Metalinių durų ir langų gamyba

Į šią klasę įeina:
- metalinių durų, langų ir jų staktų, langinių ir vartų gamyba
- prie grindų tvirtinamų metalinių kambario pertvarų gamyba
25.2

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba

Į šią grupę įeina cisternų, centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba.
25.21

Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba

Į šią klasę neįeina:
- elektrinių krosnių ir vandens šildytuvų gamyba, žr. 27.51
25.29

Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba

Į šią klasę įeina:
- nejudamai įrengiamų metalinių rezervuarų, cisternų ir panašių talpyklų, skirtų laikyti medžiagas ar gamybos
reikmėms, gamyba
- metalinių suslėgtųjų ar suskystintųjų dujų talpyklų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- metalinių statinaičių, statinių, skardinių, kibirų, dėžių ir kt., paprastai naudojamų prekėms gabenti arba įpakuoti, kurių
talpa neviršija 300 litrų, gamyba, žr. 25.91 ir 25.92
- transporto konteinerių gamyba, žr. 29.20
- tankų (šarvuotų karinių mašinų) gamyba, žr. 30.40
25.29.10

Metalinių talpyklų suslėgtoms ar suskystintoms dujoms gamyba
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25.3

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba

Į šią grupę įeina garo generatorių gamyba.
25.30

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba

Į šią klasę įeina:
- vandens ar kitų garų generatorių gamyba
- kartu su garo generatoriais naudojamų pagalbinių įrenginių:
• kondensatorių, ekonomaizerių, garo perkaitintuvų, garo rinktuvų ir akumuliatorių, gamyba
- branduolinių reaktorių, išskyrus izotopų skirtuvus, gamyba
- laivų ar energijos gamybos garo katilų dalių gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- vamzdžių sistemų įrengimas, įskaitant paskesnį vamzdžių apdorojimą, dažniausiai siekiant įrengti slėginius
vamzdynus arba jų sistemas, kartu su susijusiais projektavimo ir įrengimo darbais
Į šią klasę neįeina:
- centrinio šildymo karšto vandens katilų ir radiatorių gamyba, žr. 25.21
- katilų turbinų blokų gamyba, žr. 28.11
- izotopų skirtuvų gamyba, žr. 28.99
25.4

Ginklų ir šaudmenų gamyba

25.40

Ginklų ir šaudmenų gamyba

Į šią klasę įeina:
- sunkiųjų ginklų (artilerijos pabūklų, judriųjų patrankų, raketų leidimo įrenginių, torpedinių aparatų, sunkiųjų
kulkosvaidžių) gamyba
- smulkių ginklų (revolverių, šautuvų, lengvųjų kulkosvaidžių) gamyba
- orinių ar dujinių šautuvų ir pistoletų gamyba
- karo šaudmenų gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- medžioklinių, sportinių ar savigynos šaunamųjų ginklų ir šaudmenų gamyba
- sprogmenų, tokių kaip bombos, minos ir torpedos, gamyba
Į šią klasę neįeina:
- smūginių sprogdiklių, detonatorių ar signalinių raketų gamyba, žr. 20.51
- špagų, kalavijų, durtuvų ir kt. gamyba, žr. 25.71
- šarvuotųjų automobilių banknotams ar vertybėms vežti gamyba, žr. 29.10
- kosminių laivų gamyba, žr. 30.30
- tankų ir kitų kovinių mašinų gamyba, žr. 30.40
25.5

Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija

Į šią grupę įeina nespecializuotos, paprastai už atlygį ar pagal sutartį atliekamos metalo apdirbimo veiklos rūšys, tokios
kaip kalimas ar presavimas.
25.50

Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija

Į šią klasę įeina:
- metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir ritininis profiliavimas
- miltelių metalurgija: metalo dirbinių gamyba iš miltelių, juos apdorojant termiškai (sukepinant) ar presuojant
Į šią klasę neįeina:
- metalo miltelių gamyba, žr. 24.1 ir 24.4
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25.6

Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas

Į šia grupę įeina nespecializuotos, paprastai už atlygį ar pagal sutartį atliekamos metalo apdirbimo veiklos rūšys, tokios
kaip metalizavimas, dengimas, graviravimas, ištekinimas, poliravimas, suvirinimas.
25.61

Metalų apdorojimas ir dengimas

Į šią klasę įeina:
- metalų metalizavimas, anodavimas ir kt.
- šiluminis (terminis) metalų apdorojimas
- metalų išlajų šalinimas, smėliasrautis valymas, būgninis šlifavimas ir valymas
- metalų spalvinimas, graviravimas ant metalo
- metalų dengimas nemetalais:
• plastiku, emaliu, laku ir kt.
- metalų grūdinimas, poliravimas
Į šią klasę neįeina:
- kalvių veikla, žr. 01.62
- spausdinimas ant metalo, žr. 18.12
- plastikų dengimas metalais, žr. 22.29
- tauriųjų metalų valcavimas ant pagrindinių ar kitokių metalų, žr. 24.41, 24.42, 24.43 ir 24.44
25.62

Mechaninis apdirbimas

Į šią klasę įeina:
- atskirų metalo dirbinių gręžimas, tekinimas, frezavimas, ėsdinimas, drožimas, plokščiasis pritrynimas, skylių
pramušimas, lyginimas, perpjovimas, plokščiasis šlifavimas, galandimas, poliravimas, suvirinimas, sujungimas ir kt.
- metalų pjaustymas ir rašymas ant metalo lazerio spinduliuotės priemonėmis
Į šią klasę neįeina:
- kalvių veikla, žr. 01.62
- skubus graviravimo paslaugų teikimas, žr. 95.25
25.7

Valgomųjų įrankių, kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba

Į šią grupę įeina valgomųjų ir pjovimo įrankių gamyba; kitų metalinių įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba.
25.71

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba

Į šią klasę įeina:
- buitinių valgomųjų įrankių, tokių kaip peiliai, šakutės, šaukštai ir kt., gamyba
- kitų pjaunamųjų reikmenų gamyba:
• mėsos kapoklių ir mėsmalių
• skustuvų ir skustuvų peiliukų
• žirklių ir plaukų kirpimo mašinėlių
- špagų, kardų, rapyrų ir kt. gamyba
Į šią klasę neįeina:
- gilių (puodelių, virdulių ir kt.), pietų (dubenėlių, pusdubenių ir kt.) ar plokščių (lėkščių, lėkštučių) indų gamyba, žr.
25.99
- valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių iš tauriųjų metalų gamyba, žr. 32.12
25.72

Spynų ir vyrių gamyba

Į šią klasę įeina:
- pakabinamųjų ar įleidžiamųjų spynų, raktų, vyrių ir panašių metalo dirbinių pastatams, baldams, transporto
priemonėms ir kt. gamyba
25.73

Kitų įrankių gamyba

Į šią klasę įeina:
- mašinų ar mechaninių prietaisų peilių ir pjovimo geležčių gamyba

123

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
- rankinių įrankių, tokių kaip replės, atsuktuvai ir kt., gamyba
- rankinių nevariklinių žemės ūkio įrankių gamyba
- pjūklų ir pjūklų geležčių, įskaitant diskinių ir grandininių pjūklų geležtes, gamyba
- rankinių įrankių su varikliu ar be variklio ir staklių keičiamųjų įrankių: gręžtuvų, skylmušių, štampų, frezavimo
pjoviklių, gamyba
- presavimo įrankių gamyba
- kalvystės įrankių: žaizdrų, priekalų ir kt., gamyba
- formadėžių ir liejimo formų, išskyrus luitadėžes, gamyba
- spaustuvų, veržtuvų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- rankinių variklinių įrankių gamyba, žr. 28.24
- luitadėžių gamyba, žr. 28.91
25.9

Kitų metalo gaminių gamyba

Į šią grupę įeina įvairiausių, skirtų namų ūkiams ir gamybos reikmėms metalo gaminių, tokių kaip skardinės ir kibirai;
vinys, varžtai ir sraigtai; metaliniai namų apyvokos reikmenys; metaliniai tvirtikliai; laivų sraigtai ir inkarai;
surenkamos geležinkelio kelio tvirtinimo detalės ir kt., gamyba.
25.91

Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba

Į šią klasę įeina:
- kibirų, skardinių, statinių, kaušų ir dėžių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- cisternų ir rezervuarų gamyba, žr. 25.2
25.92

Lengvųjų metalų taros gamyba

Į šią klasę įeina:
- maisto produktų skardinių ir konservų dėžučių, lanksčiųjų tūtelių ir sulankstomų dėžučių gamyba
- metalinių dangtelių gamyba
25.93

Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba

Į šią klasę įeina:
- metalinių lynų, pintų juostų ir panašių dirbinių gamyba
- neizoliuotųjų metalinių lynų ar izoliuotųjų lynų, kurių negalima panaudoti kaip srovės laidininkų, gamyba
- padengtos vielos ar laido su šerdimi gamyba
- vielinių dirbinių: spygliuotosios vielos, vielinių aptvarų, grotelių, tinklų, vielinio audinio ir kt., gamyba
- dengtų suvirinimo elektros lanku elektrodų gamyba
- vinių ir smeigtukų gamyba
- spyruoklių, išskyrus laikrodžių, gamyba:
• sąvarinių spyruoklių, sraigtinių spyruoklių, juostinių (linginių) spyruoklių
• spyruoklių atramų
- grandinių, išskyrus pavarų grandines, gamyba
Į šią klasę neįeina:
- įvairių laikrodžių spyruoklių gamyba, žr. 26.52
- elektros perdavimo laidų ir kabelių gamyba, žr. 27.32
- pavarų grandinių gamyba, žr. 28.15
25.94

Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamyba

Į šią klasę įeina:
- kniedžių, poveržlių ir panašių nesrieginių gaminių gamyba
- srieginių mašinų gaminių gamyba
- varžtų, veržlių, sraigtų ir panašių srieginių gaminių gamyba
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25.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba

Į šią klasę įeina:
- metalinių namų apyvokos reikmenų gamyba:
• plokščių indų: lėkščių, lėkštučių ir kt.
• gilių indų: puodelių, virdulių ir kt.
• pietų indų: dubenėlių, pusdubenių ir kt.
• kaistuvų (puodų), keptuvių ir kitų neelektrinių virtuvės ar stalo reikmenų
• mažų rankinių virtuvinių prietaisų ir reikmenų
• metalinių šveitimo kempinių
- statybinių cinko elementų: nutekamųjų stogo vamzdžių (stoglatakių), stogo dangų, vonių, kriauklių, praustuvių ir
panašių gaminių gamyba
- metalinių įstaigos reikmenų, išskyrus baldus, gamyba
- seifų, nedegamųjų spintų, šarvuotųjų durų ir kt. gamyba
- įvairių metalo gaminių gamyba:
• laivų sraigtų ir jų menčių
• inkarų
• varpų
• surenkamų geležinkelio kelio tvirtinimo detalių
• ąselių, sagčių, kabliukų
• metalinių kopėčių
• metalinių ženklų, įskaitant kelio ženklus
- folijos maišelių gamyba
- nuolatinių metalinių magnetų gamyba
- metalinių vakuuminių ąsočių ir butelių gamyba
- metalinių ženklelių, emblemų ir karinių pasižymėjimo ženklų gamyba
- metalinių plaukų suktukų, metalinių skėčio rankenų ir rėmų, šukų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- kardų, rapyrų gamyba, žr. 25.71
- prekių vežimėlių gamyba, žr. 30.99
- metalinių baldų gamyba, žr. 31.01, 31.02 ir 31.09
- sporto reikmenų gamyba, žr. 32.30
- žaidimų ir žaislų gamyba, žr. 32.40
26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

Į šį skyrių įeina kompiuterių, jų išorinių įtaisų, ryšių įrangos ir panašių elektroninių gaminių gamyba, taip pat šių
gaminių komponentų gamyba. Šio skyriaus gamybos procesai yra apibūdinami integrinių grandynų kūrimu ir
naudojimu bei labai specializuotos miniatūrizacijos technologijų taikymu.
Skyrius taip pat apima buitinės elektroninės aparatūros, matavimo, bandymų, navigacijos ir kontrolės įrangos,
švitinimo, elektrinės medicinos ir elektrinės terapijos įrangos bei optinių prietaisų ir aparatų, taip pat magnetinių ir
optinių laikmenų gamybą.
26.1

Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba

26.11

Elektroninių komponentų gamyba

Į šią klasę įeina puslaidininkių ir kitokių elektroninės paskirties komponentų gamyba.
Į šią klasę įeina:
- elektronikoje naudojamų kondensatorių gamyba
- elektronikoje naudojamų rezistorių gamyba
- mikroprocesorių gamyba
- elektroninių vamzdžių gamyba
- elektroninių jungčių gamyba
- tuščiųjų spausdintinių plokščių gamyba
- integrinių grandynų (analoginių, skaitmeninių ar hibridinių) gamyba
- diodų, tranzistorių ir susijusių diskrečiųjų įtaisų gamyba
- elektroninių komponentų tipo induktyvumo ričių (pvz., droselių, ričių, transformatorių) gamyba
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- elektroninių kristalų ir kristalų rinkinių gamyba
- elektroninės paskirties solenoidų, jungiklių ir keitlių gamyba
- užbaigtų arba pusiau užbaigtų puslaidininkių, lustų ir plokštelių gamyba
- vaizduoklių komponentų (plazminių, polimerinių, skystakristalių) gamyba
- šviesos diodų (LED) gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- spausdintuvų kabelių, monitorių kabelių, universaliųjų nuosekliųjų magistralių (USB) kabelių, jungčių ir kt. gamyba
Į šią klasę neįeina:
- intelektinių kortelių spausdinimas, žr. 18.12
- kompiuterių ir televizorių vaizduoklių gamyba, žr. 26.20 ir 26.40
- modemų (nešliadažnės įrangos) gamyba, žr. 26.30
- rentgeno vamzdžių ir panašių švitinimo įtaisų gamyba, žr. 26.60
- optinės įrangos ir prietaisų gamyba, žr. 26.70
- elektrinės paskirties panašių įtaisų gamyba, žr. 27 skyrių
- liuminescencinių įtaisų balastų gamyba, žr. 27.11
- elektrinių relių gamyba, žr. 27.12
- elektros instaliacijos įtaisų gamyba, žr. 27.33
- sukomplektuotos įrangos gamyba yra klasifikuojama kitoje vietoje, priklausomai nuo sukomplektuotos įrangos
klasifikacijos
26.12

Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba

Į šią klasę įeina:
- sumontuotų spausdintinių plokščių gamyba
- komponentų įmontavimas į spausdintines plokštes
- sietuvo plokščių (pvz., garso, vaizdo, valdiklių, tinklo, modemų) gamyba
Į šią klasę neįeina:
- intelektinių kortelių spausdinimas, žr. 18.12
- tuščiųjų spausdintinių plokščių gamyba, žr. 26.11
26.2

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

26.20

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

Į šią klasę įeina elektroninių kompiuterių, tokių kaip didieji, staliniai, nešiojamieji (skreitiniai) kompiuteriai ir
kompiuterių serveriai, taip pat kompiuterių išorinės įrangos, tokios kaip atminties ir įvesties / išvesties įtaisai
(spausdintuvai, monitoriai, klaviatūros), gamyba ir (ar) surinkimas. Kompiuteriai gali būti analoginiai, skaitmeniniai
arba kombinuoti. Skaitmeniniai kompiuteriai, labiausiai įprasto tipo, yra įtaisai, galintys: 1) išlaikyti atmintyje
apdorojamą programą (-as) bei jai apdoroti reikalingus duomenis; 2) būti laisvai programuojami pagal vartotojo
reikalavimus; 3) atlikti vartotojo nurodytus aritmetinius veiksmus; 4) be žmogaus įsikišimo vykdyti apdorojimo
programą, kuri reikalauja, kad apdorojimo metu kompiuteris pagal loginius sprendimus keistų savo darbą. Analoginiai
kompiuteriai gali imituoti matematinius modelius ir turėti nors analoginius valdymo ir programavimo elementus.
Į šią klasę įeina:
- stalinių kompiuterių gamyba
- nešiojamųjų (skreitinių) kompiuterių gamyba
- centrinių kompiuterių gamyba
- delninių kompiuterių (pvz., asmeninių skaitmeninių pagalbiklių – PDA) gamyba
- magnetinių diskinių kaupiklių, atmintukų ir kitų atminties įtaisų gamyba
- optinių diskinių kaupiklių (pvz., CD gamyba-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) gamyba
- spausdintuvų gamyba
- monitorių gamyba
- klaviatūrų gamyba
- visų tipų pelių, vairasvirčių ir rutulinių manipuliatorių pagalbinių reikmenų gamyba
- specializuotų kompiuterinių galinių įtaisų gamyba
- kompiuterių serverių gamyba
- skaitytuvų, įskaitant brūkšninių kodų skaitytuvus, gamyba
- intelektinių kortelių skaitlių gamyba
- virtualios tikrovės šalmų gamyba
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- kompiuterinių vaizdo projektorių gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- nemechaniškai valdomų kompiuterinių galinių įtaisų, tokių kaip bankomatai, kasos aparatų galiniai įtaisai, gamyba
- daugiafunkcinės biuro įrangos, atliekančios dvi ar kelias funkcijas (spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo, faksogramų
siuntimo), gamyba
Į šią klasę neįeina:
- įrašytų laikmenų (kompiuterinių laikmenų, garso, vaizdo ir kt.) tiražavimas, žr. 18.20
- elektroninių dalių ir sąrankų, naudojamų kompiuteriuose ir išoriniuose įtaisuose, gamyba, žr. 26.1
- vidinių / išorinių kompiuterių modemų gamyba, žr. 26.12
- sietuvo plokščių, modulių ir sąrankų gamyba, žr. 26.12
- sumontuotų elektroninių plokščių gamyba, žr. 26.12
- modemų, nešliadažnės įrangos gamyba, žr. 26.30
- skaitmeninių ryšio perjungiklių, duomenų perdavimo įrangos (pvz., sąsajos tiltų, maršruto parinktuvų, tinklų sietuvų)
gamyba, žr. 26.30
- buitinių elektroninių įtaisų (tokių kaip kompaktinių diskų (CD ir DVD) leistuvai) gamyba, žr. 26.40
- televizorių monitorių ir vaizduoklių gamyba, žr. 26.40
- vaizdo žaidimų pultų gamyba, žr. 26.40
- tuščių optinių ir magnetinių laikmenų, skirtų naudoti su kompiuteriais ar kitais įtaisais, gamyba, žr. 26.80
26.3

Ryšių įrangos gamyba

26.30

Ryšių įrangos gamyba

Į šią klasę įeina telefono ryšio ir duomenų perdavimo įrangos, tokios kaip radijo ir televizijos transliavimo ir belaidžio
ryšio įranga, naudojamos perduoti signalus elektroniniu būdu laidais arba oru, gamyba.
Į šią klasę įeina:
- telefono stoties perjungimo įrangos gamyba
- belaidžių telefonų gamyba
- privačiųjų automatinių telefono stočių įrangos gamyba
- telefono ir fakso įrangos, įskaitant telefono atsakiklius, gamyba
- duomenų perdavimo įrangos, tokios kaip sąsajos tiltai, maršruto parinktuvai, tinklų sietuvai, gamyba
- perdavimo ir priėmimo antenų gamyba
- kabelinės televizijos įrangos gamyba
- radijo ieškų gamyba
- korinio ryšio telefonų gamyba
- judriojo ryšio įrangos gamyba
- radijo ir televizijos studijų bei transliavimo įrangos, įskaitant televizijos kameras, gamyba
- modemų, nešliadažnės įrangos gamyba
- įsilaužimo ir gaisro signalizacijos sistemų, perduodančių signalus į valdymo stotį, gamyba
- radijo ir televizijos siųstuvų gamyba
- ryšio įtaisų, naudojančių infraraudonuosius signalus (pvz., nuotolinio valdymo įtaisų), gamyba
Į šią klasę neįeina:
- elektroninių komponentų ir pablokių, naudojamų ryšių įrangoje, įskaitant vidinius ir išorinius kompiuterių modemus,
gamyba, žr. 26.1 grupę
- sumontuotų elektroninių plokščių gamyba, žr. 26.12
- kompiuterių ir kompiuterių išorinės įrangos gamyba, žr. 26.20
- buitinės garso ir vaizdo įrangos gamyba, žr. 26.40
- pasaulinės vietos nustatymo sistemos įtaisų gamyba, žr. 26.51
- elektroninių švieslenčių gamyba, žr. 27.90
- šviesoforų gamyba, žr. 27.90
26.4

Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba

26.40

Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba

Į šią klasę įeina elektroninės vaizdo ir garso įrangos, skirtos namų reikmėms, variklinėms transporto priemonėms,
įgarsinimo sistemoms ir muzikos instrumentų garsui stiprinti, gamyba.
Į šią klasę įeina:
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- kasetinių vaizdo magnetofonų ir dauginimo įrangos gamyba
- televizorių gamyba
- televizorių monitorių ir vaizduoklių gamyba
- garso įrašymo ir įrašų dauginimo sistemų gamyba
- stereofoninės įrangos gamyba
- radijo imtuvų gamyba
- garsiakalbių sistemų gamyba
- buitinių vaizdo kamerų gamyba
- muzikinių automatų gamyba
- muzikos instrumentų ir įgarsinimo sistemų stiprintuvų gamyba
- mikrofonų gamyba
- kompaktinių diskų (CD) ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) leistuvų gamyba
- karaokės aparatų gamyba
- ausinių (pvz., radijo, stereo- ir kompiuterinių) gamyba
- vaizdo žaidimų pultų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- įrašytų laikmenų (kompiuterinių garso, vaizdo, laikmenų ir kt.) tiražavimas, žr. 18.2
- kompiuterių išorinių įtaisų ir kompiuterių monitorių gamyba, žr. 26.20
- telefono atsakiklių gamyba, žr. 26.30
- radijo ieškos įrangos gamyba, žr. 26.30
- nuotolinio valdymo įtaisų (radijo ir infraraudonųjų) gamyba, žr. 26.30
- transliavimo studijų įrangos, pvz., tiražavimo įrangos, perdavimo ir priėmimo antenų ir profesionaliųjų vaizdo kamerų,
gamyba žr. 26.30
- antenų gamyba, žr. 26.30
- skaitmeninių fotoaparatų gamyba, žr. 26.70
- elektroninių žaidimų su pastovia (nepakeičiama) programine įranga gamyba, žr. 32.40
26.5

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

Į šią grupę įeina gamyboje ir kitose srityse naudojamų matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir valdymo prietaisų
arba aparatų, įskaitant laiko matuoklius, tokius kaip laikrodžiai, rankiniai laikrodžiai ir susiję įtaisai, gamyba.
26.51

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

Ši klasė apima paieškos, aptikimo, navigacijos, valdymo, oro navigacijos ir jūrų navigacijos sistemų bei įtaisų arba
aparatų gamybą; šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir buitinių prietaisų automatinių valdytuvų ir reguliatorių
gamybą; temperatūros, drėgmės, slėgio, vakuumo, degimo, srauto, lygio, klampos, tankio, rūgštingumo, koncentracijos
ir sukimosi matavimo, atvaizdavimo, rodymo, įrašymo, perdavimo ir valdymo įtaisų ir aparatų gamybą; sumuojamųjų
skysčių registravimo matuoklių ir skaičiavimo įtaisų gamybą; elektros ir elektrinių signalų charakteristikų matavimo ir
tikrinimo įtaisų ir aparatų gamybą; kietųjų, skystųjų, dujinių arba sudėtinių medžiagų mėginių cheminės ar fizikinės
sudėties arba koncentracijos laboratorinės analizės aparatų ir kontrolinių matavimo sistemų gamybą; kitų matavimo ir
tikrinimo įtaisų ir aparatų bei jų dalių gamybą.
Į šią klasę taip pat įeina neelektrinių matavimo, tikrinimo, bandymo ir navigacijos įrangos arba aparatų (išskyrus
paprastus mechaninius įrankius) gamyba.
Į šią klasę įeina:
- orlaivių variklių prietaisų gamyba
- automobilių išmetamųjų dujų tikrinimo įrangos gamyba
- meteorologinių prietaisų gamyba
- fizikinių savybių bandymo ir kontrolės įrangos gamyba
- poligrafijos mašinų gamyba
- jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo ir stebėjimo prietaisų arba aparatų gamyba
- tyrinėjimų prietaisų arba aparatų gamyba
- skystinių stiklinių ir bimetalinių termometrų (išskyrus medicininius) gamyba
- drėgmės reguliatorių gamyba
- vandeniu šildomų sistemų valdytuvų gamyba
- liepsnos ir degiklių valdytuvų gamyba
- spektrometrų gamyba
- pneumatinių matuoklių gamyba
- skaitiklių (pavyzdžiui, vandens, dujų, elektros) gamyba
- srautmačių ir skaičiavimo įtaisų gamyba
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- medžių skaitiklių gamyba
- minų ieškiklių, impulsų (signalų) generatorių, metalo aptiktuvų gamyba
- paieškos, aptikimo, navigacijos, oro navigacijos ir jūrų navigacijos įrangos bei aparatų, įskaitant hidrolokatorius,
gamyba
- radarinės įrangos gamyba
- pasaulinės vietos nustatymo sistemos (GPS) įtaisų gamyba
- aplinkos parametrų valdytuvų ir automatinių prietaisų reguliatorių gamyba
- matavimo ir įrašymo įrangos bei aparatų (pavyzdžiui, skrydžio įrašytuvų) gamyba
- judesio aptiktuvų gamyba
- radarų gamyba
- laboratorinės analizės prietaisų (pvz., kraujo analizės įrangos) gamyba
- laboratorinių svarstyklių, svarstyklių, inkubatorių ir įvairių laboratorinių matavimo, tikrinimo, bandymo ir kt. aparatų
gamyba
Į šią klasę neįeina:
- telefono atsakiklių gamyba, žr. 26.30
- švitinimo įrangos gamyba, žr. 26.60
- optinės padėties nustatymo įrangos gamyba, žr. 26.70
- diktofonų gamyba, žr. 28.23
- svėrimo įtaisų (kitokių nei laboratorinės svarstyklės), gulsčiukų, matavimo juostų ir pan. įtaisų gamyba, žr. 28.29
- medicininių termometrų gamyba, žr. 32.50
- pramoninių procesų valdymo įrangos įrengimas, žr. 33.20
- paprastų mechaninių matavimo įrankių (pvz., matavimo juostų, matavimo šakučių) gamyba, žr. gamybos klasę pagal
pagrindinę naudojamą medžiagą
26.51.10

Elektros skaitiklių gamyba

26.51.20

Vandens skaitiklių gamyba

26.51.30

Dujų skaitiklių gamyba

26.51.40

Automatinio reguliavimo ir kontrolės prietaisų gamyba

26.52

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

Į šią klasę įeina laikrodžių, rankinių laikrodžių ir laikmačių bei jų dalių gamyba.
Į šią klasę įeina:
- visų tipų laikrodžių, įskaitant prietaisų skydų laikrodžius, gamyba
- rankinių ir kitų laikrodžių korpusų, įskaitant brangiųjų metalų korpusus, gamyba
- laiko įrašymo įrangos ir trukmių matavimo, įrašymo ir kitokios trukmių rodymo įrangos su laikrodžiu arba laikrodiniu
mechanizmu ar sinchroniniu varikliu gamyba:
• automobilių stovėjimo trukmės skaitiklių
• kontrolinių laikrodžių
• laiko / datos žymėtuvų
• procesų laikmačių ir pan.
- laikrodinių jungiklių ir kitokių išjungiklių su laikrodžiu arba laikrodiniu mechanizmu arba sinchroniniu varikliu
gamyba:
• laikrodinių užraktų
- rankinių ir kitų laikrodžių komponentų gamyba:
• visų rūšių laikrodžių mechanizmų
• spyruoklių, akmenų, ciferblatų, rodyklių, skydelių, jungčių ir kitų dalių
• rankinių ir kitų laikrodžių korpusų iš bet kokių medžiagų
Į šią klasę neįeina:
- nemetalinių (medžiaginių, odinių, plastikinių) laikrodžių dirželių gamyba, žr. 15.12
- laikrodžių dirželių iš tauriųjų metalų gamyba, žr. 32.12
- laikrodžių dirželių iš netauriųjų metalų gamyba, žr. 32.13
26.6

Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
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26.60

Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:
- švitinimo aparatų ir vamzdžių (pramoninių, medicinos diagnostikos, medicinos terapijos, tyrimų ir mokslinių):
• beta, gama, rentgeno arba kitos spinduliuotės įrangos, gamyba
- kompiuterinių tomografų (CT) gamyba
- pozitronų emisijos tomografų (PET) gamyba
- magnetinio rezonanso tomografijos įrangos (MRI) gamyba
- medicininės ultragarsinės įrangos gamyba
- elektrokardiografų gamyba
- elektromedicininės endoskopijos įrangos gamyba
- medicininės lazerinės įrangos gamyba
- stimuliatorių gamyba
- klausos aparatų gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- maisto ir pieno švitinimo įrangos gamyba
Į šią klasę neįeina:
- soliariumų gultų gamyba, žr. 28.99
26.7

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba

26.70

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba

Į šią klasę įeina optinių prietaisų ir lęšių, tokių kaip binokliai, mikroskopai (išskyrus elektroninius ir protoninius),
teleskopai, prizmės bei lęšiai (išskyrus oftalmologinius) gamyba; lęšių dengimas ar poliravimas (išskyrus
oftalmologinius); lęšių montavimas (išskyrus oftalmologinius); o taip pat fotografijos įrangos, tokios kaip fotoaparatai ir
eksponometrai, gamyba.
Į šią klasę įeina:
- optinių veidrodžių gamyba
- optinių taikiklių įrangos gamyba
- optinės padėties nustatymo įrangos gamyba
- optinių didinimo prietaisų gamyba
- optinių šaltkalvystės tiksliųjų įrankių gamyba
- optinių komparatorių gamyba
- juostinių ir skaitmeninių fotoaparatų gamyba
- filmų ir skaidrių projektorių gamyba
- fotoprojektorių gamyba
- optinių matavimo ir tikrinimo įtaisų ir aparatų gamyba (pvz., priešgaisrinės įrangos, fotografijos eksponometrų,
nuotolio matuoklių)
- lęšių, optinių mikroskopų, binoklių ir teleskopų gamyba
- lazerinių įrenginių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- kompiuterinių projektorių gamyba, žr. 26.20
- profesionaliųjų televizijos ir vaizdo kamerų gamyba, žr. 26.30
- buitinių vaizdo kamerų gamyba, žr. 26.40
- surinktos įrangos su lazerių komponentais gamyba, žr. gamybos klasę pagal įrangos tipą (pvz., medicinos lazerinė
įranga, žr. 26.60)
- fotokopijavimo mašinų ir aparatų gamyba, žr. 28.23
- oftalmologijos reikmenų gamyba, žr. 32.50
26.8

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

26.80

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

Į šią klasę įeina įrašomų magnetinių ir optinių laikmenų gamyba.
Į šią klasę įeina:
- tuščių magnetinių garsajuosčių ir vaizdajuosčių gamyba
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- tuščių magnetinių garso ir vaizdo kasečių gamyba
- tuščių diskelių gamyba
- tuščių optinių diskų gamyba
- standžiųjų diskų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- įrašytų laikmenų tiražavimas (kompiuterinių, garso, vaizdo ir kt. laikmenų), žr. 18.2
27

Elektros įrangos gamyba

Į šį skyrių įeina gaminančių, skirstančių ir naudojančių elektrą gaminių gamyba. Į skyrių taip pat įeina elektros
apšvietimo, signalizavimo įrangos ir elektrinių buitinių prietaisų gamyba. Į šį skyrių neįeina elektroninių gaminių
gamyba (žr. 26 skyrių).
27.1

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

Ši grupė apima galios, skirstomųjų ir specialiųjų transformatorių gamybą; elektros variklių, generatorių ir jų agregatų
gamybą.
27.11

Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba

Į šią klasę įeina visų rūšių elektros variklių ir transformatorių gamyba: kintamosios srovės (AC), nuolatinės srovės (DC)
bei kintamosios ir nuolatinės srovės (AC / DC).
Į šią klasę įeina:
- elektros variklių gamyba (išskyrus vidaus degimo variklių paleidimo variklius)
- elektros skirstomųjų transformatorių gamyba
- lankinio suvirinimo transformatorių gamyba
- liuminescencinių įtaisų balastų (t. y. transformatorių) gamyba
- pastočių elektros skirstomųjų transformatorių gamyba
- perduodamos ir skirstomos įtampos reguliatorių gamyba
- elektros generatorių gamyba (išskyrus vidaus degimo variklių akumuliatorių įkrovimo kintamosios srovės
generatorius)
- variklių ir generatorių agregatų gamyba (išskyrus turbogeneratorinių agregatų įrenginius)
- gamyklinis inkarų pervyniojimas
Į šią klasę neįeina:
- elektroninių komponentų tipo transformatorių ir jungiklių gamyba, žr. 26.11
- elektrinio suvirinimo ir litavimo įrangos gamyba, žr. 27.90
- puslaidininkinių (inverterių), lygintuvų ir keitiklių gamyba, žr. 27.90
- turbogeneratorinių agregatų gamyba, žr. 28.11
- vidaus degimo variklių paleidimo variklių ir generatorių gamyba, žr. 29.31
27.12

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:
- elektros jungtuvų gamyba
- viršįtampių ribotuvų (paskirstomosios įtampos lygiui nustatyti) gamyba
- elektros skirtstomųjų valdymo skydų gamyba
- elektrinių relių gamyba
- elektrinių skydinių aparatų dėžių gamyba
- elektros saugiklių gamyba
- elektros perjungimo įrangos gamyba
- elektros jungiklių gamyba (išskyrus mygtukinius, akimirkinius, solenoidinius jungiklius ir perjungiklius)
- pirminių generatorinių agregatų variklių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- aplinkos parametrų valdytuvų ir technologinių procesų valdymo prietaisų ir aparatų gamyba, žr. 26.51
- elektros grandinių jungiklių, tokių kaip mygtukai ir mikrojungikliai, gamyba, žr. 27.33
27.2

Baterijų ir akumuliatorių gamyba
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27.20

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

Į šią klasę įeina neįkraunamų ir pakartotinai įkraunamų baterijų gamyba.
Į šią klasę įeina:
- galvaninių elementų ir galvaninių baterijų:
• elementų, kurių sudėtyje yra mangano dioksido, gyvsidabrio dioksido, sidabro oksido ir kt., gamyba
- elektrinių akumuliatorių ir jų dalių:
• skirtuvų, talpyklų, dangčių, gamyba
- rūgštinių švino baterijų gamyba
- nikelio ir kadmio baterijų gamyba
- NiMH baterijų gamyba
- ličio baterijų gamyba
- sausųjų elementų baterijų gamyba
- šlapiųjų elementų baterijų gamyba
27.3

Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba

Į šią grupę įeina elektrai laidžių ar nelaidžių elektros instaliacijos įtaisų, nežiūrint kokia jų medžiaga, elektrinėms
grandinėms montuoti gamyba. Į šią grupę taip pat įeina laidų izoliavimas ir skaidulinės optikos kabelių gamyba.
27.31

Skaidulinės optikos kabelių gamyba

Į šią klasę įeina:
- skaidulinės optikos kabelių duomenims ar tiesiogiai vaizdams perduoti gamyba
Į šią klasę neįeina:
- stiklo pluoštų ar gyslų gamyba, žr. 23.14
- optinių kabelių rinkinių arba sąrankų su jungtimis ar kitais priedais gamyba, žr. pagal taikymo sritį, pvz., 26.11
27.32

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba

Į šią klasę įeina:
- izoliuotų laidų ir kabelių iš plieno, vario, aliuminio gamyba
Į šią klasę neįeina:
- vielos gamyba (tempimas), žr. 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44 ir 24.45
- kompiuterių kabelių, spausdintuvų kabelių, universaliųjų nuosekliųjų magistralių (USB) kabelių ir panašių kabelių
rinkinių ar sąrankų gamyba, žr. 26.11
- elektros virvėlaidžių rinkinių su izoliuotais laidais ir jungtimis gamyba, žr. 27.90
- kabelių rinkinių, elektros laidų pynių ir panašių kabelių rinkinių arba sąrankų autotransporto priemonėms gamyba, žr.
29.31
27.33

Instaliacijos įtaisų gamyba

Į šią klasę įeina elektrai laidžių ar nelaidžių elektros instaliacijos įtaisų, nežiūrint kokia jų medžiaga, elektrinėms
grandinėms montuoti gamyba.
Į šią klasę įeina:
- elektrinių šinų, elektros laidininkų (išskyrus skirstomųjų įrenginių tipo) gamyba
- įžemėjimo grandinių pertraukiklių gamyba
- lempų laikiklių gamyba
- žaibo iškroviklių ir ričių gamyba
- elektros instaliacijos jungiklių (pvz., membraninių, mygtukinių, akimirkinių jungiklių ir perjungiklių) gamyba
- kištukinių arba šakutės lizdų gamyba
- elektros instaliacijos dėžučių (pvz., jungiamųjų, kištukinių lizdų, jungiklių dėžučių) gamyba
- elektros apsauginių vamzdžių ir jungiamųjų detalių gamyba
- elektros perdavimo stulpų ir linijų metalinių tvirtinimo detalių gamyba
- plastikinių elektrai nelaidžių elektros instaliacijos įtaisų, įskaitant plastikines jungiamąsias dėžutes, skydelius ir
panašius gaminius, plastikinių stulpų linijų jungiamų detalių ir jungiklių dangtelių gamyba
Į šią klasę neįeina:
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- keraminių izoliatorių gamyba, žr. 23.43
- elektroninių komponentų tipo jungčių, lizdų ir jungiklių gamyba, žr. 26.11
27.4

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

27.40

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

Į šią klasę įeina elektros kaitinamųjų lempų ir vamzdelių, jų dalių ir komponentų (išskyrus elektros lempų stiklo
ruošinius) gamyba; elektrinių šviestuvų ir jų komponentų (išskyrus elektrai laidžius instaliacijos įtaisus) gamyba.
Į šią klasę įeina:
- dujų išlydžio, kaitinamųjų, liuminescencinių, ultravioletinių, infraraudonųjų ir kitokių elektros lempų, šviestuvų ir
lempučių gamyba
- palubinių šviestuvų gamyba
- sietynų gamyba
- stalinių lempų (t. y. šviestuvų) gamyba
- Kalėdų eglučių apšvietimo rinkinių gamyba
- elektrinių židinių rąstų gamyba
- žibintuvėlių gamyba
- elektrinių vabzdžių naikinimo ir atbaidymo lempų gamyba
- nešiojamųjų žibintuvų (karbidinių, elektrinių, dujinių, benzininių, žibalinių) gamyba
- prožektorių gamyba
- kelių ir gatvių šviestuvų (išskyrus eismo reguliavimo ženklus) gamyba
- transporto priemonių (variklinių transporto priemonių, orlaivių, laivų) apšvietimo įrangos gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- neelektrinės apšvietimo įrangos gamyba
Į šią klasę neįeina:
- šviestuvų stiklo gaminių ir stiklinių dalių gamyba, žr. 23.19
- šviestuvų elektrai laidžių instaliacijos įtaisų gamyba, žr. 27.33
- palubinių ar vonios ventiliatorių su įmontuotais šviestuvais gamyba, žr. 27.51
- elektrinės signalizavimo įrangos, tokios kaip šviesoforai ir pėsčiųjų signalizavimo įranga, gamyba, žr. 27.90
- elektrinių ženklų ir iškabų gamyba, žr. 27.90
27.5

Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba

Į šią grupę įeina mažų elektrinių prietaisų ir elektrinių namų apyvokos reikmenų, buitinių ventiliatorių, buitinių dulkių
siurblių, buitinių elektrinių grindų valymo mašinų, buitinių maisto ruošimo prietaisų, buitinės skalbimo įrangos, buitinių
šaldytuvų, spintinių ir dėžinių šaldiklių bei kitų elektrinių ir neelektrinių buitinių prietaisų, tokių kaip indaplovės,
vandens šildytuvai, atliekų šalintuvai, gamyba. Ši grupė apima prietaisų su elektra, dujomis arba kitokiais kuro
šaltiniais, gamybą.
27.51

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba elektrinių buitinių prietaisų:
• šaldytuvų
• šaldiklių
• indaplovių
• skalbimo ir džiovinimo mašinų
• dulkių siurblių
• grindų poliruotuvų
• atliekų šalintuvų
• smulkintuvų, maišytuvų, sulčiaspaudžių
• skardinių atidarytuvų
• elektrinių skustuvų, elektrinių dantų valymo šepetėlių ir kitokių elektrinių asmeninės higienos įtaisų
• peilių galąstuvų
• ventiliacinių ar recirkuliacinių garų rinktuvų
- gamyba buitinių elektroterminių prietaisų:
• elektrinių vandens šildytuvų
• elektrinių antklodžių
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• elektrinių džiovintuvų, šukų, šepečių, plaukų suktukų
• elektrinių laidynių
• nešiojamų patalpų šildytuvų ir buitinių elektrinių ventiliatorių
• elektrinių krosnių
• mikrobangų krosnelių
• viryklių, kaitlenčių
• skrudintuvų
• kavinukų ar arbatinukų
• keptuvių, troškintuvų, keptuvų, garų rinktuvų
• varžinių elektrinių šildymo elementų ir kt.
Į šią klasę neįeina:
- komercinių ir pramoninių šaldytuvų bei šaldiklių, patalpų oro kondicionierių, pastogės ventiliatorių, stacionariai
sumontuotų patalpų šildytuvų, komercinių vėdinimo ir ištraukiamųjų ventiliatorių, komercinės paskirties maisto
ruošimo įrangos gamyba; komercinės skalbimo, sausojo valymo ir lyginimo įrangos gamyba; komercinių, pramoninių ir
įstaigų dulkių siurblių gamyba, žr. 28 skyrių
- buitinių siuvamųjų mašinų gamyba, žr. 28.94
- centrinių dulkių siurbimo sistemų įrengimas, žr. 43.29
27.52

Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba

Į šią klasę įeina:
- neelektrinės buitinės virimo ir šildymo įrangos:
• neelektrinių patalpų šildytuvų, viryklių, krosnių, židinių, vandens šildytuvų, maisto ruošimo prietaisų, plokščiųjų
šildytuvų, gamyba
27.9

Kitos elektros įrangos gamyba

27.90

Kitos elektros įrangos gamyba

Į šią klasę įeina įvairios elektrinės įrangos, kitokios nei varikliai, generatoriai, transformatoriai, baterijos ir
akumuliatoriai, instaliacijos laidai ir įtaisai, apšvietimo įranga ir buitiniai prietaisai, gamyba.
Į šią klasę įeina:
- puslaidininkinių baterijų įkroviklių gamyba
- elektrinių durų atidarymo ir uždarymo įtaisų gamyba
- elektrinių skambučių gamyba
- ilgintuvų, pagamintų iš ne savos gamybos izoliuotų laidų, gamyba
- ultragarsinių valymo mašinų (išskyrus laboratorines ir odontologines) gamyba
- puslaidininkinių inverterių, lygintuvų, kuro elementų, reguliuojamų ir nereguliuojamų maitinimo šaltinių gamyba
- nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) gamyba
- viršįtampių ribotuvų (išskyrus paskirstomosios įtampos lygiui nustatyti) gamyba
- prietaisų virvėlaidžių, ilgintuvų ir kitų elektros virvėlaidžių rinkinių su izoliuotu laidu ir jungtimis gamyba
- anglies ir grafito elektrodų, kontaktų ir kitų elektrinių anglies ir grafito gaminių gamyba
- dalelių greitintuvų gamyba
- greitintuvų elektrinių kondensatorių, rezistorių, kondensatorių ir panašių elementų gamyba
- elektromagnetų gamyba
- sirenų gamyba
- elektroninių švieslenčių gamyba
- elektrinių ženklų ir iškabų gamyba
- elektrinės signalizavimo įrangos, tokios kaip šviesoforai ir pėsčiųjų signalizavimo įranga, gamyba
- elektros izoliatorių (išskyrus stiklinius ir porcelianinius), netauriųjų metalų izoliacinių vamzdžių ir jungiamųjų detalių
gamyba
- elektrinio suvirinimo ir litavimo įrangos, įskaitant rankinius lituoklius, gamyba
Į šią klasę neįeina:
- porcelianinių elektros izoliatorių gamyba, žr. 23.43
- anglies ir grafito pluoštų bei gaminių (išskyrus elektrodus ir elektrinius taikmenis) gamyba, žr. 23.99
- elektroninių komponentų, tokių kaip lygintuvai, įtampos reguliavimo ar galios keitimo integriniai grandynai,
elektroniniai kondensatoriai, elektroniniai rezistoriai ir panašūs įtaisai, gamyba, žr. 26.11
- transformatorių, variklių, generatorių, perjungimo įrenginių, relių ir pramoninių valdytuvų gamyba, žr. 27.1
- baterijų gamyba, žr. 27.20
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- ryšio ir elektros laidų ir kabelių, elektrai laidžių ir nelaidžių instaliacijos įtaisų gamyba, žr. 27.3
- apšvietimo įrangos gamyba, žr. 27.40
- buitinių prietaisų gamyba, žr. 27.5
- neelektrinio suvirinimo ir litavimo įrangos gamyba, žr. 28.29
- variklinių transporto priemonių elektros įrangos, tokios kaip generatoriai, kintamosios srovės generatoriai, uždegimo
žvakės, uždegimo laidų pynės, automatinės langų ir durų sistemos, įtampos reguliatoriai, gamyba, žr. 29.31
28

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

Į šį skyrių įeina mašinų ir įrangos, kuriomis savarankiškai apdorojamos medžiagos tiek mechaniniu, tiek terminiu būdu
arba atliekamos operacijos su medžiagomis (pvz., krovinių tvarkymas, purškimas, svėrimas ar pakavimas), įskaitant jų
mechaninius komponentus, kurie kuria arba naudoja energiją, taip pat ir bet kokias specialiai gaminamas pirmines dalis,
gamyba. Čia įeina ir stacionarieji, ir kilnojamieji, taip pat rankiniai įtaisai, ar tai būtų pramoniniai, ar statybiniai,
civilinės inžinerijos, žemės ūkio, ar namų ūkio įtaisai. Šiam skyriui taip pat priklauso specialios keleiviams ar
kroviniams vežti apribotose valdose įrangos gamyba.
Šiame skyriuje specialios paskirties mašinų, t. y. mašinų, skirtų naudoti tik vienoje EVRK veiklos rūšyje ar nedidelėje
veiklos rūšių grupėje, gamyba atskiriama nuo bendros paskirties mašinų, naudojamų daugelyje EVRK klasifikuojamų
veiklos rūšių, gamybos.
Į šį skyrių taip pat įeina kitos, niekur kitur šiame klasifikatoriuje nenurodytos, gaminių gamybai naudojamos arba
nenaudojamos specialios paskirties mašinų, tokių kaip atrakcionų įranga, automatinė boulingo takelių įranga ir kt.,
gamyba.
Į šį skyrių neįeina bendrojo naudojimo metalo gaminių (25 skyrius), susietųjų valdymo įtaisų, kompiuterių įrangos,
matavimo ir bandymo įrangos, elektros skirstomosios ir valdymo įrangos (26–27 skyriai) ir bendrosios paskirties
variklinių transporto priemonių (29–30 skyriai) gamyba.
28.1

Bendrosios paskirties mašinų gamyba

28.11

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

Į šią klasę įeina:
- gamyba stūmoklinių vidaus degimo variklių, išskyrus variklinių transporto priemonių, orlaivių ir motociklų variklius:
• laivų variklių
• lokomotyvų variklių
- visų rūšių vidaus degimo ir dyzelinių variklių stūmoklių, stūmoklių žiedų, karbiuratorių ir panašių dalių gamyba
- vidaus degimo variklių įleidžiamųjų ir išleidžiamųjų vožtuvų gamyba
- gamyba turbinų ir jų dalių:
• vandens arba kitokių garų turbinų
• hidraulinių turbinų, vandens ratų ir jų reguliatorių
• vėjo turbinų
• dujų turbinų, išskyrus orlaivių turboreaktyvinius ar turbosraigtinius variklius
- katilų turbinų blokų gamyba
- turbogeneratorinių agregatų gamyba
- pramonėje naudojamų variklių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- elektros generatorių (išskyrus turbogeneratorinių agregatų) gamyba, žr. 27.11
- pirminių generatorinių agregatų (išskyrus turbogeneratorinius agregatus) gamyba, žr. 27.11
- vidaus degimo variklių elektros įrangos ir komponentų gamyba, žr. 29.31
- variklinių transporto priemonių, orlaivių ar stūmoklinių motociklų variklių gamyba, žr. 29.10, 30.30 ir 30.91
- turboreaktyvinių ir turbosraigtinių variklių gamyba, žr. 30.30
28.12

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:
- hidraulinių ir pneumatinių komponentų (įskaitant hidraulinius siurblius, hidraulinius variklius, hidraulinius ir
pneumatinius cilindrus, hidraulines ir pneumatines sklendes, hidraulines ir pneumatines žarnas bei jungiamąsias detales)
gamyba
- oro paruošimo įrangos, naudojamos pneumatinėse sistemose, gamyba
- hidraulinių sistemų gamyba
- hidraulinių pavarų įrangos gamyba

135

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
- hidrostatinių pavarų įrangos gamyba
Į šią klasę neįeina:
- kompresorių gamyba, žr. 28.13
- nehidraulinės paskirties siurblių gamyba, žr. 28.13
- nehidraulinės energijos taikmenų sklendžių gamyba, žr. 28.14
- mechaninių pavarų įrangos gamyba, žr. 28.15
28.13

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

Į šią klasę įeina:
- oro ar vakuuminių siurblių, oro ar kitokių dujų kompresorių gamyba
- skysčių siurblių, su matuokliais ar be jų, gamyba
- siurblių, tinkamų vidaus degimo varikliams: alyvos, vandens ir kuro siurblių, skirtų variklinėms transporto
priemonėms ir kt., gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- rankinių siurblių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- hidraulinės ir pneumatinės įrangos gamyba, žr. 28.12
28.14

Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba

Į šią klasę įeina:
- pramoninių čiaupų ir sklendžių, įskaitant reguliavimo sklendes ir įleidžiamuosius čiaupus, gamyba
- santechnikos čiaupų ir sklendžių gamyba
- šildymo čiaupų ir sklendžių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- nekietintos gumos, stiklinių ar keraminių medžiagų sklendžių gamyba, žr. 22.19, 23.19 arba 23.44
- vidaus degimo variklių įleidžiamųjų ir išleidžiamųjų vožtuvų gamyba, žr. 28.11
- hidraulinių ir pneumatinių sklendžių ir pneumatinėse sistemose naudojamos oro paruošimo įrangos gamyba, žr. 28.12
28.15

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamyba

Į šią klasę įeina:
- rutulinių ir ritininių guolių ir jų dalių gamyba
- gamyba mechaninių pavarų įrangos:
• pavarų velenų ir alkūninių svirčių: kumštelinių velenų, alkūninių velenų, skriejikų ir kt.
• guolių korpusų ir velenų slydimo guolių
- krumpliaračių, krumplinių pavarų ir pavarų dėžių bei kitų greičio keitiklių gamyba
- sankabų ir velenų movų gamyba
- smagračių ir skriemulių gamyba
- šarnyrinių plokščiagrandžių grandinių gamyba
- pavaros grandinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- kitų grandinių gamyba, žr. 25.93
- hidraulinių pavarų įrangos gamyba, žr. 28.12
- hidrostatinių pavarų gamyba, žr. 28.12
- sankabų (elektromagnetinių) gamyba, žr. 29.31
- energijos perdavimo įrangos mazgų, kurie yra transporto priemonių arba orlaivių dalys, gamyba, žr. 29 ir 30 skyrius
28.2

Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba

28.21

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba

Į šią klasę įeina:
- elektrinių ir kitokių pramoninių bei laboratorinių krosnių ir orkaičių, įskaitant atliekų deginimo ir krematoriumų
krosnis, gamyba
- degiklių gamyba
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- stacionariųjų elektrinių patalpų šildytuvų, elektrinių plaukymo baseinų šildytuvų gamyba
- stacionariosios neelektrinės buitinės šildymo įrangos, tokios kaip šildymo saulės energija, garu, nafta ir panašių
krosnių ir šildymo įrangos, gamyba
- elektrinių buitinių krosnių (elektrinių ventiliatorinių oro šildymo krosnių, šilumos siurblių ir pan.), neelektrinių
buitinių ventiliatorinių oro šildymo krosnių gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- mechaninių kūryklų, grotelių, pelenų šalintuvų ir kt. gamyba
Į šią klasę neįeina:
- buitinių orkaičių gamyba, žr. 27.51
- žemės ūkio džiovyklų gamyba, žr. 28.93
- kepyklų krosnių gamyba, žr. 28.93
- medienos, plaušienos, popieriaus ar kartono džiovyklų gamyba, žr. 28.99
- medicininių, chirurginių ar laboratorinių sterilizatorių gamyba, žr. 32.50
- (odontologijos) laboratorijų krosnių gamyba, žr. 32.50
28.22

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba rankinių ar mechaninių kėlimo, perkėlimo, pakrovimo ar iškrovimo mechanizmų:
• skridininių skrysčių ir keltuvų, gervių, vertikaliųjų gervių (špilių) ir kėliklių
• stiebinių kranų (derikų), kranų, judamųjų kėlimo rėmų, portalinių kėlimo vežimėlių ir kt.
• pramoninių savaeigių ar nesavaeigių vežimėlių su įtaisyta kėlimo ar krovimo įranga ar be jos (įskaitant rankinius ir
vienračius vežimėlius)
• mechaninių kėlimo, perkėlimo, pakrovimo ar iškrovimo manipuliatorių ir specialios konstrukcijos pramoninių robotų
- konvejerių, kabamųjų kelių ir kt. gamyba
- liftų, eskalatorių ir judamųjų pėsčiųjų takelių gamyba
- kėlimo ir krovimo įrangos dalių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- daugiafunkcės paskirties pramoninių robotų gamyba, žr. 28.99
- požeminių darbų tolydžiojo veikimo keltuvų ir konvejerių gamyba, žr. 28.92
- mechaninių semtuvų, ekskavatorių ir vienkaušių krautuvų gamyba, žr. 28.92
- plūdriųjų kranų, geležinkelių kranų, automobilinių kranų gamyba, žr. 30.11 ir 30.20
- liftų ir keltuvų įrengimas, žr. 43.29
28.23

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

Į šią klasę įeina:
- skaičiavimo mašinų gamyba
- sumavimo mašinų, kasos aparatų gamyba
- elektroninių ar neelektroninių skaičiuotuvų gamyba
- pašto mokesčio žymėtuvų, pašto tvarkymo mašinų (vokų įdėliojimo, užklijavimo ir adresavimo; atidarymo, rūšiavimo,
nuskaitymo), spaudos lapų rūšiavimo ir grupavimo mašinų gamyba
- rašomųjų mašinėlių gamyba
- stenografijos mašinų gamyba
- įstaigų tipo (t. y. plastikinio arba juostinio) įrišimo įrangos gamyba
- čekių išrašymo mašinų gamyba
- monetų skaičiavimo ir pakavimo mašinų gamyba
- pieštukų drožtukų gamyba
- susegimo apkabėlėmis ir išsegimo mašinų gamyba
- balsavimo mašinų gamyba
- lipnios juostelės dalytuvų gamyba
- skylmušių gamyba
- mechaninių kasos aparatų gamyba
- fotokopijavimo mašinų gamyba
- rašalo kasečių gamyba
- lentų, baltųjų lentų ir lentų, skirtų rašyti žymekliais, gamyba
- diktofonų gamyba
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Į šią klasę neįeina:
- kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba, žr. 26.20
28.24

Variklinių rankinių įrankių gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba rankinių įrankių su įmontuotu elektriniu arba neelektriniu varikliu ar pneumatine pavara:
• diskinių ar slankiojamojo judesio pjūklų
• grandininių pjūklų
• gręžtuvų ir gręžiamųjų plaktukų
• rankinių variklinių šlifuotuvų
• pneumatinių vinių kalimo įrankių
• slopintuvų
• fasoninio frezavimo staklių
• smulkintuvų
• sąsagų kalimo įrankių
• pneumatinių kniedytuvų
• oblių
• žirklių ir vibracinių žirklių
• smūginių veržliarakčių
• variklinių vinių kalimo įrankių
Į šią klasę neįeina:
- keičiamųjų rankinių įrankių dalių gamyba, žr. 25.73
- rankinės elektrinio suvirinimo ir litavimo įrangos gamyba, žr. 27.90
28.25

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba

Į šią klasę įeina:
- pramoninės šaldymo ar užšaldymo įrangos, įskaitant komponentų sąrankas, gamyba
- oro kondicionavimo įrenginių, įskaitant naudojamus variklinėse transporto priemonėse, gamyba
- nebuitinių ventiliatorių gamyba
- šilumokaičių gamyba
- oro arba dujų suskystinimo įrenginių gamyba
- pastogės vėdinimo ventiliatorių (kraigo vėdintuvų, stogo ventiliatorių ir kt.) gamyba
Į šią klasę neįeina:
- buitinės šaldymo ar užšaldymo įrangos gamyba, žr. 27.51
- buitinių ventiliatorių gamyba, žr. 27.51
28.29

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

Į šią klasę įeina:
- svarstyklių (kitokių negu tiksliosios laboratorinės svarstyklės):
• buitinių ir prekybinių, platforminių, tolydinio svėrimo, tiltinių svarstyklių, svarsčių ir kt., gamyba
- skysčių filtravimo ar gryninimo mašinų ir aparatų gamyba
- skysčių ar miltelių įterpimo, paskleidimo ar purškimo įrangos:
• purkštuvų, gesintuvų, smėliasraučių, garasraučių valytuvų ir kt., gamyba
- pakavimo ir vyniojimo mašinų:
• pildymo, uždarymo, sandarinimo, užkimšimo ar ženklinimo ir kt., gamyba
- butelių plovimo ar džiovinimo ir gėrimų dujinimo mašinų gamyba
- naftos perdirbimo įmonių, chemijos ir gėrimų pramonės distiliavimo ar rektifikavimo ir kt. įrenginių gamyba
- dujų generatorių gamyba
- kalandravimo ar kitokių valcavimo mašinų ir jų valcų (išskyrus metalo ir stiklo) gamyba
- centrifugų (išskyrus pieno separatorių ir drabužių džiovintuvų) gamyba
- skirtingų medžiagų ar tos pačios medžiagos kelių sluoksnių tarpiklių ir panašių jungčių gamyba
- prekybos automatų gamyba
- gulsčiukų, matavimo juostų ir panašių rankinių įrankių, šaltkalvystės tiksliųjų įrankių (išskyrus optinius) gamyba
- neelektrinės suvirinimo ir litavimo įrangos gamyba
- tiesioginio aušinimo bokštų ir panašių įrenginių, naudojančių pakartotinės cirkuliacijos vandenį, gamyba
Į šią klasę neįeina:
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- (laboratorinių) tiksliųjų svarstyklių gamyba, žr. 26.51
- buitinės šaldymo ar užšaldymo įrangos gamyba, žr. 27.51
- buitinių ventiliatorių gamyba, žr. 27.51
- elektrinio suvirinimo ir litavimo įrangos gamyba, žr. 27.90
- žemės ūkio purškimo mašinų gamyba, žr. 28.30
- metalo ar stiklo valcavimo staklių ir jų valcų gamyba, žr. 28.91 ir 28.99
- žemės ūkio džiovintuvų, žr. 28.93
- maisto produktų filtravimo ar gryninimo mašinų gamyba, žr. 28.93
- pieno separatorių gamyba, žr. 28.93
- komercinių drabužių džiovintuvų gamyba, žr. 28.94
- tekstilės marginimo mašinų gamyba, žr. 28.94
28.3

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

28.30

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:
- žemės ir miškų ūkio traktorių gamyba
- pėsčiojo valdomų traktorių gamyba
- žoliapjovių, įskaitant vejapjoves, gamyba
- savikrovių ar savivarčių žemės ūkio priekabų ar puspriekabių gamyba
- dirvos paruošimo, sodinimo ar tręšimo mašinų:
• plūgų, mėšlakračių, sėjamųjų, akėčių ir kt., gamyba
- derliaus nuėmimo ar kuliamųjų mašinų:
• kertamųjų, kuliamųjų, rūšiuotuvų ir kt., gamyba
- melžimo įrenginių gamyba
- žemės ūkio purškimo mašinų gamyba
- gamyba įvairios paskirties žemės ūkio įrangos:
• paukštininkystės, bitininkystės, pašarų ruošimo ir kt. įrangos
• kiaušinių, vaisių, uogų ir kt. valymo, rūšiavimo ar kalibravimo mašinų
Į šią klasę neįeina:
- rankinių nevariklinių žemės ūkio įrankių gamyba, žr. 25.73
- žemės ūkio paskirties konvejerių gamyba, žr. 28.22
- variklinių rankinių įrankių gamyba, žr. 28.24
- pieno separatorių gamyba, žr. 28.93
- grūdinių kultūrų ir džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo ar kalibravimo mašinų gamyba, žr. 28.93
- kelių vilkikų su puspriekabėmis gamyba, žr. 29.10
- kelių transporto priekabų ar puspriekabių gamyba, žr. 29.20
28.4

Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba

Į šią grupę įeina metalo formavimo mašinų ir staklių gamyba, t. y. metalų ir kitų medžiagų (medienos, kaulo, akmens,
kietosios gumos, kietųjų plastikų, šaltojo stiklo ir kt.) apdirbimo staklių, įskaitant tas, kuriose naudojamas lazerio
pluoštas, ultragarso bangos, plazmos lankas, magnetinis impulsas ir kt., gamyba.
28.41

Metalo formavimo įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:
- metalo apdirbimo staklių, įskaitant tas, kuriose naudojamas lazerio pluoštas, ultragarso bangos, plazmos lankas,
magnetinis impulsas ir kt., gamyba
- tekinimo, gręžimo, frezavimo, formavimo, drožimo, ištekinimo, šlifavimo ir kt. staklių gamyba
- štampavimo ir presavimo staklių gamyba
- skylmušių presų, hidraulinių presų, hidraulinių stabdžių, smūginių kūjų, kalybos mašinų ir kt. gamyba
- tempimo staklių, sriegių valcavimo ar vielos apdorojimo mašinų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- keičiamųjų įrankių gamyba, žr. 25.73
- elektrinių suvirinimo ir litavimo mašinų gamyba, žr. 27.90
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28.49

Kitų staklių gamyba

Į šią klasę įeina:
- medienos, kaulo, akmens, kietosios gumos, kietųjų plastikų, šaltojo stiklo ir kt. apdirbimo staklių, įskaitant tas, kuriose
naudojamas lazerio pluoštas, ultragarso bangos, plazmos lankas, magnetinis impulsas ir kt., gamyba
- ruošinių laikiklių staklėse gamyba
- dalijimo galvučių ir kitų specialiųjų staklių įtaisų gamyba
- stacionarių medienos, kamštienos, kaulo, kietosios gumos, plastikų ir kt. sujungimo vinimis, sankabomis, klijais ar
kitais būdais mašinų gamyba
- stacionarių sukiųjų grąžtų ar sukiųjų gręžiamųjų plaktukų, galandimo staklių, kniedytuvų, lakštinio metalo pjoviklių ir
kt. gamyba
- smulkinių ir panašių plokščių gamybos presų gamyba
- elektrolitinio dengimo įrenginių gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- išvardytų staklių ir mašinų dalių ir reikmenų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- keičiamų staklių įrankių (grąžtų, skylmušių, sriegimo galvučių, sriegiklių, frezavimo pjoviklių, tekinimo įrankių,
pjūklų geležčių, pjovimo peilių ir kt.) gamyba, žr. 25.73
- elektrinių rankinių lituoklių ir litavimo pistoletų gamyba, žr. 27.90
- variklinių rankinių įrankių gamyba, žr. 28.24
- metalo valcavimo ar liejimo staklių gamyba, žr. 28.91
- kasyklų ir karjerų eksploatavimo mašinų gamyba, žr. 28.92
28.9

Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba

Į šią grupę įeina specialiosios paskirties mašinų, t. y. mašinų, naudojamų išskirtinai pramoninėse EVRK veiklos rūšyse
ar mažose šių veiklos rūšių grupelėse, gamyba. Nors dauguma jų naudojamos gaminių gamybos procesuose, tokiuose
kaip maisto produktų ar tekstilės gamyba, į šią grupę taip pat įeina ir kitose specifinėse (nepramoninėse) veiklos rūšyse
naudojamų mašinų, tokių kaip orlaivių paleidimo įrenginiai ar atrakcionų parko įranga, gamyba.
28.91

Metalurgijos mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:
- išlydyto metalo apdorojimo mašinų ir įrangos:
• konverterių, luitadėžių, liejimo kaušų, liejimo mašinų, gamyba
- metalo valcavimo staklynų ir jų valcų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- tempimo staklių gamyba, žr. 28.41
- formadėžių ir liejimo formų, išskyrus luitadėžes, gamyba, žr. 25.73
- liejimo formų gamybos mašinų gamyba, žr. 28.99
28.92

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:
- požeminių darbų tolydžiojo veikimo keltuvų ir konvejerių gamyba
- gręžimo, kirtimo, šulinių, tunelių kasimo mašinų, naudojamų požeminiams ar kitokiems darbams, gamyba
- mineralų apdorojimo sijojant, rūšiuojant, skirstant, plaunant, traiškant ir kt. mašinų gamyba
- betono ir skiedinio maišytuvų gamyba
- žemės darbų mašinų:
• buldozerių, universaliųjų buldozerių, greiderių, skreperių, grunto lygintuvų, mechaninių semtuvų, kaušinių krautuvų ir
kt., gamyba
- poliakalių ir poliatraukių, skiedinio skirstytuvų, bitumo skirstytuvų, betono paviršiaus apdirbimo mašinų ir kt. gamyba
- vikšrinių traktorių ir traktorių, naudojamų statyboje ar kasyboje, gamyba
- buldozerių ir universaliųjų buldozerių verstuvų gamyba
- visureigių savivarčių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- kėlimo ir krovimo įrangos gamyba, žr. 28.22

140

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
- kitokių traktorių gamyba, žr. 28.30 ir 29.10
- akmens apdirbimo staklių, įskaitant akmens skaldymo ar akmenų pašalinimo mašinas, gamyba, žr. 28.49
- automobilinių betono maišytuvų gamyba, žr. 29.10
28.93

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:
- žemės ūkio džiovintuvų gamyba
- gamyba pieno pramonės mašinų:
• pieno separatorių
• pieno apdorojimo mašinų (pvz., homogenizatorių)
• pieno perdirbimo mašinų (pvz., sviestamušių, sviesto apdorojimo ir formavimo mašinų)
• sūrių gamybos mašinų (pvz., homogenizatorių, formuotuvų, presų) ir kt.
- gamyba grūdų malimo pramonės mašinų:
• sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba kalibravimo mašinų (vėtytuvų, juostinių sietų,
separatorių, šepetinių grūdų valymo mašinų ir kt.)
• miltų gamybos mašinų (grudų trupintuvų, tiektuvų, sijotuvų, sėlenų valytuvų, maišytuvų, ryžių lukštentuvų, žirnių
skaldytuvų ir kt.)
- vyno, sidro, vaisių, uogų sulčių gamyboje naudojamų presų, smulkintuvų ir kt. gamyba
- kepimo pramonės arba makaronų, spagečių ar panašių produktų gamybos mašinų:
• kepyklų krosnių, tešlos maišytuvų, dalytuvų, formuotuvų, raikytuvų, pyragaičių išdėstymo mašinų ir kt., gamyba
- gamyba įvairių maisto produktų apdorojimo mašinų ir įrenginių:
• saldumynų, kakavos ar šokolado gamybos; cukraus gamybos; alaus gamybos; mėsos ar paukštienos apdorojimo,
vaisių, uogų, riešutų ar daržovių paruošimo; žuvų, vėžiagyvių ar kitų jūros produktų paruošimo mašinų
• filtravimo ir gryninimo mašinų
• kitų maisto produktų ar gėrimų pramoninio paruošimo ar gamybos mašinų
- gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejaus ekstrahavimo ar paruošimo mašinų gamyba
- tabako paruošimo ir cigarečių ar cigarų, pypkių tabako, kramtomojo ar uostomojo tabako gamybos mašinų gamyba
- viešbučių ir restoranų maisto paruošimo mašinų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- maisto produktų ir pieno švitinimo įrangos gamyba, žr. 26.60
- pakavimo, vyniojimo ir svėrimo mašinų gamyba, žr. 28.29
- kiaušinių, vaisių, uogų ar kitų žemės ūkio produktų (išskyrus sėklas, grūdus ir džiovintas ankštines daržoves) valymo,
rūšiavimo arba kalibravimo mašinų gamyba, žr. 28.30
28.94

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba tekstilės mašinų:
• cheminių tekstilės pluoštų, medžiagų ar verpalų paruošimo, gamybos, išspaudimo, tempimo, tekstūravimo ar
pjaustymo mašinų
• tekstilės pluoštų paruošimo mašinų: medvilnės valytuvų, brauktuvių, pašukų rinktuvų, medvilnės skirstytuvų; vilnos
riebalų šalintuvų, karbonizatorių, šukuotuvių, karštuvų, pusverpalių brauktuvių ir kt.
• verptuvų (verpimo mašinų)
• tekstilės verpalų paruošimo mašinų: pervijimo, apmetimo ir kt. panašių mašinų
• audimo mašinų (staklių), įskaitant rankines stakles
• mezgimo mašinų
• tinklo, tiulio, nėrinių, juostelių ir kt. gamybos mašinų
- tekstilės mašinų pagalbinių mechanizmų ar įrangos:
• nytelių, žakardo mašinų kortų nuskaitymo įrangos, automatinių mašinos stabdiklių, šaudyklių keitimo mechanizmų,
verptuvų, skriejikų ir kt., gamyba
- tekstilės marginimo mašinų gamyba
- gamyba audinių apdorojimo mašinų:
• tekstilės audinių skalbimo, balinimo, dažymo, apretavimo, apdailos, padengimo ar įmirkymo mašinų
• tekstilės audinių vyniojimo į rietimus, išvyniojimo iš rietimų, lankstymo, pjaustymo ar badymo mašinų
- gamyba skalbyklų mašinų:
• laidymo mašinų, įskaitant fiksuojančiuosius presus
• pramoninių skalbimo ir džiovinimo mašinų
• sausojo valymo mašinų
- siuvamųjų mašinų, siuvamųjų mašinų galvučių ir siuvamųjų mašinų adatų (buitinių ir nebuitinių) gamyba
- veltinių arba neaustinių medžiagų gamybos ar apdailos mašinų gamyba
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- gamyba odos apdirbimo mašinų:
• kailių, žaliaminių odų arba odų paruošimo, rauginimo ar išdirbimo mašinų
• avalynės ar kitų odinių ar kailinių dirbinių gamybos ir taisymo mašinų
Į šią klasę neįeina:
- žakardo mašinų popierinių ar kartoninių kortų gamyba, žr. 17.29
- buitinių skalbimo ir džiovinimo mašinų gamyba, žr. 27.51
- kalandravimo mašinų gamyba, žr. 28.29
- knygų įrišimo mašinų gamyba, žr. 28.99
28.95

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:
- popieriaus plaušienos gamybos mašinų gamyba
- popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
- popierinių arba kartoninių gaminių ar dirbinių gamybos mašinų gamyba
28.96

Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:
- minkštosios gumos ar plastikų ir jų produktų apdirbimo mašinų:
• ekstruderių, liejimo mašinų, pneumatinių padangų gamybos ar protektorių restauravimo mašinų ir kitų guminių bei
plastikinių gaminių mašinų, gamyba
28.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba

Į šią klasę įeina niekur kitur nepriskirtų specialiosios paskirties mašinų gamyba.
Į šią klasę įeina:
- medienos, popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono ir kitų medžiagų (išskyrus žemės ūkio produktų ir tekstilės
gaminių) džiovyklų gamyba
- spausdinimo ir knygų įrišimo mašinų bei susijusios su spausdinimu ant įvairių medžiagų veiklos palaikymo mašinų
gamyba
- plytelių, plytų, formuotų keraminių pastų, vamzdžių, grafito elektrodų, mokyklinės kreidos ir kt. gamybos mašinų
gamyba
- puslaidininkių gamybos mašinų gamyba
- įvairių specialiosios paskirties pramoninių daugiafunkcių robotų gamyba
- gamyba įvairių specialiosios paskirties mašinų ir įrangos:
• elektros ar elektroninių lempų, vamzdžių ar lempučių surinkimo mašinų
• stiklo ar stiklo dirbinių, stiklo pluošto ar verpalų gamybos ar šiluminio apdorojimo mašinų
• izotopinio separavimo mašinų ar aparatų
- padangų reguliavimo ir balansavimo įrangos; balansavimo įrangos (išskyrus ratų balansavimą) gamyba
- centrinės tepimo sistemos gamyba
- orlaivių paleidimo įrenginių, lėktuvnešių katapultų ir susijusios įrangos gamyba
- soliariumų gultų gamyba
- automatinės boulingo takelių įrangos gamyba (pvz., kėglių pastatymo įrenginių)
- karuselių, sūpuoklių, šaudymo į taikinius ir kitų atrakcionų įrangos gamyba
Į šią klasę neįeina:
- buitinių prietaisų gamyba, žr. 27.5
- fotokopijavimo mašinų ir kt. gamyba, žr. 28.23
- kietosios gumos, kietųjų plastikų ar šaltojo stiklo apdorojimo mašinų ar įrangos gamyba, žr. 28.49
- luitadėžių gamyba, žr. 28.91
29

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

Į šį skyrių įeina keleivinių arba krovininių variklinių transporto priemonių, įvairių dalių ir pagalbinių reikmenų, taip pat
priekabų ir puspriekabių gamyba. Šiame skyriuje pagamintų transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas yra
klasifikuojami 45.20 klasėje.
29.1
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29.10

Variklinių transporto priemonių gamyba

Į šią klasę įeina:
- keleivinių lengvųjų automobilių gamyba
- komercinių transporto priemonių:
• autofurgonų, sunkvežimių, kelių vilkikų su puspriekabėmis ir kt., gamyba
- autobusų, troleibusų ir turistinių tarpmiestinių autobusų gamyba
- variklinių transporto priemonių variklių gamyba
- variklinių transporto priemonių važiuoklių gamyba
- gamyba kitų variklinių transporto priemonių:
• sniegaeigių, golfo automobiliukų, amfibinių transporto priemonių
• ugniagesių automobilių, gatvių valymo mašinų, kilnojamų bibliotekų, šarvuotų automobilių ir kt.
• automobilinių betono maišytuvų
- keturračių motociklų (ATV), kartingų ir panašių, įskaitant lenktyninius automobilius, gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- variklinių transporto priemonių variklių gamyklinis atstatymas
Į šią klasę neįeina:
- elektros variklių (išskyrus paleidimo variklius) gamyba, žr. 27.11
- variklinių transporto priemonių apšvietimo įrangos gamyba, žr. 27.40
- stūmoklių, stūmoklių žiedų ir karbiuratorių gamyba, žr. 28.11
- žemės ūkio traktorių gamyba, žr. 28.30
- statybose ar kasyboje naudojamų traktorių gamyba, žr. 28.92
- visureigių savivarčių gamyba, žr. 28.92
- variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba, žr. 29.20
- variklinių transporto priemonių elektros įrangos dalių gamyba, žr. 29.31
- variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų gamyba, žr. 29.32
- tankų ir kitų karinių kovos mašinų gamyba, žr. 30.40
- variklinių transporto priemonių techninė priežiūra, remontas ir pertvarkymas, žr. 45.20
29.2

Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba

29.20

Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba

Į šią klasę įeina:
- variklinių transporto priemonių kėbulų, įskaitant kabinas, gamyba
- visų tipų variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių įrengimas
- gamyba priekabų ir puspriekabių:
• autocisternų, perkraustymo priekabų ir kt.
• poilsinių ant ratų ir kt.
- vienos ar kelių transporto rūšių krovinių konteinerių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- specialiųjų žemės ūkio priekabų ir puspriekabių gamyba, žr. 28.30
- variklinių transporto priemonių kėbulų atsarginių dalių ir reikmenų gamyba, žr. 29.32
- gyvūnų traukiamų vežimų gamyba, žr. 30.99
29.3

Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų gamyba

29.31

Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:
- variklinių transporto priemonių elektros įrangos, tokios kaip generatoriai, kintamosios srovės generatoriai, uždegimo
žvakės, uždegimo laidų pynės, automatinių langų ir durų sistemos, prietaisų skydeliai surinkti iš įsigytų matavimo
prietaisų, įtampos reguliatoriai ir kt., gamyba
Į šią klasę neįeina:
- transporto priemonių akumuliatorių gamyba, žr. 27.20
- variklinių transporto priemonių apšvietimo įrangos gamyba, žr. 27.40
- siurblių variklinėms transporto priemonėms ir varikliams gamyba, žr. 28.13
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29.32

Variklinių transporto priemonių kitų dalių ir reikmenų gamyba

Į šią klasę įeina:
- variklinių transporto priemonių įvairių dalių ir pagalbinių reikmenų:
• stabdžių, pavarų dėžių, ašių, ratų, pakabos amortizatorių, radiatorių, duslintuvų, išmetimo vamzdžių, katalizinių
keitiklių, sankabų, vairaračių, vairo kolonėlių, vairo mechanizmo karterių, gamyba
- variklinių transporto priemonių kėbulų dalių ir pagalbinių reikmenų:
• saugos diržų, avarinių apsaugos pagalvių, durų, bamperių ir kt., gamyba
- automobilių sėdynių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- padangų gamyba, žr. 22.11
- guminių žarnų ir diržų bei kitų gumos gaminių gamyba, žr. 22.19
- stūmoklių, stūmoklių žiedų ir karbiuratorių gamyba, žr. 28.11
- variklinių transporto priemonių techninė priežiūra, remontas ir perdarymas, žr. 45.20
30

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

Į šį skyrių įeina transporto įrangos, tokios kaip laivai ir valtys, geležinkelio riedmenys ir lokomotyvai, orlaiviai ir
erdvėlaiviai, statyba ir gamyba. Taip pat įeina transporto įrangos dalių gamyba.
30.1

Įvairių tipų laivų statyba

Į šią grupę įeina laivų, valčių ir kitų plūdriųjų statinių, skirtų transporto ir kitiems komerciniams tikslams, taip pat
sporto ir pramoginiams tikslams, statyba.
30.11

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

Į šią klasę įeina laivų, išskyrus sportinius ar pramoginius, ir plūdriųjų statinių statyba:
- komercinių laivų:
• keleivinių laivų, keltų, krovininių laivų, tanklaivių ir kt., statyba
- karinių laivų statyba
- žvejybos laivų ir žuvies apdorojimo laivų statyba
Į šią klasę įeina:
- transporto priemonių su oro pagalvėmis gamyba (išskyrus pramogines transporto priemones su oro pagalvėmis)
- plūdriųjų ar panardinamųjų gręžinių platformų statyba
- plūdriųjų statinių:
• plūdriųjų dokų, pontonų, kesonų, plūdriųjų prieplaukų, plūdurų, plūdriųjų rezervuarų, baržų, lichterių, plūdriųjų kranų,
nepramoginių pripučiamųjų plaustų ir kt., statyba
- laivų ir plūdriųjų statinių sekcijų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- gamyba laivų dalių, išskyrus stambiuosius korpusų mazgus:
• burių, žr. 13.92
• laivų sraigtų, žr. 25.99
• geležinių ir plieninių inkarų, žr. 25.99
• laivų variklių, žr. 28.11
- navigacijos prietaisų gamyba, žr. 26.51
- laivų apšvietimo įrangos gamyba, žr. 27.40
- amfibinių variklinių transporto priemonių gamyba, žr. 29.10
- pripučiamųjų pramoginių valčių ar plaustų gamyba, žr. 30.12
- laivų ir plūdriųjų statinių specializuotas remontas ir techninė priežiūra, žr. 33.15
- laivų laužymas, žr. 38.31
- laivų vidaus įrengimas, žr. 43.3
30.12

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba

Į šią klasę įeina:
- pripučiamųjų valčių ir plaustų gamyba
- burlaivių su pagalbiniais varikliais ar be jų statyba
- variklinių katerių statyba
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- pramoginių transporto priemonių su oro pagalvėmis statyba
- individualių laivų gamyba
- kitų pramoginių ir sportinių laivų:
• kanojų, baidarių, irklinių valčių, eldijų, statyba
Į šią klasę neįeina:
- gamyba pramoginių ir sportinių laivų dalių:
• burių, žr. 13.92
• ketinių ir plieninių inkarų, žr. 25.99
• laivų variklių, žr. 28.11
- burlenčių ir banglenčių gamyba, žr. 32.30
- pramoginių katerių techninė priežiūra ir remontas, žr. 33.15
30.2

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba

30.20

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba

Į šią klasę įeina:
- elektrovežių, dyzelinių lokomotyvų, garvežių ir kitokių geležinkelio lokomotyvų gamyba
- savaeigių geležinkelio ar tramvajaus keleivinių, bagažo ir platforminių vagonų, techninės priežiūros ar paslaugų
vagonų gamyba
- nesavaeigių geležinkelio ar tramvajaus riedmenų:
• keleivinių vagonų, prekinių vagonų, vagonų-cisternų, savivarčių krovininių vagonėlių ir vagonų, vagonų-dirbtuvių,
vagonų-kranų, tenderių ir kt., gamyba
- geležinkelio ar tramvajaus lokomotyvų ar riedmenų specialiųjų dalių:
• dviašių vežimėlių, ašių ir ratų, stabdžių ir jų dalių; kablių ir kitų sukabinimo įtaisų, buferių ir jų dalių, amortizatorių;
vagonų ir lokomotyvų rėmų, kėbulų, koridorių jungčių ir kt., gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- kasybos lokomotyvų ir kasybos bėginių vežimėlių gamyba
- geležinkelių, tramvajų, vidaus vandens kelių, kelių, stovėjimo aikštelių, aerodromų ir kt. mechaninės ir
elektromechaninės signalizacijos, saugumo ir eismo valdymo įrangos gamyba
- geležinkelio vagonų sėdynių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- nesumontuotų bėgių gamyba, žr. 24.10
- surenkamų geležinkelio kelio tvirtinimo detalių gamyba, žr. 25.99
- elektros variklių gamyba, žr. 27.11
- elektrinio signalizavimo, saugos ar eismo valdymo įrangos gamyba, žr. 27.90
- variklių ir turbinų gamyba, žr. 28.11
30.3

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba

30.30

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:
- krovininių ar keleivinių lėktuvų, naudojamų gynybos, sporto ar kitokiems tikslams, gamyba
- sraigtasparnių gamyba
- sklandytuvų ir skraidyklių gamyba
- dirižablių ir oro balionų gamyba
- gamyba orlaivių dalių ir pagalbinių reikmenų:
• pagrindinių sąrankų tokių kaip liemenys, sparnai, durys, vairai, važiuoklės, degalų bakai, variklio gondolos ir kt.
• propelerių, sraigtasparnių keliamųjų sraigtų, keliamųjų sraigtų menčių
• tipiškų orlaiviams variklių
• orlaivių turboreaktyvinių ir turbosraigtinių variklių dalių
- lakūnų treniruoklių gamyba
- erdvėlaivių ir jų paleidimo įrenginių, palydovų, planetinių zondų, orbitinių stočių, daugkartinių erdvėlaivių gamyba
- tarpžemyninių balistinių (ICBM) raketų gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- gamyklinis kapitalinis orlaivių ar orlaivių variklių remontas ir pertvarkymas
- orlaivių sėdynių gamyba
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Į šią klasę neįeina:
- parašiutų gamyba, žr. 13.92
- artilerijos patrankų ir šaudmenų gamyba, žr. 25.40
- palydovų telekomunikacijos įrangos gamyba, žr. 26.30
- orlaiviuose naudojamų prietaisų ir oreivystės įrankių gamyba, žr. 26.51
- oro navigacijos sistemų gamyba, žr. 26.51
- orlaivių apšvietimo įrangos gamyba, žr. 27.40
- vidaus degimo variklių paleidimo ir kitų elektrinių dalių gamyba, žr. 27.90
- stūmoklių, stūmoklių žiedų ir karbiuratorių gamyba, žr. 28.11
- orlaivių paleidimo įrenginių, lėktuvnešių katapultų ir susijusios įrangos gamyba, žr. 28.99
30.4

Karinių kovinių transporto priemonių gamyba

30.40

Karinių kovinių transporto priemonių gamyba

Į šią klasę įeina:
- tankų gamyba
- ginkluotų amfibinių karinių transporto priemonių gamyba
- kitų karinių kovinių transporto priemonių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- ginklų ir šaudmenų gamyba, žr. 25.40
30.9

Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba

Į šią grupę įeina kitos nei variklinės, geležinkelio, vandens, oro ar kosminės erdvės transporto priemonės ir karinės
mašinos transporto įrangos gamyba.
30.91

Motociklų gamyba

Į šią klasę įeina:
- motociklų, mopedų ir dviračių su pagalbiniais varikliais gamyba
- motociklų variklių gamyba
- motociklų priekabų gamyba
- motociklų dalių ir pagalbinių reikmenų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- dviračių gamyba, žr. 30.92
- invalidų vežimėlių gamyba, žr. 30.92
30.92

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

Į šią klasę įeina:
- bevariklių ir kitų dviračių, įskaitant triračius (prekių išvežiojimo), dviviečius dviračius, vaikų dviračius ir triračius,
gamyba
- dviračių dalių ir pagalbinių reikmenų gamyba
- invalidų vežimėlių su varikliu ar be variklio gamyba
- invalidų vežimėlių dalių ir pagalbinių reikmenų gamyba
- vaikų vežimėlių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- dviračių su pagalbiniais varikliais gamyba, žr. 30.91
- pasivažinėti skirtų ratinių žaislų, įskaitant plastikinius dviračius ir triračius, gamyba, žr. 32.40
30.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:
- rankomis varomų transporto priemonių: bagažo vežimėlių, rankinių vežimėlių, rogučių, prekių vežimėlių ir kt.,
gamyba
- gyvūnų traukiamų transporto priemonių: vienviečių dviračių vežimų, asilų traukiamų vežimėlių, katafalkų ir kt.,
gamyba
Į šią klasę neįeina:
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- pramoninių savaeigių ar nesavaeigių vežimėlių su įtaisyta kėlimo ar krovimo įranga ar be jos (įskaitant rankinius ir
vienračius vežimėlius) gamyba, žr. 28.22
- dekoratyvinių restoranų vežimėlių, tokių kaip desertui ar maistui vežioti, gamyba žr. 31.01
31

Baldų gamyba

Į šį skyrių įeina baldų ir susijusių gaminių iš bet kokių medžiagų, išskyrus akmenį, betoną ir keramiką, gamyba. Baldų
gamybos procesai atliekami pagal standartinius medžiagų ir jungiamųjų komponentų formavimo metodus, įskaitant
pjaustymą, liejimą ir laminavimą. Gaminio dizainas estetinės ir funkcinės kokybės požiūriu yra svarbus gamybos
proceso aspektas.
Kai kurie baldų gamybos procesai yra panašūs į kitų gamybos šakų procesus. Pvz., medienos tašų pjovimas ir
surinkimas yra klasifikuojami 16 skyriuje (Medienos ir medienos gaminių gamyba). Tačiau daugialypiai procesai
atskiria medinių baldų gamybą nuo medienos gaminių gamybos. Pvz., metalinių baldų gamyboje naudojamos
technologijos taip pat taikomos valcuotų gaminių gamybai, klasifikuojamai 25 skyriuje (Surenkamų metalo gaminių
gamyba). Plastikinių baldų liejimo procesas yra panašus į kitų plastikinių gaminių liejimą. Vis dėlto plastikinių baldų
gamyba priskirtina specializuotai veiklai.
31.0

Baldų gamyba

31.01

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba

Į šią klasę įeina bet kurios rūšies baldų iš bet kurių medžiagų (išskyrus akmenį, betoną ar keramiką), naudojamų bet
kurioje vietoje ir įvairios paskirties, gamyba.
Į šią klasę įeina:
- įstaigų, darbo kambarių, viešbučių, restoranų ir viešųjų patalpų kėdžių ir sėdynių gamyba
- teatrų, kino teatrų ir kt. kėdžių ir sėdynių gamyba
- parduotuvių specialiųjų baldų: prekystalių, ekspozicinių stendų, lentynų ir kt., gamyba
- įstaigų baldų gamyba
- laboratorijų suolų, kėdžių ir kitų sėdimųjų laboratorijų baldų, laboratorijų baldų (pvz., spintų ir stalų) gamyba
- bažnyčių, mokyklų, restoranų baldų gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- dekoratyvinių restoranų vežimėlių, tokių kaip desertui ar maistui vežioti, gamyba
Į šią klasę neįeina:
- mokyklinių lentų gamyba, žr. 28.23
- automobilių sėdynių gamyba, žr. 29.32
- geležinkelio vagonų sėdynių gamyba, žr. 30.20
- orlaivių sėdynių gamyba, žr. 30.30
- medicininių, chirurginių, odontologinių ar veterinarinių baldų gamyba, žr. 32.50
- modulinių baldų pritvirtinimas ir įrengimas, pertvarų montavimas, laboratorijų įrangos baldų įrengimas, žr. 43.32
31.02

Virtuvės baldų gamyba

Į šią klasę įeina:
- virtuvės baldų gamyba
31.03

Čiužinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba čiužinių:
• spyruoklinių ar kimštinių arba su vidiniais tvirtikliais
• neaptrauktų akytosios gumos ar akytojo plastiko
- čiužinių pastovų (karkasų) gamyba
Į šią klasę neįeina:
- pripučiamų guminių čiužinių gamyba, žr. 22.19
- guminių vandens lovų čiužinių gamyba, žr. 22.19
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31.09

Kitų baldų gamyba

Į šią klasę įeina:
- sofų, sofų-lovų ir sofų komplektų gamyba
- sodo kėdžių ir krėslų gamyba
- miegamojo, svetainės, sodo ir kt. baldų gamyba
- siuvimo mašinų, televizorių spintelių ir kt. gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- kėdžių ir krėslų aptraukimas
- baldų apdaila, tokia kaip purškimas, dažymas, tamponinis poliravimas ir aptraukimas
Į šią klasę neįeina:
- pagalvių, pampsų (pufų), pagalvėlių, vatinių ir pūkinių antklodžių gamyba, žr. 13.92
- keraminių, betoninių ir akmeninių baldų gamyba, žr. 23.42, 23.69 ir 23.70
- šviestuvų ar lempų gamyba, žr. 27.40
- automobilių sėdynių gamyba, žr. 29.32
- geležinkelio vagonų sėdynių gamyba, žr. 30.20
- orlaivių sėdynių gamyba, žr. 30.30
- senų baldų aptraukimas ir restauravimas, žr. 95.24
32

Kita gamyba

Į šį skyrių įeina įvairių niekur kitur nepriskirtų gaminių gamyba. Kadangi tai įvairialypės veiklos skyrius, gamybos
procesai, naudojamos medžiagos ir pagamintų prekių paskirtis yra labai įvairi, o įprasti klasių grupavimo į skyrius
kriterijai čia netaikomi.
32.1

Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

Į šią grupę įeina juvelyrinių ir dirbtinės bižuterijos gaminių ir dirbinių gamyba.
32.11

Monetų kalimas

Į šią klasę įeina:
- tauriųjų ar netauriųjų metalų monetų, įskaitant įteisintas mokėjimo monetas, gamyba
32.12

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- apdirbtų perlų gamyba
- apdirbtų brangakmenių ir pusbrangių akmenų gamyba, įskaitant pramoninių ir dirbtinių ar restauruotų brangakmenių
ar pusbrangių akmenų apdorojimą
- deimantų apdirbimas
- tauriųjų arba netauriųjų metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais arba brangakmeniais ar pusiau brangiais akmenimis, ar
tauriųjų metalų ir brangakmenių, pusiau brangių akmenų ar kitų medžiagų deriniais, bižuterijos dirbinių gamyba
- tauriųjų metalų arba plakiruotų tauriaisiais metalais netauriųjų metalų dailiadirbystės dirbinių:
• gilių ir plokščių indų bei stalo indų, tualeto reikmenų, raštinės ar stalo reikmenų, religinės paskirties dirbinių ir kt.,
gamyba
- techninių ir laboratorijų dirbinių iš tauriųjų metalų (išskyrus instrumentus ir jų dalis): tiglių, mentelių, galvanizuotų
anodų ir kt., gamyba
- tauriųjų metalų laikrodžių dirželių, juostelių, apyrankių ir cigarečių dėkliukų gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- tauriųjų ir netauriųjų metalų dirbinių graviravimas
Į šią klasę neįeina:
- nemetalinių laikrodžių dirželių gamyba (medžiaginių, odinių, plastikinių ir kt.), žr. 15.12
- netauriųjų metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, dirbinių gamyba (išskyrus dirbtinę bižuteriją), žr. 25 skyrių
- laikrodžių korpusų gamyba, žr. 26.52
- netauriųjų metalų laikrodžių dirželių gamyba, žr. 32.13
- dirbtinės bižuterijos gamyba, žr. 32.13
- juvelyrinių dirbinių taisymas, žr. 95.25
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32.13

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba pigios ar dirbtinės bižuterijos:
• žiedų, apyrankių, vėrinių ir panašių juvelyrinių dirbinių iš netauriųjų metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais
• juvelyrinių dirbinių su dirbtiniais akmenimis, pavyzdžiui, dirbtiniais brangakmeniais, dirbtiniais deimantais ir pan.
- metalinių laikrodžių dirželių gamyba (išskyrus tauriųjų metalų)
Į šią klasę neįeina:
- juvelyrinių dirbinių iš tauriųjų metalų arba plakiruotų tauriaisiais metalais gamyba, žr. 32.12
- juvelyrinių dirbinių su tikrais brangiaisiais akmenimis gamyba, žr. 32.12
- tauriųjų metalų laikrodžių dirželių gamyba, žr. 32.12
32.2

Muzikos instrumentų gamyba

32.20

Muzikos instrumentų gamyba

Į šią klasę įeina:
- styginių instrumentų gamyba
- klavišinių styginių instrumentų, įskaitant klavesinus, gamyba
- vamzdinių klavišinių vargonų gamyba, įskaitant fisharmonijas ir panašius klavišinius instrumentus su laisvais
metaliniais liežuvėliais
- akordeonų ir panašių instrumentų, įskaitant lūpines armonikėles, gamyba
- pučiamųjų instrumentų gamyba
- mušamųjų muzikos instrumentų gamyba
- muzikos instrumentų, kurių garsas sukuriamas elektroniniu būdu, gamyba
- grojančių dėžučių, mugių vagonėlių, garinių vargonų ir kt. gamyba
- instrumentų dalių ir pagalbinių reikmenų:
• metronomų, kamertonų, vienatonių vamzdelių, automatinių mechaninių instrumentų kortų, diskų, velenėlių ir kt.,
gamyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- švilpukų, ragų ir kitų burna pučiamų garsinio signalizavimo instrumentų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- įrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių, kompaktinių (CD) ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) tiražavimas, žr. 18.2
- mikrofonų, stiprintuvų, garsiakalbių, ausinių ir panašių komponentų gamyba, žr. 26.40
- plokštelių grotuvų, magnetofonų ir panašių aparatų gamyba, žr. 26.40
- žaislinių muzikos instrumentų gamyba, žr. 32.40
- vargonų ir kitų istorinių muzikos instrumentų restauravimas, žr. 33.19
- įrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių, kompaktinių (CD) ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) leidyba, žr. 59.20
- pianinų derinimas, žr. 95.29
32.3

Sporto reikmenų gamyba

32.30

Sporto reikmenų gamyba

Į šią klasę įeina sporto ir atletikos reikmenų gamyba (išskyrus drabužius ir avalynę).
Į šią klasę įeina:
- gamyba sporto, lauko ir kambario žaidimams skirtų daiktų ir įrangos iš bet kurių medžiagų:
• kietų, minkštų ir pripučiamųjų kamuolių
• rakečių, kriketo ir beisbolo lazdų, golfo lazdų ir pan.
• slidžių, apkaustų ir atramų
• slidžių batų
• burlenčių ir banglenčių
• sportinės žvejybos reikmenų, įskaitant graibštukus
• medžioklės, alpinizmo ir kt. reikmenų
• sportinių odinių pirštinių ir galvos apdangalų
• plaukimo ir irklavimo baseinų įrangos ir kt.
• pačiūžų, riedučių ir kt.
• lankų ir arbaletų
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• gimnastikos, kūno rengybos centrų ar atletikos įrangos
Į šią klasę neįeina:
- laivų burių gamyba, žr. 13.92
- sportinių drabužių gamyba, žr. 14.13
- balno reikmenų ir pakinktų gamyba, žr. 15.12
- arklių vytinių ir botagų gamyba, žr. 15.12
- sportinės avalynės gamyba, žr. 15.20
- sportinių ginklų ir šaudmenų gamyba, žr. 25.40
- sunkiojoje atletikoje naudojamų metalinių svarmenų gamyba, žr. 25.99
- sportinių transporto priemonių, kitokių negu sportinės rogutės ir kt., gamyba, žr. 29 ir 30 skyrius
- valčių gamyba, žr. 30.12
- biliardo stalų gamyba, žr. 32.40
- ausų ir nosies kaištukų (pvz., plaukiojimui ir nosies apsaugai) gamyba, žr. 32.99
- sporto reikmenų taisymas, žr. 95.29
32.4

Žaidimų ir žaislų gamyba

32.40

Žaidimų ir žaislų gamyba

Į šią klasę įeina lėlių, žaislų ir žaidimų (įskaitant elektroninius žaidimus), modelių ir vaikiškų transporto priemonių
(išskyrus metalinius dviratukus ir triratukus) gamyba.
Į šią klasę įeina:
- lėlių ir lėlių drabužėlių, dalių ir priedų gamyba
- judančių žaislų gamyba
- žaislinių gyvūnų gamyba
- žaislinių muzikos instrumentų gamyba
- lošimo kortų gamyba
- lentos ir panašių žaidimų gamyba
- elektroninių žaidimų: šachmatų ir kt., gamyba
- sumažintų matmenų modelių ir panašių pramogoms skirtų modelių, elektrinių traukinių, konstravimo rinkinių ir kt.
gamyba
- moneta įjungiamų žaidimų, biliardų, specialiųjų kazino lošimo stalų ir kt. gamyba
- pramogų, stalo ar kambario žaidimų reikmenų gamyba
- pasivažinėti skirtų ratinių žaislų, įskaitant plastikinius dviračius ir triračius, gamyba
- dėlionių ir panašių daiktų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- kompiuterinių žaidimų pultų gamyba, žr. 26.40
- dviračių gamyba, žr. 30.92
- reikmenų pokštams krėsti ir smulkių daiktų dovanėlėms gamyba, žr. 32.99
- kompiuterinių žaidimų programinės įrangos kūrimas ir leidyba, žr. 58.21 ir 62.01
32.40.10

Konstravimo rinkinių gamyba

32.40.20

Plastikinių žaislų gamyba

32.40.30

Medinių žaislų gamyba

32.40.40

Kimštinių žaislų gamyba

32.40.50

Stalo arba kambario žaidimų gamyba

32.40.60

Plastikinių triračių ir kitų žaislų su ratukais gamyba

32.40.70

Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba

32.5
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32.50

Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba

Į šią klasę įeina laboratorinių aparatų, chirurginių ir medicininių instrumentų, chirurginių prietaisų ir medžiagų,
odontologinės įrangos ir medžiagų, ortodontinių gaminių, dantų protezų ir ortodontinių prietaisų gamyba.
Į šią klasę taip pat įeina medicininių, odontologinių ir panašių baldų gamyba, kurių papildomos specifinės funkcijos
sąlygoja produktų, tokių kaip odontologinės kėdės su įrengtomis hidraulinėmis funkcijomis, paskirtį.
Į šią klasę įeina:
- chirurginių apklotų, sterilių raiščių ir audinių gamyba
- odontologinių užpildų ir cementų (išskyrus dantų protezų klijus), dantų vaško ir kitų dantų gipso mišinių gamyba
- cemento kaulams atkurti gamyba
- odontologinių laboratorinių krosnių gamyba
- laboratorinių ultragarsinių valymo mašinų gamyba
- laboratorinių sterilizatorių gamyba
- laboratorinių distiliavimo aparatų, laboratorinių centrifugų gamyba
- gamyba medicininių, chirurginių, odontologinių ir veterinarijos baldų, tokių kaip:
• operaciniai stalai
• apžiūrėjimo stalai
• ligoninių lovos su mechaniniais įtaisais
• odontologinės kėdės
- kaulų plokštelių ir varžtų, švirkštų, adatų, kateterių, kaniulių ir kt. gamyba
- odontologinių instrumentų (įskaitant odontologines kėdes su įmontuota odontologine įranga) gamyba
- odontologinėse laboratorijose gaminamų dirbtinių dantų, tiltelių ir kt. gamyba
- ortopedijos ir protezavimo įrangos gamyba
- stiklinių akių gamyba
- medicininių termometrų gamyba
- okulistų reikmenų, akinių, akinių nuo saulės, korekcinių lęšių, kontaktinių lęšių, apsauginių akinių gamyba
Į šią klasę neįeina:
- odontologinių klijų gamyba, žr. 20.42
- įmirkytos vatos, tvarsliavos ir kt. gamyba, žr. 21.20
- elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba, žr. 26.60
- invalidų vežimėlių gamyba, žr. 30.92
- optikų veikla, žr. 47.78
32.50.10

Odontologinio cemento gamyba

32.50.20

Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba

32.50.30

Protezų gamyba

32.9

Niekur kitur nepriskirta gamyba

32.91

Šluotų ir šepečių gamyba

Į šią klasę įeina:
- šluotų ir šepečių, įskaitant šepečius, kaip sudėtines mašinų dalis, ranka valdomus mechaninius grindų valymo
šepečius, plaušines ir plunksnines dulkių šluotas, dažymo šepečius, padėklus ir volelius, drėgmės šalinimo volelius ir
kitus šepečius, šluotas, šluostes ir pan., gamyba
- batų ir drabužių šepečių gamyba
32.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Į šią klasę įeina:
- gamyba apsauginės saugos įrangos:
• ugniai atsparių ir apsauginių saugos drabužių
• elektromonterių saugos diržų ir kitų profesinės paskirties diržų
• gelbėjimosi liemenių iš kamštienos
• kietų plastikinių šalmų ir kitų plastikinių asmeninių saugos priemonių (pvz., sportinių šalmų)
• gaisrininkų apsauginių kostiumų
• metalinių apsauginių galvos apdangalų ir kitų metalinių asmeninių apsaugos priemonių
• ausų ir nosies kaištukų (plaukiojimui bei nosies apsaugai)
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• dujokaukių
- mechaninių ar nemechaninių visų rūšių plunksnakočių ir pieštukų gamyba
- pieštukų šerdelių gamyba
- spaudų datai žymėti, antspaudui uždėti ar numeriui nurodyti, rankinių spausdinimo ar reljefinio įspaudavimo aparatų,
rankinių spausdinimo įrenginių, rašomųjų mašinėlių juostelių, antspaudų pagalvėlių gamyba
- gaublių gamyba
- skėčių nuo lietaus ir saulės, lazdų, lazdų-sėdynių gamyba
- sagų, spaudžių, kabių, sąsagų, užtrauktukų gamyba
- žiebtuvėlių gamyba
- asmeninio naudojimo dirbinių: pypkių, šukų, šukų plaukams prilaikyti, plaukų segtukų, kvepalų purkštukų, termosų ir
kitų asmeninio ar buitinio naudojimo vakuuminių indų, perukų, dirbtinių barzdų ir antakių, gamyba
- įvairių dirbinių: žvakių, žvakučių ir panašių gaminių; dirbtinių gėlių, vaisių ir lapų; pokštų ir smulkmenų dovanėlėms;
rankinių sietų ir rėčių; siuvėjų manekenų, laidojimo karstų ir kt., gamyba
- gėlių krepšelių, puokščių, vainikų ir panašių dirbinių gamyba
- iškamšų darymas
Į šią klasę neįeina:
- žvakių ir žibintų dagčių gamyba, žr. 13.96
- darbo drabužių ir aprangos (laboratorijų chalatų, darbinių kostiumų, uniformų) gamyba, žr. 14.12
- popierinių smulkmenų gamyba, žr. 17.29
32.99.10
33

Medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

Į šį skyrių įeina specializuotas gaminių, pagamintų apdirbamosios gamybos sektoriuje, remontas, siekiant atkurti
mašinų, įrangos ir kitų gaminių darbinę būklę. Taip pat įeina bendroji ar einamoji šių gaminių techninė priežiūra (t. y.
kasdienė priežiūra), kuri turi užtikrinti efektyvų jų veikimą bei avarijų ir nereikalingų remontų prevenciją.
Į šį skyrių įeina tik specializuotas remontas ir techninė priežiūra. Nemažai remonto darbų atlieka mašinų, įrangos ir kitų
reikmenų gamintojai, tokiu atveju į šias remonto ir apdirbamosios gamybos veiklos rūšis įtrauktų gamybos vienetų
klasifikavimas yra atliekamas pagal pridėtinės vertės principą, pagal kurį šios suderintos veiklos rūšys dažnai
priskiriamos gaminių gamybai. Tas pats principas taikomas ir suderintai su remontu prekybai.
Mašinų ir įrangos rekonstravimas ar atgaminimas yra priskiriami apdirbamajai gamybai ir įeina į kitus šios sekcijos
skyrius.
Reikmenų, naudojamų kaip gamybos priemonės, taip pat kaip ir plataus vartojimo reikmenų taisymas ir techninė
priežiūra paprastai klasifikuojami kaip namų ūkio reikmenų taisymas ir techninė priežiūra (pvz., įstaigų ir namų baldų
taisymas, žr. 95.24).
Į šį skyrių taip pat įeina specializuotas mašinų įrengimas. Tačiau įrangos, kuri yra neatsiejama pastatų ar panašių
statinių dalis, pvz., elektros instaliacija, eskalatorių ar oro kondicionavimo sistemų montavimas, įrengimas yra
priskiriamas statybai.
Į šį skyrių neįeina:
- pramoninių mašinų valymas, žr. 81.22
- kompiuterių ir ryšių įrangos taisymas ir techninė priežiūra, žr. 95.1
- namų ūkio reikmenų taisymas, žr. 95.2
33.1

Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas

Į šią grupę įeina specializuotas gaminių, pagamintų apdirbamosios gamybos sektoriuje, remontas, siekiant atkurti šių
metalo gaminių, mašinų, įrangos ir kitų gaminių darbinę būklę. Taip pat įeina bendroji ar einamoji šių gaminių techninė
priežiūra (t. y. kasdienė priežiūra), kuri turi užtikrinti efektyvų jų veikimą bei avarijų ir nereikalingų remontų
prevenciją.
Į šią grupę neįeina:
- mašinų ir įrangos rekonstravimas ar atgaminimas, žr. atitinkamą 25−30 skyrių klasę
- pramoninių mašinų valymas, žr. 81.22
- kompiuterių ir ryšių įrangos remontas ir techninė priežiūra, žr. 95.1
- namų apyvokos reikmenų remontas ir techninė priežiūra, žr. 95.2
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33.11

Metalo gaminių remontas

Į šią klasę įeina 25 skyriuje pagamintų metalo gaminių remontas ir techninė priežiūra.
Į šią klasę įeina:
- metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų remontas
- vamzdžių ir vamzdynų remontas ir techninė priežiūra
- kilnojamos suvirinimo įrangos remontas
- plieninių konteinerių remontas
- vandens arba kitokių garų generatorių remontas ir techninė priežiūra
- garų generatorių pagalbinės įrangos:
• kondensatorių, ekonomaizerių, perkaitintuvų, garų rinktuvų ir akumuliatorių, remontas ir techninė priežiūra
- branduolinių reaktorių, išskyrus izotopų skirtuvus, remontas ir techninė priežiūra
- laivų garo katilų ar energetinių katilų dalių remontas ir techninė priežiūra
- centrinio šildymo katilų ir radiatorių lakštinio metalo darbų remontas
- šaunamųjų ginklų ir amunicijos remontas ir techninė priežiūra (įskaitant sportinių ir pramoginių šautuvų remontą)
- prekių vežimėlių remontas ir techninė priežiūra
Į šią klasę neįeina:
- geležčių ir pjūklų galandinimas, žr. 33.12
- centrinių šildymo sistemų ir kt. remontas, žr. 43.22
- mechaninių užraktų, seifų ir kt. remontas, žr. 80.20
33.12

Mašinų remontas

Į šią klasę įeina pramoninių mašinų ir įrangos remontas bei techninė priežiūra, pvz., komercinių ir pramoninių mašinų
geležčių ir pjūklų galandimas ir pakeitimas; suvirinimas (pvz., automobilių, bendrosios paskirties); žemės ūkio, kitų
sunkiųjų bei pramoninių mašinų ir įrangos (pvz., šakinių krautuvų ir kitos medžiagų kėlimo įrangos, staklių, komercinės
šaldymo įrangos, statybos įrangos ir kasybos mašinų), įskaitant ir 28 skyriuje pagamintas mašinas ir įrangą, remontas.
Į šią klasę įeina:
- variklių, išskyrus variklinių transporto priemonių variklius, remontas ir techninė priežiūra
- siurblių, kompresorių ir susijusios įrangos remontas ir techninė priežiūra
- hidraulinių mašinų remontas ir techninė priežiūra
- vožtuvų remontas
- pavarų ir vairo elementų remontas
- technologinių krosnių remontas ir techninė priežiūra
- medžiagų kėlimo ir tvarkymo įrangos remontas
- pramoninės šaldymo įrangos ir oro valymo įrangos remontas ir techninė priežiūra
- komercinių bendrosios paskirties mašinų remontas ir techninė priežiūra
- variklinių rankinių įrankių remontas
- metalo pjaustymo ir formavimo staklių ir pagalbinių reikmenų remontas ir techninė priežiūra
- kitų staklių remontas ir techninė priežiūra
- žemės ūkio traktorių remontas ir techninė priežiūra
- žemės ir miškų ūkio ir medienos ruošos mašinų remontas ir techninė priežiūra
- metalurgijos mašinų remontas ir techninė priežiūra
- kasybos, statybos, naftos ir dujų gavybos mašinų remontas ir techninė priežiūra
- maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų remontas ir techninė priežiūra
- drabužių iš tekstilės ir odos gamybos mašinų remontas ir techninė priežiūra
- popieriaus gamybos mašinų remontas ir techninė priežiūra
- plastiko ir gumos mašinų remontas ir techninė priežiūra
- kitų specialiųjų mašinų, pagamintų 28 skyriuje, remontas ir techninė priežiūra
- svėrimo įrangos remontas ir techninė priežiūra
- prekybos automatų remontas ir techninė priežiūra
- kasos aparatų remontas ir techninė priežiūra
- fotokopijavimo mašinų remontas ir techninė priežiūra
- elektroninių ir neelektroninių kalkuliatorių remontas
- rašomųjų mašinėlių remontas
Į šią klasę neįeina:
- krosnių ir kitos šildymo įrangos remontas ir techninė priežiūra, žr. 43.22
- liftų ir eskalatorių įrengimas, remontas ir techninė priežiūra, žr. 43.29
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- kompiuterių remontas, žr. 95.11
33.13

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

Į šią klasę įeina 26.5, 26.6 ir 26.7 grupėse pagamintų gaminių, išskyrus namų ūkio reikmenis, remontas ir techninė
priežiūra.
Į šią klasę įeina:
- remontas ir techninė priežiūra matavimo, tikrinimo, bandymo ir navigacijos įrangos, pagamintos 26.5 grupėje, tokios
kaip:
• orlaivių variklių prietaisai
• automobilių išmetamųjų dujų tikrinimo įranga
• meteorologiniai prietaisai
• fizikinių, elektrinių ir cheminių savybių tyrimo ir tikrinimo įranga
• tyrinėjimų prietaisai arba aparatai
• jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo ir stebėjimo prietaisai arba aparatai
- remontas ir techninė priežiūra švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos, pagamintos 26.60 klasėje,
tokios kaip:
• magnetinio rezonanso tomografai
• medicininė ultragarsinė įranga
• širdies stimuliatoriai
• klausos aparatai
• elektrokardiografai
• elektromedicininės endoskopijos įranga
• švitinimo aparatai
- remontas ir techninė priežiūra optinių prietaisų ir įrangos, pagamintų 26.70 klasėje, jei jie daugiausia naudojami
komerciniais tikslais, tokių kaip:
• binokliai
• mikroskopai (išskyrus elektroninius ir protoninius)
• teleskopai
• prizmės ir lęšiai (išskyrus oftalmologinius)
• fotografijos įranga
Į šią klasę neįeina:
- fotokopijavimo mašinų ir aparatų remontas ir techninė priežiūra, žr. 33.12
- kompiuterių ir išorinės įrangos remontas ir techninė priežiūra, žr. 95.11
- kompiuterinių projektorių remontas ir techninė priežiūra, žr. 95.11
- ryšių įrangos remontas ir techninė priežiūra, žr. 95.12
- profesionaliųjų televizijos ir vaizdo kamerų remontas ir techninė priežiūra, žr. 95.12
- buitinių vaizdo kamerų remontas ir techninė priežiūra, žr. 95.21
- įvairių tipų laikrodžių taisymas, žr. 95.25
33.14

Elektros įrangos remontas

Į šią klasę įeina 27 skyriuje pagamintų gaminių, išskyrus pagamintus 27.5 grupėje (buitiniai prietaisai ir aparatai),
taisymas ir techninė priežiūra.
Į šią klasę įeina:
- galios, skirstomųjų ir specialiųjų transformatorių remontas ir techninė priežiūra
- elektros variklių, generatorių ir variklių-generatorių agregatų remontas ir techninė priežiūra
- perjungimo įrenginių ir skirstomųjų skydų aparatų remontas ir techninė priežiūra
- relių ir pramoninių valdytuvų remontas ir techninė priežiūra
- pirminių elementų ir akumuliatorių baterijų remontas ir techninė priežiūra
- elektrinės apšvietimo įrangos remontas ir techninė priežiūra
- elektros srovei laidžių ir nelaidžių įtaisų, skirtų elektros grandinėms įrengti, remontas ir techninė priežiūra
Į šią klasę neįeina:
- kompiuterių ir išorinės įrangos remontas ir techninė priežiūra, žr. 95.11
- telekomunikacijų įrangos remontas ir techninė priežiūra, žr. 95.12
- buitinės elektroninės aparatūros remontas ir techninė priežiūra, žr. 95.21
- įvairių tipų laikrodžių taisymas, žr. 95.25
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33.15

Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra

Į šią klasę įeina laivų ir katerių remontas ir techninė priežiūra. Tačiau gamyklinė laivų rekonstrukcija ar gamyklinis
kapitalinis remontas klasifikuojami 30 skyriuje.
Į šią klasę įeina:
- laivų remontas ir einamoji techninė priežiūra
- pramoginių katerių remontas ir techninė priežiūra
Į šią klasę neįeina:
- gamyklinis laivų perstatymas, žr. 30.1
- laivų ir katerių variklių remontas, žr. 33.12
- laivų pjaustymas, išmontavimas, žr. 38.31
33.16

Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra

Į šią klasę įeina orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra.
Į šią klasę įeina:
- orlaivių remontas ir techninė priežiūra (išskyrus gamyklinį perstatymą, gamyklinį kapitalinį remontą, gamyklinę
rekonstrukciją)
- orlaivių variklių remontas ir techninė priežiūra
Į šią klasę neįeina:
- gamyklinis kapitalinis orlaivių remontas ir rekonstrukcija, žr. 30.30
33.17

Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra

Į šią klasę įeina kitos 30 skyriuje pagamintos transporto įrangos, išskyrus motociklus ir dviračius, remontas ir techninė
priežiūra.
Į šią klasę įeina:
- lokomotyvų ir vagonų remontas ir techninė priežiūra (išskyrus gamyklinę rekonstrukciją ir gamyklinį perstatymą)
- gyvūnų traukiamų vežimų ir furgonų remontas
Į šią klasę neįeina:
- gamyklinis kapitalinis lokomotyvų ir vagonų remontas ir rekonstrukcija, žr. 30.20
- karinių kovinių mašinų remontas ir techninė priežiūra, žr. 30.40
- prekių vežimėlių remontas ir techninė priežiūra, žr. 33.11
- geležinkelio transporto priemonių variklių remontas ir techninė priežiūra, žr. 33.12
- motociklų remontas ir techninė priežiūra, žr. 45.40
- dviračių taisymas, žr. 95.29
33.19

Kitos įrangos remontas

Į šią klasę įeina įrangos, neįtrauktos į kitas šio skyriaus klases, taisymas ir techninė priežiūra.
Į šią klasę įeina:
- tinklų žuvims gaudyti taisymas
- virvių, laivavirvių, brezento ir tentų taisymas
- trąšų ir chemikalų sandėliavimo talpyklų taisymas
- medinių padėklų, vežimo statinių ar statinaičių ir panašių gaminių taisymas ar atnaujinimas
- kiniško biliardo ir kitų moneta įjungiamų aparatų taisymas
- vargonų ir kitų istorinių muzikos instrumentų restauravimas
Į šią klasę neįeina:
- namų ir įstaigų baldų taisymas, baldų atnaujinimas, žr. 95.24
- dviračių taisymas, žr. 95.29
- drabužių taisymas ir persiuvimas, žr. 95.29
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33.2

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

Į šią klasę įeina specializuotas mašinų įrengimas. Tačiau įrangos, kuri yra neatsiejama pastatų ar panašių statinių dalis,
pvz., eskalatorių, elektros instaliacijos, įsilaužimo signalizavimo ar oro kondicionavimo sistemų, įrengimas yra
priskiriamas statybai.
Į šią klasę įeina:
- pramoninių mašinų įrengimas pramonės įmonėse
- pramoninių procesų valdymo įrangos montavimas
- įrengimas kitos pramoninės įrangos, pvz.:
• ryšių įrangos
• centrinių ir panašių kompiuterių
• švitinimo ir elektromedicininės įrangos ir kt.
- didelių mašinų ir įrangos išmontavimas
- šaltkalvių montuotojų veikla
- mašinų surinkimas
- kėglių takų įrangos įrengimas
Į šią klasę neįeina:
- liftų, eskalatorių, automatinių durų, vakuuminių valymo sistemų ir kt. įrengimas, žr. 43.29
- durų, laiptų, parduotuvių įrangos, baldų ir kt. įrengimas, žr. 43.32
- asmeninių kompiuterių įrengimas (nustatymas), žr. 62.09
D SEKCIJA

ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Šioje sekcijoje klasifikuojama veikla, susijusi su elektros energijos, gamtinių dujų, garo, karšto vandens tiekimu,
naudojant nuolatines tiekimo linijų, magistralių ir vamzdynų infrastruktūras (tinklus). Tinklo didumas nėra lemiamas
veiksnys; čia taip pat įeina elektros, dujų, garo, karšto vandens ir pan. tiekimas pramoniniams rajonams arba
gyvenamiesiems pastatams.
Todėl į šią sekciją įeina elektros ir dujų įrenginių, generuojančių, valdančių ir paskirstančių elektros energiją arba dujas,
eksploatavimas. Taip pat įeina garo ir kondicionuoto oro tiekimas.
Į šią sekciją neįeina vandens ir nuotakyno įrenginių eksploatavimas, žr. 36 ir 37 skyrius. Į šią sekciją taip pat neįeina
dujų transportavimas (dažniausiai ilgų nuotolių) vamzdynais.
35

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

35.1

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

Į šią grupę įeina elektros energijos gamyba, perdavimas iš jos generavimo įrenginių į paskirstymo centrus ir
paskirstymas galutiniams vartotojams.
35.11

Elektros gamyba

Į šią klasę įeina:
- elektros energiją gaminančių įrenginių, įskaitant šilumines ir branduolines elektrines, hidroelektrines, dujų turbinas,
dyzelinius agregatus ir atnaujinamos energijos šaltinius, eksploatavimas
Į šią klasę neįeina:
- elektros gamyba deginant atliekas, žr. 38.21
35.12

Elektros perdavimas

Į šią klasę įeina:
- perdavimo sistemų, perduodančių elektrą iš jos generavimo įrenginių į skirstomąsias sistemas, eksploatavimas
35.13

Elektros paskirstymas

Į šią klasę įeina:
- skirstomųjų sistemų (pvz., sistemų sudarytų iš elektros linijų, atramų, skaitiklių ir elektros instaliacijos) perduodančių

156

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
vartotojams elektros energiją, gautą iš generavimo įrenginių arba perdavimo sistemų, eksploatavimas
35.14

Elektros pardavimas

Į šią klasę įeina:
- elektros pardavimas vartotojams
- elektros energijos pardavimo brokerių ar agentų, atliekančių elektros pardavimą per kitų valdomas skirstomąsias
sistemas, veikla
- elektros ir praleidžiamosios galios biržų, prekiaujančių elektros energija, veikla
35.2

Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

Į šią grupę įeina dujų gamyba ir gamtinių arba sintetinių dujų paskirstymas vartotojams dujotiekiais. Į šią grupę įeina
dujų pardavimo brokerių arba agentų, atliekančių pardavimą per kitų valdomas dujų skirstomąsias sistemas, veikla.
Į šią grupę neįeina atskiras magistralinių, dažniausiai ilgų nuotolių, dujotiekių, jungiančių dujų gamintojus su
skirstytojais, arba miestų centrus, eksploatavimas; ši veikla įeina į kitą transportavimo vamzdynais veiklą.
35.21

Dujų gamyba

Į šią klasę įeina:
- tinkamų vartoti dujų gamyba koksuojant akmens anglis, išgaunant jas iš šalutinių žemės ūkio produktų ar atliekų
- apibrėžto šilumingumo dujinio kuro, gauto valant, maišant ar kitaip apdorojant įvairias dujas, įskaitant ir gamtines,
gamyba
Į šią klasę neįeina:
- nevalytų gamtinių dujų gamyba, žr. 06.20
- koksavimo krosnių eksploatavimas, žr. 19.10
- rafinuotų naftos produktų gamyba, žr. 19.20
- pramoninių dujų gamyba, žr. 20.11
35.22

Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

Į šią klasę įeina:
- įvairaus dujinio kuro paskirstymas ir tiekimas dujotiekiais
Į šią klasę neįeina:
- dujų transportavimas magistraliniais (ilgų nuotolių) vamzdynais, žr. 49.50
35.23

Dujų pardavimas dujotiekiais

Į šią klasę įeina:
- dujų pardavimas vartotojui dujotiekiais
- dujų pardavimo brokerių arba agentų, atliekančių pardavimą per kitų valdomas dujų skirstomąsias sistemas, veikla
- dujų ir jų transportavimo galios biržų, prekiaujančių dujiniu kuru, veikla
Į šią klasę neįeina:
- didmeninė prekyba dujiniu kuru, žr. 46.71
- mažmeninė prekyba dujų balionais, žr. 47.78
- tiesioginė prekyba degalais, žr. 47.99
35.3

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

35.30

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

Į šią klasę įeina:
- garo ir karšto vandens gamyba, surinkimas ir paskirstymas šildymo, energijos ir kitais tikslais
- atvėsinto oro gamyba ir paskirstymas
- atvėsinto vandens gamyba ir paskirstymas vėsinimo tikslais
- ledo, skirto maistui ir kitiems tikslams, pvz., aušinti, gamyba
35.30.10

Garo tiekimas
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35.30.20

Karšto vandens tiekimas

E SEKCIJA
VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR
REGENERAVIMAS
Į šią sekciją įeina veikla, susijusi su įvairių atliekų, tokių kaip kietosios ir nekietosios pramoninės ar namų ūkio atliekos,
bei užterštų statybviečių tvarkymu (įskaitant surinkimą, apdorojimą ir šalinimą). Atliekų ar nuotekų tvarkymo procese
gaunami produktai gali būti šalinami arba panaudojami kituose gamybos procesuose. Į šią sekciją taip pat įtraukta
vandens tiekimo veikla, nes ji dažnai yra atliekama kartu su nuotekas valančių įrenginių eksploatavimu arba ją atlieka
kitos įmonės, užsiimančios ir nuotekų valymu.
36

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

Į šį skyrių įeina buitinėms ir gamybinėms reikmėms skirto vandens surinkimas, paruošimas ir paskirstymas. Į šį skyrių
taip pat įeina vandens surinkimas iš įvairių šaltinių ir paskirstymas naudojant įvairias priemones.
36.0

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

36.00

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

Į šią klasę įeina vandens surinkimas, paruošimas ir paskirstymas buitinėms ir gamybinėms reikmėms. Čia įeina vandens
surinkimas iš įvairių šaltinių taip pat paskirstymas naudojant įvairias priemones. Į šią klasę taip pat įeina drėkinimo
kanalų eksploatavimas, nors drėkinimo, naudojant purkštuvus, ir panašių žemės ūkio paslaugų veikla nėra įtraukta.
Į šią klasę įeina:
- vandens surinkimas iš upių, ežerų, šulinių ir kt.
- lietaus vandens surinkimas
- vandens valymas vandens tiekimo tikslais
- vandens paruošimas pramonės ir kitokiems tikslams
- tinkamo vartoti vandens gamyba, gėlinant jūros arba gruntinį vandenį
- vandens paskirstymas vamzdynais, vandenvežiais arba kitokiomis priemonėmis
- drėkinimo kanalų eksploatavimas
Į šią klasę neįeina:
- žemės ūkio drėkinimo įrangos eksploatavimas, žr. 01.61
- nuotekų valymas, siekiant išvengti aplinkos užteršimo, žr. 37.00
- vandens transportavimas magistraliniais (ilgų nuotolių) vamzdynais, žr. 49.50
36.00.10

Vandens surinkimas ir valymas

36.00.20

Vandens tiekimas pramonės įmonėms

36.00.30

Vandens tiekimas gyventojams

37

Nuotekų valymas

Į šį skyrių įeina nuotakynų ar nuotekų valymo įrenginių, surenkančių, valančių ir šalinančių nuotekas, eksploatavimas.
37.0

Nuotekų valymas

37.00

Nuotekų valymas

Į šią klasę įeina:
- nuotakynų ar nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas
- buitinių nuotekų iš vieno ar daugiau vartotojų, taip pat lietaus vandens, surinkimas ir transportavimas nuotakynais,
kolektoriais (rinktuvais), cisternomis ir kitokiomis transporto priemonėmis (asenizacijos mašinomis ir kt.)
- nuotekų rezervuarų ir pūdomųjų nusodintuvų, rinktuvų ir duobių tuštinimas ir valymas; cheminių tualetų kasdieninė
priežiūra
- nuotekų (įskaitant buitines ir pramonines nuotekas, plaukymo baseinų vandenį ir kt.) valymas, naudojant fizikinius,
cheminius ir biologinius procesus, tokius kaip skiedimą, košimą, filtravimą, nusodinimą ir kt.
- nuotakų ir išvadų priežiūra ir valymas, įskaitant valymą lynu
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Į šią klasę neįeina:
- paviršinio ir gruntinio vandens sanitarinis švarinimas taršos vietoje, žr. 39.00
- pastatų vandens nutekamųjų vamzdžių valymas ir kamščių pašalinimas, žr. 43.22
38

Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas

Į šį skyrių įeina atliekų surinkimas, apdorojimas ir šalinimas. Į šį skyrių taip pat įeina vietinis atliekų transportavimas ir
medžiagų atgavimo įrenginių (t. y. atskiriančių perdirbtinas medžiagas nuo atliekų srauto) eksploatavimas.
38.1

Atliekų surinkimas

Į šią grupę įeina namų ūkių ir įmonių atliekų surinkimas, naudojant šiukšliadėžes, ratines šiukšliadėžes, konteinerius ir
kt. Ši grupė apima nepavojingų ir pavojingų atliekų, pvz., atliekų iš namų ūkių, panaudotų baterijų, vartoto aliejaus ir
riebalų, skystų tepalų atliekų iš laivų, vartoto tepalo iš garažų, taip pat statybos ir nugriovimo atliekų, surinkimą.
38.11

Nepavojingų atliekų surinkimas

Į šią klasę įeina:
- nepavojingų kietųjų atliekų (t. y. šiukšlių) surinkimas tam tikroje vietoje, toks kaip namų ūkių ir įmonių atliekų
surinkimas, naudojant šiukšliadėžes, ratines šiukšliadėžes, konteinerius ir kt.; gali apimti mišriąsias atgavimui tinkamas
medžiagas
- grąžintinam perdirbimui tinkamų medžiagų surinkimas
- atliekų surinkimas į šiukšliadėžes viešose vietose
Į šią klasę taip pat įeina:
- statybinių ir nugriovimo atliekų surinkimas
- nuolaužų, tokių kaip išvartų ir sugriautų pastatų plytų nuolaužų, surinkimas ir šalinimas
- tekstilės fabrikų atliekų surinkimas
- nepavojingų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimas
Į šią klasę neįeina:
- pavojingų atliekų surinkimas, žr. 38.12
- sąvartynų nepavojingoms atliekoms šalinti eksploatavimas, žr. 38.21
- įrenginių, kuriuose įvairių atgavimui tinkamų medžiagų, tokių kaip popierius, plastikai ir kt., mišinys yra rūšiuojamas į
tam tikras kategorijas, eksploatavimas, žr. 38.32
38.12

Pavojingų atliekų surinkimas

Į šią klasę įeina kietųjų ir nekietųjų pavojingų atliekų, t. y. sprogiųjų, oksiduojančiųjų, degiųjų, toksiškųjų,
dirginančiųjų, kancerogeninių, korozinių, užkrečiamųjų arba kitokių medžiagų ir preparatų, kurie yra žalingi žmogaus
sveikatai ir aplinkai, surinkimas. Be to, transportavimo tikslais gali būti atliekami atliekų identifikavimas, apdorojimas,
pakavimas ir ženklinimas.
Į šią klasę įeina:
- pavojingų atliekų, tokių kaip:
• vartotų tepalų iš laivų arba garažų
• biologiškai pavojingų atliekų
• branduolinių atliekų
• panaudotų baterijų ir kt., surinkimas
- pavojingų atliekų perkrovimo stočių eksploatavimas
Į šią klasę neįeina:
- užterštų pastatų, kasybos vietų, dirvožemio, gruntinio vandens regeneravimas ir valymas, pvz., asbesto pašalinimas,
žr. 39.00
38.2

Atliekų tvarkymas ir šalinimas

Į šią grupę įeina įvairių atliekų išankstinis apdorojimas prieš šalinimą ir šalinimas naudojant įvairias priemones, tokias
kaip organinių atliekų apdorojimas šalinimo tikslais; užkrėstų gyvų ar kritusių gyvūnų ir kitokių užterštų atliekų
apdorojimas ir šalinimas; ligoninių ir kitų pereinamųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir šalinimas ir t. t.; atliekų
išvertimas ant žemės ar į vandenį; atliekų užkasimas ar aparimas; naudotų daiktų, tokių kaip šaldytuvai, šalinimas,
siekiant sunaikinti kenksmingas atliekas; atliekų šalinimas deginant. Į šią grupę taip pat įeina energijos atgavimas
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deginant atliekas.
Į šią grupę neįeina:
- nuotekų apdorojimas ir šalinimas žr. klasę 37.00
- medžiagų atgavimas, žr. 38.3
38.21

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

Į šią klasę įeina kietųjų ir nekietųjų nepavojingų atliekų šalinimas ir apdorojimas:
- sąvartynų nepavojingoms atliekoms šalinti eksploatavimas
- nepavojingų atliekų šalinimas deginant arba kitais būdais, kai gaminama arba negaminama elektra arba garas,
kompostas, pakaitinis kuras, biodujos, pelenai arba kiti šalutiniai produktai paskesniam panaudojimui ir t. t.
- organinių atliekų apdorojimas šalinimo tikslais
Į šią klasę neįeina:
- pavojingų atliekų šalinimas deginant, žr. 38.22
- įrenginių, kuriuose įvairių atgavimui tinkamų medžiagų, tokių kaip popierius, plastikai ir kt., mišinys yra rūšiuojamas į
tam tikras kategorijas, eksploatavimas, žr. 38.32
- dirvožemio, vandens sanitarinis švarinimas, valymas, toksinių medžiagų mažinimas, žr. 39.00
38.22

Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

Į šią klasę įeina kietųjų ir nekietųjų pavojingų atliekų, įskaitant sprogiąsias, oksiduojančiąsias, degiąsias, toksines,
dirginančias, kenksmingas, kancerogenines, korozines, užkrečiamąsias ir kitokias medžiagas ir preparatus, kurie yra
žalingi žmogaus sveikatai ir aplinkai, šalinimas ir išankstinis apdorojimas prieš šalinimą.
Į šią klasę įeina:
- pavojingų atliekų apdorojimo įrenginių eksploatavimas
- užkrėstų gyvų ar kritusių gyvūnų ir kitų užterštų atliekų apdorojimas ir šalinimas
- pavojingų atliekų deginimas
- naudotų daiktų, tokių kaip šaldytuvai, šalinimas, siekiant panaikinti kenksmingas atliekas
- radioaktyviųjų branduolinių atliekų apdorojimas, šalinimas ir saugojimas, įskaitant:
• ligoninių tarpinių radioaktyviųjų atliekų, skylančių transportavimo metu, apdorojimas ir šalinimas
• branduolinių atliekų įdėjimas į kapsules, paruošimas ir kitoks apdorojimas saugojimo tikslais
Į šią klasę neįeina:
- branduolinio kuro regeneravimas, žr. 20.13
- nepavojingų atliekų deginimas, žr. 38.21
- žemės ir vandens taršos šalinimas bei valymas, toksinių medžiagų mažinimas, žr. 39.00
38.3

Medžiagų atgavimas

38.31

Mašinų duženų išmontavimas

Į šią klasę įeina bet kokių duženų (automobilių, laivų, kompiuterių, televizorių ir kitos įrangos) išmontavimas medžiagų
atgavimo tikslais.
Į šią klasę neįeina:
- naudotų daiktų, tokių kaip šaldytuvai, šalinimas, siekiant sunaikinti kenksmingąsias atliekas, žr. 38.22
- automobilių, laivų, kompiuterių, televizorių ir kitos įrangos išmontavimas, siekiant gauti perparduoti tinkamas dalis,
žr. G sekciją
38.32

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

Į šią klasę įeina metalų ir nemetalų atliekų, laužo ir kitų gaminių perdirbimas į antrines žaliavas.
Taip pat įeina medžiagų atgavimas iš atliekų srauto, toks kaip (1) atgavimui tinkamų medžiagų atskyrimas ir rūšiavimas
iš nepavojingų atliekų srauto (pvz., šiukšlių) ar (2) atgavimui tinkamų medžiagų, tokių kaip popierius, plastmasė,
skardinės ir metalas, mišinio suskaidymas ir rūšiavimas pagal medžiagų rūšis.
Mechaninio arba cheminio perdirbimo pavyzdžiai yra:
- naudotų automobilių, skalbimo mašinų, motociklų ir kt. metalo laužo mechaninis trupinimas
- didelių geležies gaminių, tokių kaip geležinkelio vagonai, mechaninis dalijimas į mažesnes dalis
- metalo atliekų, nebetinkamų naudoti transporto priemonių ir kt. smulkinimas
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- kiti mechaninio apdorojimo būdai, tokie kaip pjaustymas, presavimas, siekiant sumažinti turį
- metalų regeneravimas iš fotografijos atliekų, pvz., fiksažo tirpalo arba fotografijų juostų ir popieriaus
- gumos, pvz., iš panaudotų padangų regeneravimas, siekiant pagaminti antrines žaliavas
- plastikų rūšiavimas ir granuliavimas, siekiant pagaminti antrines žaliavas, skirtas vamzdžiams, gėlių vazonėliams,
padėklams ir kt. gaminti
- plastikų ir gumos atliekų perdirbimas (valymas, lydymas, smulkinimas) į granules
- stiklo trupinimas, valymas ir rūšiavimas
- kitokių atliekų, tokių kaip nugriovimo atliekų, trupinimas, valymas ir rūšiavimas antrinėms žaliavoms gauti
- vartoto aliejaus ir riebalų perdirbimas į antrines žaliavas
- kitų maisto, gėrimo ir tabako atliekų ir liekamųjų medžiagų perdirbimas į antrines žaliavas
Į šią klasę neįeina:
- naujų gatavų produktų iš antrinių žaliavų (nesvarbu, savos gamybos ar ne), tokių kaip verpalų verpimas iš atnaujinto
pluošto, plaušienos gamyba iš popieriaus atliekų, padangų restauravimas arba metalo gamyba iš metalo laužo, žr.
atitinkamas C sekcijos (Apdirbamoji gamyba) klases
- branduolinio kuro regeneravimas, žr. 20.13
- geležies atliekų ir metalo laužo perlydymas, žr. 24.10
- medžiagų atgavimas deginant atliekas, žr. 38.2
- nepavojingų atliekų apdorojimas ir šalinimas, žr. 38.21
- organinių atliekų apdorojimas šalinimo tikslais, įskaitant komposto gamyba žr. 38.21
- energijos atgavimas deginant nepavojingas atliekas, žr. 38.21
- ligoninių tarpinių radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir šalinimas, žr. 38.22
- toksinių, užterštų atliekų apdorojimas ir šalinimas, žr. 38.22
- didmeninė prekyba atgavimui tinkamomis medžiagomis, žr. 46.77
39

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

Į šį skyrių įeina regeneravimo paslaugų teikimas, t. y. užterštų pastatų ir statybviečių, dirvožemio, paviršinio ar
gruntinio vandens taršos šalinimas.
39.0

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39.00

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

Į šią klasę įeina:
- dirvožemio ir gruntinio vandens taršos šalinimas užteršimo vietoje, taip pat ir tam skirtose vietose mechaniniais,
cheminiais ar biologiniais metodais
- pramonės gamyklų arba statybviečių, įskaitant branduolines jėgaines ir aikšteles, dezaktyvavimas
- paviršinio vandens, užteršto atsitiktiniais teršalais, taršos šalinimas ir valymas surenkant teršalus ir naudojant
cheminius preparatus
- ant žemės, vandens paviršiaus, į vandenynus ir jūras bei pakrantėse išsiliejusios naftos ir kitų teršalų valymas
- asbesto, švino baltalo dažų ir kitų toksinių medžiagų šalinimas
- kita specializuota kovos su tarša veikla
Į šią klasę neįeina:
- kova su žemės ūkio kenkėjais, žr. 01.61
- vandens valymas vandens tiekimo tikslais, žr. 36.00
- nepavojingų atliekų apdorojimas ir šalinimas, žr. 38.21
- pavojingų atliekų apdorojimas ir šalinimas, žr. 38.22
- gatvių ir kt. valymas ir laistymas, žr. 81.29
F SEKCIJA

STATYBA

Į šią sekciją įeina pastatų ir inžinierinių statinių bendroji statyba ir specialieji statybos darbai. Tai gali būti nauja statyba,
remontas, priestatų statyba ir rekonstrukcija, surenkamųjų pastatų ar statybinių konstrukcijų montavimas statybvietėje,
taip pat laikino pobūdžio statinių statyba.
Bendroji statyba susideda iš gyvenamųjų būstų, įstaigų pastatų, parduotuvių ir kitokių viešųjų bei komunalinių statinių,
žemės ūkio pastatų ir kt. statybos ir inžinierinių statinių ir tiesinių, tokių kaip autostrados, gatvės, tiltai, tuneliai,
geležinkeliai, aerodromai, uostai ir kitokie vandens statiniai, drėkinimo sistemos, nuotakynai, pramonės įrenginiai,
vamzdynai ir elektros linijos, sporto įrenginiai ir kt., statymo ir tiesimo darbai.
Statybos darbai gali būti atliekami savo lėšomis ar už atlygį arba pagal sutartį. Dalį darbų, kartais ir visus, gali atlikti
subrangovas. Čia priskiriamas subjektas, visiškai atsakingas už statybų projektą.
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Taip pat įeina pastatų ir inžinerinių statinių remontas.
Į šią sekciją įeina pilnutinė pastatų statyba (41 skyrius), pilnutinė inžinierinių statinių statyba (42 skyrius), taip pat
specialieji statybos darbai tuo atveju, jeigu jie yra statybų proceso dalis (43 skyrius).
Statybos įrangos, su operatoriaus samdymu, nuoma priskiriama prie specialiųjų statybos darbų, atliekamų naudojant šią
įrangą.
Į šią sekciją taip pat įeina pastatų ar inžinierinių statinių statybos projektų įgyvendinimas, sutelkiant finansines,
technines ir fizines priemones, reikalingas statybų projektams realizuoti pardavimo tikslais. Jeigu ši veikla vykdoma ne
statybų projektų pardavimo, o eksploatavimo (pvz., patalpų šiuose pastatuose nuomos, gamybinės veiklos šiose
įrenginiuose) tikslais, tada ji nepriskiriama šiai sekcijai, bet klasifikuojama pagal vykdytojo funkcijas, t. y.
nekilnojamasis turtas, apdirbamoji gamyba ir kt.
41

Pastatų statyba

Į šį skyrių įeina bendroji visų rūšių pastatų statyba. Tai gali būti nauja statyba, remontas, priestatų statyba,
rekonstrukcija, surenkamųjų pastatų ar statybinių konstrukcijų montavimas statybvietėse, taip pat laikino pobūdžio
statinių statyba.
Taip pat įeina gyvenamųjų būstų, įstaigų pastatų, parduotuvių ir kitokių viešųjų bei komunalinių pastatų, žemės ūkio
pastatų ir kt. statyba.
41.1

Statybų plėtra

41.10

Statybų plėtra

Į šią klasę įeina:
- gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos projektų įgyvendinimas, sutelkiant finansines, technines ir fizines
priemones, reikalingas statybų projektams įgyvendinti pardavimo tikslais.
Į šią klasę neįeina:
- pastatų statyba, žr. 41.20
- architektūrinė ir inžinerinė veikla, žr. 71.1
- projektų vadyba, susijusi su statybų projektais, žr. 71.1
41.2

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

Į šią grupę įeina užbaigta gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba pardavimui savo lėšomis arba už atlygį ar pagal
sutartį. Dalį darbų arba netgi visus statybos darbus gali atlikti subrangovas. Tuo atveju, jeigu yra atliekami tik tam tikri
specifiniai statybos darbai, veikla yra klasifikuojama 43 skyriuje.
41.20

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

Į šią klasę įeina:
- visų tipų gyvenamųjų pastatų statyba:
• vienašeimių namų
• daugiabučių pastatų, įskaitant aukštybinius pastatus
- visų tipų negyvenamųjų pastatų statyba:
• gamybinės paskirties pastatų, pvz., gamyklų, dirbtuvių, surinkimo gamyklų ir kt.
• ligoninių, mokyklų, įstaigų
• viešbučių, parduotuvių, prekybos centrų, restoranų
• oro uostų pastatų
• vidaus sporto įrenginių
• dengtų automobilių stovėjimo aikštelių, įskaitant požemines automobilių stovėjimo aikšteles
• prekių sandėlių
• religinio kulto pastatų
- surenkamųjų konstrukcijų surinkimas ir montavimas statybvietėje
Į šią klasę taip pat įeina:
- esamų gyvenamųjų pastatų ir statinių rekonstravimas ar renovavimas
Į šią klasę neįeina:
- pramoninių įrenginių, išskyrus pastatus, statyba, žr. 42.99
- architektūrinė ir inžinerinė veikla, žr. 71.1
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- statybų projektų vadyba, žr. 71.1
41.20.10

Naujų pastatų statyba

41.20.20

Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas

42

Inžinerinių statinių statyba

Į šį skyrių įeina inžinerinių statinių bendroji statyba. Čia įeina nauja statyba, remontas, išplėtimas ir rekonstravimas,
surenkamųjų konstrukcijų montavimas statybvietėje, taip pat laikino pobūdžio statinių statyba.
Į šį skyrių įeina stambių inžinerinių statinių ir tiesinių, tokių kaip automagistralės, gatvės, tiltai, tuneliai, geležinkeliai,
aerodromai, uostai ir kitokie hidrotechniniai statiniai, drėkinimo sistemos, nuotakynai, pramoniniai įrenginiai,
vamzdynai ir elektros linijos, atvirieji sporto įrenginiai ir kt., statymas ir tiesimas. Statybos darbai gali būti atliekami
savo lėšomis arba už atlygį ar pagal sutartį. Dalį darbų, kartais ir visus, gali atlikti subrangovas.
42.1

Kelių ir geležinkelių tiesimas

42.11

Kelių ir automagistralių tiesimas

Į šią klasę įeina:
- automagistralių, gatvių, kelių, kitų transporto priemonių kelių ir pėsčiųjų takų tiesimas
- gatvių, kelių, greitkelių, tiltų ar tunelių paviršiaus darbai:
• kelių asfaltavimas
• kelių ženklinimas ir kitas žymėjimas
• apsauginių atitvarų, kelio ženklų ir pan. įrengimas
- aerodromų takų tiesimas
Į šią klasę neįeina:
- gatvių apšvietimo ir elektrinių signalų įrengimas, žr. 43.21
- architektūrinė ir inžinerinė veikla, žr. 71.1
- statybų projektų vadyba, žr. 71.1
42.11.10
42.12

Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas
Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas

Į šią klasę įeina:
- geležinkelių ir metropolitenų tiesyba
Į šią klasę neįeina:
- gatvių apšvietimo ir elektrinių signalų įrengimas, žr. 43.21
- architektūrinė ir inžinerinė veikla, žr. 71.1
- statybų projektų vadyba, žr. 71.1
42.13

Tiltų ir tunelių statyba

Į šią klasę įeina:
- tiltų statyba, įskaitant estakadinių kelių tiesybą
- tunelių statyba
Į šią klasę neįeina:
- gatvių apšvietimo ir elektrinių signalų įrengimas, žr. 43.21
- architektūrinė ir inžinerinė veikla, žr. 71.1
- statybų projektų vadyba, žr. 71.1
42.2

Komunalinių statinių statyba

42.21

Komunalinių nuotekų statinių statyba

Į šią klasę įeina skirstomųjų takių medžiagų transportavimo linijų tiesyba ir su jomis susijusių pastatų ir statinių, kurie
yra neatskiriama šių sistemų dalis, statyba.
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Į šią klasę įeina:
- inžinerinių statinių statyba:
• ilgų nuotolių ir miesto vamzdynų
• vandentiekio magistralių ir linijų konstrukcijų
• drėkinimo sistemų (kanalų)
• rezervuarų
- statyba:
• nuotakynų sistemų, įskaitant remontą
• nuotekų šalinimo įrenginių
• siurblinių
Į šią klasę taip pat įeina:
- vandens šulinių gręžimas
Į šią klasę neįeina:
- inžinerinių statinių projektų vadyba, žr. 71.12
42.22

Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba

Į šią klasę įeina skirstomųjų energijos ir ryšių linijų tiesyba ir su jomis susijusių pastatų ir statinių, kurie yra
neatskiriama šių sistemų dalis, statyba.
Į šią klasę įeina:
- inžinerinių statinių statyba:
• ilgų nuotolių ir miesto ryšių ir energijos linijų
• elektrinių
Į šią klasę neįeina:
- inžinerinių statinių projektų vadyba, žr. 71.12
42.9

Kitų inžinerinių statinių statyba

42.91

Vandens statinių statyba

Į šią klasę įeina:
- statyba:
• vandens kelių, uostų ir upių statinių, pramoginių laivų uostų (valčių prieplaukų), šliuzų ir kt.
• užtvankų ir pylimų
- vandens kelių dugno gilinimas
Į šią klasę neįeina:
- inžinerinių statinių projektų vadyba, žr. 71.12
42.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba

Į šią klasę įeina:
- pramoninių objektų, kitokių nei pastatai, statyba, pvz.:
• naftos perdirbimo gamyklų
• chemijos gamyklų
- statinių, kitokių nei pastatai, statyba, pvz.:
• atvirų sporto įrenginių
Į šią klasę taip pat įeina:
- žemės sklypų paruošimas su žemės tvarkymo darbais (pvz., tiesiant kelius, sukuriant komunalinę infrastruktūrą ir kt.)
Į šią klasę neįeina:
- pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas, žr. 33.20
- žemės sklypų paruošimas be žemės tvarkymo darbų, žr. 68.10
- inžinerinių statinių projektų vadyba, žr. 71.12
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43

Specializuota statybos veikla

Į šį skyrių įeina specializuota statybos veikla, t. y. pastatų dalių statyba ir inžineriniai statybos darbai ar pasiruošimas
tokiems darbams. Šios veiklos rūšys dažniausiai yra specializuotos vienoje srityje, bendroje skirtingiems statiniams,
reikalaujančios specialių įgūdžių ar įrangos, pvz., polių kalimas, pamatų klojimas, karkaso darbai, betono darbai,
mūrijimo darbai, akmenų mūrijimas, pastolių statymas, stogų dengimas ir kt. Plieninių konstrukcijų montavimas
priskiriamas tik tuo atveju, jeigu konstrukcijos dalys nėra pagamintos to paties vieneto. Daugeliu atvejų specialieji
statybos darbai atliekami pagal subrangos sutartis, tačiau itin dažnai statinių remonto darbai turto savininkams atliekami
tiesiogiai.
Be to, į šį skyrių įeina pastatų apdailos ir statybos baigiamieji darbai.
Į skyrių įeina visų rūšių įrenginių, reikalingų statybos objektui funkcionuoti iš esmės, įrengimas. Šios veiklos rūšys
dažniausiai vykdomos statybvietėse, nors dalis darbų gali būti atliekama specialiose dirbtuvėse. Tokioms veiklos rūšims
priskiriami vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas, antenų, pavojaus signalizavimo sistemų
įrengimas ir kiti elektros montavimo darbai, automatinių gesinimo sistemų, liftų ir eskalatorių įrengimas ir kt. Čia įeina
ir vandens, šilumos ir garso izoliacijos įrengimas, metalo lakštų apdirbimas, komercinių šaldymo įrenginių įrengimas,
kelių, geležinkelių, oro uostų, jūros uostų apšvietimo ir signalizavimo sistemų įrengimas ir kt. Taip pat įeina tokio tipo,
kaip ir minėtos veiklos rūšys, remontas.
Statybos baigiamieji darbai apima veiklos rūšis, tokias kaip įstiklinimas, tinkavimas, dažymas, grindų ir sienų dengimas
plytelėmis ar kitokiomis medžiagomis, tokiomis kaip parketas, kiliminė danga, sienų apmušalai ir kt., grindų šlifavimas,
ir veiklos rūšis, susijusias su baigiamaisiais dailidės darbais, akustikos įrengimo darbais, išoriniais valymo darbas ir kt.
darbais, reikalingais statybai užbaigti arba statinių apdailai atlikti. Taip pat įeina tokio tipo, kaip ir minėtos veiklos
rūšys, remontas.
Statybinės įrangos, su operatoriaus samdymu, nuoma klasifikuojama atsižvelgiant į veiklos rūšis, atliekamas naudojant
šią įrangą.
43.1

Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas

Į šią grupę įeina statybvietės paruošimas vėliau numatytoms statyboms, įskaitant aikštelėje esančių statinių šalinimą.
43.11

Statinių nugriovimas

Į šią klasę įeina:
- pastatų ir kitų statinių nugriovimas ar išardymas
43.12

Statybvietės paruošimas

Į šią klasę įeina:
- statybviečių valymas
- žemės darbai: grunto kasimas, atliekų užkasimas, statybvietės planiravimas ir profiliavimas, tranšėjų ir griovių
kasimas, uolienų šalinimas, sprogdinimo darbai ir kt.
- statybvietės paruošimas kasybos darbams:
• nuodangų pašalinimas ir kitoks rūdynų bei kasybos vietų atidengimas ir paruošimas, išskyrus naftos ir dujų gavybos
vietas
Į šią klasę taip įeina:
- statybvietės drenažas
- dirbamosios žemės ar miško žemės sausinimas
Į šią klasę neįeina:
- naftos ir dujų gręžinių gręžimas, žr. 06.10 ir 06.20
- dirvožemio taršos šalinimas, žr. 39.00
- vandens šulinių gręžimas, žr. 42.21
- šachtinių šulinių kasimas, žr. 43.99
43.12.10

Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius

43.12.20

Žemės darbai statybos aikštelėse

43.12.30

Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas

43.13

Žvalgomasis gręžimas
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Į šią klasę įeina:
- žvalgomasis gręžimas, kernų ėmimas statybiniams, geofizikiniams, geologiniams ar panašiems tikslams
Į šią klasę neįeina:
- naftos ir dujų gręžinių gręžimas, žr. 06.10, 06.20
- bandomųjų gręžimų ir bandomųjų gręžinių gręžimo paslaugų veikla kasybos metu, žr. 09.90
- vandens šulinių gręžimas, žr. 42.21
- šachtinių šulinių kasimas, žr. 43.99
- naftos ir dujų telkinių žvalgymas, geofizinių, geologinių ir seisminių tyrimų veikla, žr. 71.12
43.2

Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas

Į šią grupę įeina pastato funkcionavimui reikalingų sistemų, tokių kaip elektros, vidaus vamzdynų (vandens, dujų ir
kanalizacijos sistemų), šildymo ir oro kondicionavimo sistemų, liftų ir kt., įrengimas.
43.21

Elektros sistemų įrengimas

Į šią klasę įeina elektros sistemų įrengimas visų rūšių pastatuose ir inžineriniuose statiniuose.
Į šią klasę įeina:
- įrengimas:
• elektros instaliacijos ir įtaisų
• telekomunikacijų kabelių sistemų
• kompiuterių tinklų ir kabelinės televizijos kabelių, įskaitant skaidulinės optikos kabelius
• palydovinių antenų
• apšvietimo sistemų
• gaisro signalizacijos
• apsaugos nuo įsilaužimų sistemų
• gatvių apšvietimo ir elektrinių signalų
• oro uostų kilimo ir tūpimo takų apšvietimo
Į šią klasę taip pat įeina:
- elektrinių prietaisų ir buitinės įrangos prijungimas, įskaitant grindjuostinį šildymą
Į šią klasę neįeina:
- ryšių ir energijos perdavimo linijų tiesyba, žr. 42.22
- elektroninių saugos sistemų, tokių kaip apsaugos nuo įsilaužimo ir gaisro signalizacijos, vietinė ir nuotolinė stebėsena,
įskaitant jų įrengimą ir techninę priežiūrą, žr. 80.20
43.21.10

Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas

43.21.20

Gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos įrengimas

43.21.30

Antenų, ryšio sistemų įrengimas

43.22

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas

Į šią klasę įeina vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas, įskaitant išplėtimą ir rekonstravimą,
techninę priežiūrą ir remontą.
Į šią klasę įeina:
- įrengimas pastatuose ar kituose statiniuose:
• šildymo sistemų (elektros, dujų ir mazuto)
• krosnių, aušinimo bokštų
• neelektrinių saulės energijos kolektorių
• vandentiekio ir sanitarinės įrangos
• vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos ir kanalų
• dujų įrangos
• garo vamzdynų
• purškiamųjų gaisro gesinimo sistemų
• vejų purškiamojo laistymo sistemų

166

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
- ortakynų įrengimas
Į šią klasę neįeina:
- elektrinių grindjuostinio šildymo sistemų įrengimas, žr. 43.21
43.29

Kitos įrangos įrengimas

Į šią klasę įeina kitokios nei elektros, vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų ar pramoninių mašinų
įrangos įrengimas pastatuose ir inžineriniuose statiniuose
Į šią klasę įeina:
- įrengimas pastatuose ar kituose statiniuose:
• liftų ir eskalatorių, įskaitant remontą ir techninę priežiūrą
• automatinių ir sukamųjų durų
• žaibolaidžių
• vakuuminių valymo sistemų
• šilumos, garso ar vibracijų izoliacijos
Į šią klasę neįeina:
- pramoninių mašinų įrengimas, žr. 33.20
43.3

Statybos baigimas ir apdaila

43.31

Tinkavimas

Į šią klasę įeina:
- pastatų ar kitų statinių vidaus ir išorės tinkavimas, įskaitant tinko pagrindo tvirtinimą
43.32

Staliaus dirbinių įrengimas

Į šią klasę įeina:
- medinių ar kitų medžiagų durų, išskyrus automatines ir sukamąsias duris, langų, durų ir langų staktų įstatymas,
įrengimas
- baldų, tokių kaip integruotos virtuvės įrangos, sieninių spintų, laiptų, parduotuvės įrangos ir pan., įrengimas
- vidaus darbų užbaigimas, t. y. lubų dengimas, judamųjų pertvarų ir kt. įrengimas
Į šią klasę neįeina:
- automatinių ir sukamųjų durų įrengimas, žr. 43.29
43.33

Grindų ir sienų dengimas

Į šią klasę įeina:
- klojimas, klijavimas, kabinimas ar surinkimas pastatuose ir kituose statiniuose:
• keraminių, betoninių ar akmeninių sieninių ar grindų plytelių, keraminių krosnių
• parketo ir kitokių medinių grindų dangų, medinių sienų dangų
• kilimų ir linoleumo grindų dangų klojimas, įskaitant gumines ar plastikines dangas
• teracinių, marmurinių, granitinių ar skalūninių grindų ar sienų dangų
• tapetų
43.34

Dažymas ir stiklinimas

Į šią klasę įeina:
- pastatų vidaus ir išorės dažymas
- inžinerinių statinių dažymas
- stiklų, veidrodžių ir kt. įrengimas
Į šią klasę neįeina:
- langų įrengimas, žr. 43.32
43.39

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai

Į šią klasę įeina:
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- naujų pastatų valymas po statybų
- kiti, niekur kitur nepriskirti, statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Į šią klasę neįeina:
- vidaus apdailos projektuotojų veikla, žr. 74.10
- bendras pastatų ir kitų statinių vidaus valymas, žr. 81.21
- specializuotas pastatų vidaus ir išorės valymas, žr. 81.22
43.9

Kita specializuota statybos veikla

43.91

Stogų dengimas

Į šią klasę įeina:
- stogų montavimas
- stogų dengimas
Į šią klasę neįeina:
- statybos mašinų ir įrangos nuoma be operatoriaus samdymo, žr. 77.32
43.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla

Į šią klasę įeina:
- statybos veikla, kuri specializuojasi vienoje srityje, bendroje skirtingiems statiniams ir kuriai reikia specialių įgūdžių
ar įrangos:
• pamatų klojimas, įskaitant polių kalimą
• apsaugos nuo drėgmės ir vandens darbai arba hidroizoliacijos darbai
• pastatų sausinimas
• šachtinių šulinių kasimas
• plieninių elementų montavimas
• armatūros lenkimas
• plytų ir akmenų mūrijimas
• pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, įskaitant pastolių ir darbo platformų nuomą
• dūmtraukių ir pramoninių krosnių įrengimas
• darbai, kuriuos atlieka būtinus kopimo įgūdžius turintys ir specialią įrangą naudojantys specialistai, t. y. darbai
aukštyje aukštybiniuose statiniuose ar konstrukcijose
- požeminiai darbai
- atvirųjų plaukymo baseinų statyba
- pastatų išorės valymas garu, svidinimas smėliasraute ir panaši veikla
- kranų ir kitokios statybos įrangos, kuri negali būti priskirta konkrečiai statybos sričiai, su operatoriaus samdymu,
nuoma
Į šią klasę neįeina:
- statybos mašinų ir įrangos, be operatoriaus samdymo, nuoma, žr. 77.32
G SEKCIJA
DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR
MOTOCIKLŲ REMONTAS
Į šią sekciją įeina įvairių prekių didmeninė ir mažmeninė prekyba (t. y. pardavimas be perdirbimo) ir prekybai būdingų
paslaugų teikimas. Didmeninė ir mažmeninė prekyba yra paskutinis prekių paskirstymo etapas. Į šią sekciją taip pat
įeina variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas.
Į pardavimą be perdirbimo yra įtrauktos su prekyba susijusios įprastos operacijos (ar apdorojimas), pvz., rūšiavimas,
kokybės nustatymas ir prekių surinkimas, prekių, pvz., vyno ar smėlio, maišymas (mišinių gamyba), pilstymas į butelius
(juos išplaunant ar ne), pakavimas, suskirstymas į mažesnes partijas ir perpakavimas, sandėliavimas (bet kuriuo atveju
sušaldant ar atšaldant).
Į 45 skyrių įeina visos veiklos rūšys, susijusios su variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimu ir remontu, o
į 46 ir 47 skyrius visos kitos prekybos veiklos rūšys. 46 (didmeninė prekyba) ir 47 (mažmeninė prekyba) skyrių
skirtumas yra pagrįstas vyraujančiu pirkėjų tipu.
Didmeninė prekyba yra naujų arba naudotų prekių perpardavimas (pardavimas be perdirbimo) mažmenininkams,
prekyba „verslas verslui“, t. y. prekių ar paslaugų pardavimas pramoniniams, komerciniams, vartotojiškų įstaigų ar
profesionaliems vartotojams arba perpardavimas kitiems didmeninės prekybos prekiautojams, arba asmenims ar
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kompanijoms, veikiantiems kaip agentai arba brokeriai, kurie kam nors perka ar kam nors parduoda prekes. Pagrindinės
prekybos rūšys apima didmenos prekybininkus, t. y. didmenininkus, įsigyjančius nuosavybės teisę į parduodamas
prekes, pvz., didmenos prekybininkai arba perpardavėjai, pramoninių prekių pardavimo agentai, eksportuotojai,
importuotojai, kooperatinės supirkimo asociacijos, pardavimo filialai ir biurai (bet ne mažmeninės prekybos
parduotuvės), kuriuos atskirai nuo savo įmonių ar kasyklų aptarnauja gamybos ar kasybos padaliniai, siekiantys surasti
rinkas produkcijai realizuoti, paprastai nepriimantys užsakymų įmonių ar kasyklų produkcijai tiesiogiai išvežti. Taip pat
yra įtraukta pramoninių ir plataus vartojimo prekių brokerių, komisinės prekybos atstovų ir agentų, surinkėjų, supirkėjų
ir kooperatinių asociacijų, užsiimančių žemės ūkio produkcijos realizavimu, veikla.
Didmenininkai (pvz., farmacininkai) dažnai patys surenka, rūšiuoja ir vertina prekes didelėmis partijomis, atlieka
pakrovimo ar iškrovimo darbus, perpakuoja, suskirsto į mažesnes partijas; sandėliuoja, šaldo, pristato ir įrengia
parduotus daiktus, užsiima prekių pardavimo savo klientams skatinimu, reklama ir etikečių projektavimu.
Mažmeninė prekyba dažniausiai yra naujų ir panaudotų prekių, skirtų vartoti asmeniškai ar naudoti namų ūkyje,
perpardavimas (pardavimas jų neperdirbant) visuomenei parduotuvėse, universalinėse parduotuvėse, kioskuose, per
prekybos firmas, prekes pagal užsakymą parduodančias paštu, per prekių išnešiotojus, per gatvės prekiautojus, per
vartotojų kooperatyvus, per aukcionų namus ir kt. Dauguma mažmeninės prekybos prekiautojų įsigyja nuosavybės teisę
į tas prekes, kuriomis jie prekiauja, tačiau dalis veikia kaip agentai ir parduoda prekes arba konsignacijos, arba komiso
pagrindais.
45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

Į šį skyrių įeina visos veiklos rūšys (išskyrus gamybą ir nuomą), susijusios su variklinėmis transporto priemonėmis ir
motociklais, įskaitant krovininius automobilius ir sunkvežimius, pvz., naujų ir naudotų transporto priemonių didmenine
ir mažmenine prekyba, transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, variklinių transporto priemonių ir
motociklų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė ir mažmeninė prekyba. Į šį skyrių taip pat įeina transporto
priemonių atsarginių dalių didmeninės ar mažmeninės prekybos agentų veikla.
Į šį skyrių taip pat įeina transporto priemonių plovimas, poliravimas ir kt.
Į šį skyrių neįeina automobilinių degalų, tepalų ar aušalų mažmeninė prekyba ir variklinių transporto priemonių arba
motociklų nuoma.
45.1

Variklinių transporto priemonių pardavimas

45.11

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas

Į šią klasę įeina:
- naujų ir naudotų transporto priemonių:
• keleivinių variklinių transporto priemonių, įskaitant specialiąsias, pvz., greitosios pagalbos mašinas, mikroautobusus ir
kt. (kurių masė neviršija 3,5 tonų) didmeninė ir mažmeninė prekyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- visureigių variklinių transporto priemonių, tokių kaip džipai (kurių masė neviršija 3,5 tonų) didmeninė ar mažmeninė
prekyba
Į šią klasę neįeina:
- variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė ir mažmeninė prekyba, žr. 45.3
- variklinių transporto priemonių nuoma su vairuotojo samdymu, žr. 49 skyrių
- variklinių transporto priemonių nuoma be vairuotojo samdymo, žr. 77.1
45.19

Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas

Į šią klasę įeina:
- didmeninė ir mažmeninė prekyba naujomis ir naudotomis transporto priemonėmis:
• krovininiais automobiliais, priekabomis ir puspriekabėmis,
• poilsinėmis transporto priemonėmis, tokiomis kaip priekabiniai nameliai, varikliniai autonameliai
Į šią klasę taip pat įeina:
- visureigių variklinių transporto priemonių (kurių masė viršija 3,5 tonas) didmeninė ar mažmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė ir mažmeninė prekyba, žr. 45.3
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- krovininių automobilių nuoma su vairuotojo samdymu, žr. 49.41
- krovininių automobilių nuoma be vairuotojo samdymo, žr. 77.12
45.2

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

45.20

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

Į šią klasę įeina:
- variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas:
• mechaninis remontas
• elektrinės įrangos remontas
• elektroninių įpurškimo sistemų remontas
• einamoji techninė priežiūra
• kėbulo remontas
• variklinių transporto priemonių dalių remontas
• plovimas, poliravimas ir kt.
• purškimas ir dažymas
• priekinių stiklų ir langų remontas
• variklinių transporto priemonių sėdynių remontas
- padangų ir kamerų remontas, uždėjimas ar pakeitimas
- antikorozinis apdorojimas
- dalių ir pagalbinių reikmenų įrengimas ne gamybos proceso metu
Į šią klasę neįeina:
- padangų atnaujinimas ir restauravimas, žr. 22.11
45.3

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas

Į šią grupę įeina įvairių variklinių transporto priemonių dalių, komponentų, padavimo įrangos, įrankių ir pagalbinių
reikmenų, pvz.:
• guminių padangų ir padangų kamerų
• uždegimo žvakių, akumuliatorių, apšvietimo įrangos ir elektrinių dalių, didmeninė ir mažmeninė prekyba
45.31

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba

45.32

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba

Į šią klasę neįeina:
- automobilių degalų mažmeninė prekyba, žr. 47.30
45.4

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

45.40

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

Į šią klasę įeina:
- motociklų, įskaitant mopedus, didmeninė ir mažmeninė prekyba
- motociklų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė ir mažmeninė prekyba (įskaitant prekybos tarpininkus ir
užsakymų paštu firmas
- motociklų techninė priežiūra ir remontas
Į šią klasę neįeina:
- dviračių, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba, žr. 46.49
- dviračių, jų atsargių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba, žr. 47.64
- motociklų nuoma, žr. 77.39
- dviračių techninė priežiūra ir remontas, žr. 95.29
46

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

Į šį skyrių įeina didmeninė prekyba savo lėšomis arba už atlygį ar pagal sutartį (komisinė prekyba), susijusi su
didmenine tiek vidaus, tiek tarptautine prekyba (importas / eksportas).
Į šį skyrių neįeina:
- variklinių transporto priemonių, priekabinių namelių ir motociklų didmeninė prekyba, žr. 45.1, 45.4
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- variklinių transporto priemonių pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba, žr. 45.31, 45.40
- prekių nuoma ir išperkamoji nuoma, žr. 77 skyrių
- kietųjų prekių pakavimas, skystųjų arba dujinių produktų išpilstymas į butelius, įskaitant sumaišymą ir filtravimą,
atliekamas trečiosioms šalims, žr. 82.92
46.1

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį

Į šią grupę įeina:
- prekybos tarpininkų, prekių prekybos brokerių ir visų kitų didmeninės prekybos prekiautojų, prekiaujančių kitų
asmenų vardu ir jų lėšomis, veikla
- asmenų, kurie supažindina pardavėjus su pirkėjais arba sudaro komercinius sandorius pagrindinių asmenų vardu,
įskaitant paslaugas internetu, veikla
Į šią grupę taip pat įeina:
- didmeninės prekybos aukcionų namų, įskaitant didmeninės prekybos aukcionus internetu, veikla
46.11

Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla

Į šią klasę neįeina:
- didmeninė prekyba savo vardu, žr. 46.2−46.9
- mažmeninė prekyba per komiso agentus ne parduotuvėse, žr. 47.99
46.12

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

Į šią klasę įeina pardavimo agentų veikla, susijusi su prekyba:
• degalais, rūda, metalais ir pramoniniais chemikalais, įskaitant trąšas
Į šią klasę neįeina:
- didmeninė prekyba savo vardu, žr. 46.2−46.9
- mažmeninė prekyba per komiso agentus ne parduotuvėse, žr. 47.99
46.13

Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla

Į šią klasę neįeina:
- didmeninė prekyba savo vardu, žr. 46.2−46.9
- mažmeninė prekyba per komiso agentus ne parduotuvėse, žr. 47.99
46.14

Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla

Į šią klasę įeina pardavimo agentų veikla, susijusi su pardavimu:
• mašinų, įskaitant įstaigos mašinas ir kompiuterius, pramonės įrangą, laivus ir orlaivius bei žemės ūkio mašinas
Į šią klasę neįeina:
- variklinių transporto priemonių pardavimo agentų veikla, žr. 45.1
- variklinių transporto priemonių aukcionai, žr. 45.1
- didmeninė prekyba savo vardu, žr. 46.2−46.9
- mažmeninė prekyba per komiso agentus ne parduotuvėse, žr. 47.99
46.15

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

Į šią klasę neįeina:
- didmeninė prekyba savo vardu, žr. 46.2−46.9
- mažmeninė prekyba per komiso agentus ne parduotuvėse, žr. 47.99
46.16

Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo prekybos agentų veikla

Į šią klasę neįeina:
- didmeninė prekyba savo vardu, žr. 46.2−46.9
- mažmeninė prekyba per komiso agentus ne parduotuvėse, žr. 47.99
46.17

Maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo prekybos agentų veikla
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Į šią klasę neįeina:
- didmeninė prekyba savo vardu, žr. 46.2−46.9
- mažmeninė prekyba per komiso agentus ne parduotuvėse , žr. 47.99
46.18

Kitų specifinių produktų pardavimo prekybos agentų specializuota veikla

Į šią klasę neįeina:
- didmeninė prekyba savo vardu, žr. 46.2−46.9
- mažmeninė prekyba per komiso agentus ne parduotuvėse, žr. 47.99
- draudimo agentų veikla, žr. 66.22
- nekilnojamojo turto agentų veikla, žr. 68.31
46.19

Įvairių prekių pardavimo agentų veikla

Į šią klasę neįeina:
- didmeninė prekyba savo vardu, žr. 46.2−46.9
- mažmeninė prekyba per komiso agentus ne parduotuvėse, žr. 47.99
46.2

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba

46.21

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- grūdų ir sėklų didmeninė prekyba
- aliejingųjų vaisių ir uogų didmeninė prekyba
- neapdirbto tabako didmeninė prekyba
- pašarų gyvuliams ir žemės ūkio žaliavų didmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- tekstilės pluoštų didmeninė prekyba, žr. 46.76
46.22

Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- gėlių, sodinukų ir svogūnėlių didmeninė prekyba
46.23

Gyvų gyvulių didmeninė prekyba

46.24

Kailių ir odų didmeninė prekyba

46.3

Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių didmeninė prekyba

46.31

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- šviežių vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba
- paruoštų ir konservuotų vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba
46.32

Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba

46.33

Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- pieno produktų didmeninė prekyba
- kiaušinių ir kiaušinių produktų didmeninė prekyba
- gyvūninio ar augalinio valgomojo aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba
46.34

Gėrimų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba
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- nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

Į šią klasę taip pat įeina:
- vyno pirkimas didelėse talpyklose ir jo nepakeitus pilstymas į butelius
Į šią klasę neįeina:
- vyno ar rektifikuoto spirito maišymas, žr. 11.01, 11.02
46.34.10

Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

46.34.20

Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

46.35

Tabako gaminių didmeninė prekyba

46.36

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba
- kepyklos produktų didmeninė prekyba
46.37

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba

46.38

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

Į šią klasę taip pat įeina:
- naminių gyvūnėlių ėdalo didmeninė prekyba
46.39

Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba

46.4

Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

Į šią grupę įeina namų ūkio reikmenų, įskaitant tekstilės gaminius, didmeninė prekyba.
46.41

Tekstilės gaminių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- verpalų didmeninė prekyba
- audinių didmeninė prekyba
- skalbinių ir kt. didmeninė prekyba
- galanterijos: adatų, siuvimo siūlų ir kt. didmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- tekstilės pluoštų didmeninė prekyba, žr. 46.76
46.42

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- drabužių, įskaitant sportinius drabužius, didmeninė prekyba
- drabužių priedų, tokių kaip pirštinės, kaklaraiščiai, petnešos didmeninė prekyba
- avalynės didmeninė prekyba
- kailinių dirbinių didmeninė prekyba
- skėčių didmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba, žr. 46.48
- odinių dirbinių didmeninė prekyba, žr. 46.49
- specialios sportinės avalynės, tokios kaip slidžių batai, didmeninė prekyba, žr. 46.49
46.42.10

Guminės avalynės didmeninė prekyba

46.42.20

Odinės avalynės didmeninė prekyba
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46.42.30

Kailinių gaminių didmeninė prekyba

46.42.40

Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba

46.43

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- buitinių elektrinių prietaisų didmeninė prekyba
- radijo ir televizijos aparatūros didmeninė prekyba
- fotografijos ir optinių prekių didmeninė prekyba
- elektrinių šildymo prietaisų didmeninė prekyba
- įrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių, kompaktinių diskų (CD), skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) didmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- neįrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių, kompaktinių diskų (CD), skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) didmeninė
prekyba, žr. 46.52
- siuvimo mašinų didmeninė prekyba, žr. 46.64
46.44

Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo priemonių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė prekyba
- valymo priemonių didmeninė prekyba
46.44.10

Porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė prekyba

46.44.20

Valymo priemonių didmeninė prekyba

46.45

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- kvepalų, kosmetikos priemonių ir muilo didmeninė prekyba
46.46

Farmacijos prekių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba
46.46.10

Chirurginių ir ortopedinių instrumentų bei protezų didmeninė prekyba

46.46.20

Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninė prekyba

46.47

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- buitinių baldų didmeninė prekyba
- kilimų didmeninė prekyba
- apšvietimo įrangos didmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- įstaigos baldų didmeninė prekyba, žr. 46.65
46.48

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba

46.49

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- medienos dirbinių, pintinių dirbinių, kamštienos ir kt. dirbinių didmeninė prekyba
- dviračių ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
- raštinės reikmenų, knygų, žurnalų ir laikraščių didmeninė prekyba
- odinių prekių ir kelionės reikmenų didmeninė prekyba
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- muzikos instrumentų didmeninė prekyba
- žaidimų ir žaislų didmeninė prekyba
- sporto prekių, įskaitant specialiąją sportinę avalynę, tokią kaip slidžių batai, didmeninė prekyba
46.5

Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba

Į šią grupę įeina informacijos ir ryšių technologijų įrangos (IRT), t. y. kompiuterių, telekomunikacijos įrangos ir jų
dalių, didmeninė prekyba.
46.51

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- kompiuterių ir jų išorinės įrangos didmeninė prekyba
- programinės įrangos didmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- elektroninių dalių didmeninė prekyba, žr. 46.52
- įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) didmeninė prekyba, žr. 46.66
46.52

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- elektroninių lempų ir vamzdžių didmeninė prekyba
- puslaidininkinių įtaisų didmeninė prekyba
- mikroprocesoriaus lustų ir integrinių grandynų didmeninė prekyba
- spausdintinių grandinių didmeninė prekyba
- neįrašytų garso ir vaizdo juostų, diskelių bei magnetinių ir optinių diskų (kompaktinių diskų (CD) ir skaitmeninių
vaizdo diskų (DVD)) didmeninė prekyba
- telefono ir ryšių įrangos didmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- įrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių (CD ir DVD) didmeninė prekyba, žr. 46.43
- kompiuterių ir jų išorinės įrangos didmeninė prekyba, žr. 46.51
46.6

Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba

Į šią grupę įeina specialiosios paskirties mašinų, įrangos ir reikmenų, skirtų įvairiomis pramonės rūšimis ir bendrosios
paskirties mašinoms, didmeninė prekyba.
46.61

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- žemės ūkio mašinų ir įrangos didmeninė prekyba:
• plūgų, mėšlo kratytuvų, sėjamųjų
• derliaus nuėmimo
• kuliamųjų
• melžimo įrenginių
• paukštininkystės, bitininkystės įrenginių
• žemės ir miškų ūkio traktorių
Į šią klasę taip pat įeina:
- vejapjovių su įvairiais varytuvais didmeninė prekyba
46.62

Staklių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- staklių didmeninė prekyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- kompiuterio valdomų staklių didmeninė prekyba
46.63

Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba
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46.64

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba

Į šią klasę taip pat įeina:
- kompiuterio valdomų tekstilės pramonės mašinų ir kompiuterio valdomų siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninė
prekyba
46.65

Įstaigos baldų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- didmeninės prekybos paslaugos susijusios su:
• prekėmis, kurių gamyba klasifikuojama 31.01 klasėje (Įstaigų ir parduotuvių baldų gamyba)
46.66

Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- įstaigos mašinų ir įrangos, išskyrus kompiuterius ir jų išorinę įrangą, didmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- kompiuterių ir jų išorinės įrangos didmeninė prekyba, žr. 46.51
- elektroninių dalių, telefono ir ryšių įrangos didmeninė prekyba, žr. 46.52
46.69

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- transporto įrangos, išskyrus variklines transporto priemones, motociklus ir dviračius, didmeninė prekyba
- konvejerinės gamybos robotų didmeninė prekyba
- laidų, jungiklių ir kitokios pramonėje naudojamos instaliacinės įrangos didmeninė prekyba
- kitos elektros įrangos, tokios kaip elektros varikliai ir transformatoriai, didmeninė prekyba
- kitų, niekur kitur nepriskirtų mašinų, naudojamų pramonėje (išskyrus kasybą, statybą, civilinę inžineriją ir tekstilės
pramonę), prekyboje, navigacijoje ir kitoms paslaugoms teikti, didmeninė prekyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- matavimo prietaisų ir įrangos didmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- variklinių transporto priemonių, priekabų ir priekabinių namelių didmeninė prekyba, žr. 45.1
- variklinių transporto priemonių atsarginių dalių didmeninė prekyba, žr. 45.31
- motociklų didmeninė prekyba, žr. 45.40
- dviračių didmeninė prekyba, žr. 46.49
46.7

Kita specializuota didmeninė prekyba

Į šią grupę įeina kita, niekur kitur šiame skyriuje neklasifikuojama, specializuota didmeninė prekyba. Čia įeina tarpinių
produktų, išskyrus žemės ūkio paruošas, paprastai skirtų ne namų ūkio reikmėms tenkinti, didmeninė prekyba.
46.71

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- degalų, tepalų, plastiškųjų tepalų, alyvų, tokių kaip:
• medžio anglys, akmens anglys, koksas, medienos kuras, ligroinas
• žalia nafta, nevalyta nafta, dyzelinas, benzinas, kūrenamasis mazutas, krosnių kuras, žibalas
• suskystintos naftos dujos, butano ir propano dujos
• tepamoji alyva ir tepalai, rafinuoti naftos produktai, didmeninė prekyba
46.71.10

Kietojo kuro didmeninė prekyba

46.71.20

Benzino didmeninė prekyba

46.71.30

Dujinio kuro didmeninė prekyba

46.71.40

Dyzelinio kuro didmeninė prekyba
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46.71.50

46.72

Tepalų didmeninė prekyba

Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- juodųjų ir spalvotųjų metalų rūdų didmeninė prekyba
- juodųjų ir spalvotųjų metalų pirminių formų didmeninė prekyba
- kitų, niekur kitur nepriskirtų, juodųjų ir spalvotųjų metalų pusgaminių didmeninė prekyba
- aukso ir kitų tauriųjų metalų didmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- metalo laužo didmeninė prekyba, žr. 46.77
46.73

Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- žaliavinės medienos didmeninė prekyba
- pirminio medienos apdirbimo gaminių didmeninė prekyba
- dažų ir lakų didmeninė prekyba
- statybinių medžiagų didmeninė prekyba:
• smėlio, žvyro
- sienų apmušalų ir grindų dangų didmeninė prekyba
- plokščiojo stiklo didmeninė prekyba
- sanitarinės įrangos didmeninė prekyba:
• vonių, praustuvų, klozetų ir kitokio sanitarinio porceliano
- surenkamųjų pastatų didmeninė prekyba
46.73.10
46.74

Popierinių sienų apmušalų didmeninė prekyba
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- metalinių dirbinių ir spynų didmeninė prekyba
- jungiamųjų detalių ir įtaisų didmeninė prekyba
- vandens šildytuvų didmeninė prekyba
- sanitarinės instaliacinės įrangos didmeninė prekyba:
• vamzdžių, vamzdelių, jungiamųjų detalių, čiaupų, trišakių, jungių, guminių vamzdžių ir kt.
- įrankių, tokių kaip plaktukai, pjūklai, atsuktuvai ir kitokie rankiniai įrankiai, didmeninė prekyba
46.74.10

Geležies dirbinių didmeninė prekyba

46.74.20

Vandentiekio įrangos didmeninė prekyba

46.74.30

Šildymo įrangos didmeninė prekyba

46.75

Chemijos produktų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- pramoninių chemikalų didmeninė prekyba:
• anilino, spaustuvinių dažų, eterinių aliejų, pramoninių dujų, cheminių klijų, dažančiųjų medžiagų, dirbtinės dervos,
metanolio, parafino, skoninių ir aromatingųjų medžiagų, sodos, pramoninės druskos, rūgščių ir sieros, krakmolo
pakaitalų ir kt.
- trąšų ir agrocheminių produktų didmeninė prekyba
46.75.10

Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba

46.75.20

Ne vaistinės paskirties stipriai veikiančiųjų ir nuodingųjų medžiagų didmeninė prekyba

46.76

Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
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- plastikinių medžiagų pirminių formų didmeninė prekyba
- gumos (kaučiuko) didmeninė prekyba
- tekstilės pluoštų ir kt. didmeninė prekyba
- popieriaus šūsnių didmeninė prekyba
- brangakmenių didmeninė prekyba
46.76.10

Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė prekyba

46.76.20

Linų pluošto didmeninė prekyba

46.77

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- metalo ir nemetalo atliekų, laužo ir medžiagų tinkamų grąžinamajam perdirbimui didmeninė prekyba, įskaitant
naudotų daiktų, tokių kaip automobiliai, kaupimą, rūšiavimą, išardymą, išrinkimą, atskiriant tinkamas naudoti dalis,
pakavimą, perpakavimą, saugojimą ir pristatymą, tačiau be realus perdirbimo proceso. Be to, superkamos ir
parduodamos atliekos turi tam tikrą likutinę vertę.
Į šią klasę taip pat įeina:
- automobilių, kompiuterių, televizorių ir kitos įrangos išardymas ar išrinkimas ir tinkamų naudoti dalių pardavimas
Į šią klasę neįeina:
- buitinių ir pramoninių atliekų rinkimas, žr. 38.1
- atliekų tvarkymas, nesusijęs su jų panaudojimu tolesniame pramoninės gamybos procese, turint tikslą jas pašalinti, žr.
38.2
- atliekų, laužo ir kitokių daiktų perdirbimas į antrines žaliavas, kai realus perdirbimo procesas būtinas (antrinės
žaliavos, kaip perdirbimo rezultatas, tiesiogiai tinka pramoniniam gamybos procesui, bet tai nėra naujas produktas), žr.
38.3
- automobilių, kompiuterių, televizorių ir kitos įrangos išardymas, atskiriant atgavimui tinkamas medžiagas, žr. 38.31
- laivų išardymas, žr. 38.31
- automobilių supjaustymas mechaniniu būdu, žr. 38.32
- naudotų daiktų mažmeninė prekyba, žr. 47.79
46.9

Nespecializuota didmeninė prekyba

46.90

Nespecializuota didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:
- įvairių nespecializuotų prekių didmeninė prekyba
47

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

Į šį skyrių įeina naujų ir panaudotų prekių, skirtų plačiai visuomenei vartoti asmeniškai ar naudoti namų ūkyje,
perpardavimas (pardavimas jų neperdirbant) parduotuvėse, universalinėse parduotuvėse, kioskuose, per prekybos
firmas, parduodančias prekes pagal užsakymą paštu, prekių išnešiotojus, gatvės prekiautojus, vartotojų kooperatyvus ir
kt.
Mažmeninė prekyba klasifikuojama pirmiausiai atsižvelgiant į prekybos vietos tipą (mažmeninė prekyba parduotuvėse
klasifikuojama 47.1–47.7 grupėse, mažmeninė prekyba ne parduotuvėse klasifikuojama 47.8 ir 47.9 grupėse). Į
mažmeninę prekybą parduotuvėse įeina mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis (47.79 klasė). Mažmeninė prekyba
parduotuvėse skirstoma į specializuotą mažmeninę prekybą (47.2–47.7 grupės) ir nespecializuotą mažmeninę prekybą
(47.1 grupė). Minėtos grupės toliau skirstomos pagal parduodamų prekių asortimentą. Pardavimas ne parduotuvėse
skirstomas pagal pardavimo formą, pvz., mažmeninė prekyba kioskuose ir turgavietėse (47.8 grupė) ir kita mažmeninė
prekyba ne parduotuvėse, pvz., prekių pagal užsakymus pardavimas paštu, išnešiojamoji prekyba, prekyba iš automatų
ir kt. (47.9 grupė).
Į šį skyrių įeina prekių, kurios paprastai vadinamos vartojimo arba mažmeninėmis prekėmis, prekyba. Todėl į šį skyrių
neįeina prekės, paprastai nepriskiriamos mažmeninei prekybai, tokios kaip grūdai, rūda, pramoninės mašinos ir įranga,
ir kt. Į šį skyrių taip pat įeina prekybos vienetai, pirmiausia susiję su prekių, tokių kaip asmeniniai kompiuteriai, raštinės
reikmenys, dažai arba mediena, pardavimu plačiajai visuomenei, nors šie pardavimai ir nebūtų skirti asmeniniam arba
namų ūkio vartojimui, tačiau atliekami demonstruojamų pardavimų metu. Įprastas prekyboje apdorojimas nekeičia
pagrindinių prekės charakteristikų ir gali apimti, pvz., rūšiavimą, perskirstymą, maišymą ir pakavimą.
Į šį skyrių taip pat įeina mažmeninė prekyba, vykdoma per prekybos tarpininkus ir aukcionų namus.
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Į šį skyrių neįeina:
- ūkininkų atliekami jų pačių pagamintos žemės ūkio produkcijos pardavimai, žr. 01 skyrių
- prekių gamyba ir jų pardavimai, kurie paprastai yra klasifikuojami kaip apdirbamoji gamyba 10–32 skyriuose
- variklinių transporto priemonių, motociklų ir jų dalių prekyba, žr. 45 skyrių
- grūdų, rūdų, žalios naftos, pramoninių chemikalų, geležies ir plieno, pramoninių mašinų ir įrenginių pardavimas, žr.
46 skyrių
- maisto ir gėrimų pardavimas vartoti vietoje ir gatavų valgių pardavimas išsineštinai, žr. 56 skyrių
- asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma plačiai visuomenei, žr. 77.2 grupę
47.1

Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse

Į šią grupę įeina mažmeninė prekyba įvairaus asortimento prekėmis tame pačiame prekybos vienete (nespecializuotoje
parduotuvėje), tokiame kaip prekybos centras ar universalinė parduotuvė.
47.11

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

Į šią klasę įeina:
- plataus asortimento, kuriame vyrauja maisto produktai, gėrimai ir tabakas, prekių mažmeninė prekyba:
• universalinių parduotuvių, kuriose be pagrindinių maisto, gėrimų ar tabako pardavimų, prekiaujama kitų sričių
prekėmis, tokiomis kaip drabužiai, baldai, prietaisai, metalo gaminiai, kosmetika ir kt., veikla
47.19

Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- plataus asortimento, kuriame maisto produktai, gėrimai ar tabakas nėra vyraujantys, prekių mažmeninė prekyba
- universalinių parduotuvių, kuriose prekiaujama bendrosios paskirties prekėmis, įskaitant drabužius, baldus, prietaisus,
metalo gaminius, kosmetikos priemones, juvelyrinius dirbinius, žaislus, sporto prekes ir kt., veikla
47.2

Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.21

Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- šviežių vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba
- paruoštų ir konservuotų vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba
47.22

Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- mėsos ir mėsos produktų (įskaitant paukštieną) mažmeninė prekyba
47.23

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- žuvų, kitų jūros gėrybių ir jų gaminių mažmeninė prekyba
47.24 Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
47.24.10

Duonos, pyrago ir kitų miltinių produktų mažmeninė prekyba

47.24.20

Konditerijos gaminių ir saldumynų mažmeninė prekyba

47.25

Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- gėrimų (neskirtų vartoti pardavimo vietoje) mažmeninė prekyba:
• alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba
• nealkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba
47.25.10

Alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba
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47.25.20
47.26

Gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba
Tabako gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- tabako mažmeninė prekyba
- tabako gaminių mažmeninė prekyba
47.29

Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- pieno produktų ir kiaušinių mažmeninė prekyba
- kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų mažmeninė prekyba
47.3

Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.30

Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- variklinių transporto priemonių ir motociklų degalų mažmeninė prekyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- variklinių transporto priemonių tepalų ir aušinimo produktų mažmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- degalų didmeninė prekyba, žr. 46.71
- mažmeninė prekyba suskystintomis naftos dujomis maistui gaminti arba šildymo reikmėms, žr. 47.78
47.4
Mažmeninė prekyba iInformacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangaos mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
Į šią grupę įeina informacijos ir ryšių technologijų įrangos (IRT), tokios kaip kompiuteriai ir jų išorinė įranga,
telekomunikacijų įranga, buitinė elektroninė aparatūra, mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.
47.41

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- kompiuterių mažmeninė prekyba
- kompiuterių išorinės įrangos mažmeninė prekyba
- vaizdo žaidimų pultų mažmeninė prekyba
- bendrosios paskirties programinės įrangos, įskaitant vaizdo žaidimus, mažmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- neįrašytų juostų ir diskų mažmeninė prekyba, žr. 47.63
47.42

Telekomunikacijų įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.43

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- radijo ir televizijos įrangos mažmeninė prekyba
- garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba
- kompaktinių diskų (CD), skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) ir kt. leistuvų ir įrašymo aparatų mažmeninė prekyba
47.5

Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią grupę įeina buitinės įrangos, tokios kaip tekstilės gaminiai ar dirbiniai, metalo dirbiniai, kilimai, elektriniai
prietaisai ar baldai, mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.
47.51
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Į šią klasę įeina:
- audinių mažmeninė prekyba
- mezgininių verpalų mažmeninė prekyba
- pagrindinių medžiagų kilimėlių, gobelenų ar siuvinių gamybai mažmeninė prekyba
- tekstilės gaminių ar dirbinių mažmeninė prekyba
- galanterijos reikmenų: adatų, siuvimo siūlų ir kt. mažmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- drabužių mažmeninė prekyba, žr. 47.71
47.52

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- metalo gaminių mažmeninė prekyba
- dažų, lakų ir politūrų mažmeninė prekyba
- plokščiojo stiklo mažmeninė prekyba
- kitų statybinių medžiagų, tokių kaip plytos, mediena, sanitarinė įranga, mažmeninė prekyba
- „pasidaryk pats“ reikalingų medžiagų ir įrangos mažmeninė prekyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- vejapjovių su įvairiais varytuvais mažmeninė prekyba
- saunų mažmeninė prekyba
47.52.10

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninė prekyba

47.52.20

Plokščiojo stiklo mažmeninė prekyba

47.52.30

Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba

47.52.40

Medžiagų ir smulkiojo remonto darbams įrangos mažmeninė prekyba

47.53

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

Į šią klasę įeina:
- kilimų ir kilimėlių mažmeninė prekyba
- užuolaidų ir tiulinių užuolaidų mažmeninė prekyba
- tapetų ir grindų dangų mažmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- kamštienos grindų plytelių mažmeninė prekyba, žr. 47.52
47.54

Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę neįeina:
- garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba, žr. 47.43
47.59

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

Į šią klasę įeina:
- namų ūkio baldų mažmeninė prekyba
- apšvietimo prietaisų mažmeninė prekyba
- namų ūkio reikmenų ir stalo įrankių, indų, stiklo, porceliano ir keramikos mažmeninė prekyba
- medinių, kamštienos ir pintinių dirbinių mažmeninė prekyba
- neelektrinių namų ūkio prietaisų mažmeninė prekyba
- muzikos instrumentų ir muzikos partitūrų mažmeninė prekyba
- garsinių apsaugos sistemų, tokių kaip elektroniniai užraktai, seifai ir saugyklos, be įrengimo ir aptarnavimo paslaugų
mažmeninė prekyba
- niekur kitur nepriskirtų namų ūkio daiktų ir įrangos mažmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba, žr. 47.79
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47.6

Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią grupę įeina kultūros ir poilsio prekių, tokių kaip knygos, laikraščiai, muzikos ir vaizdo įrašai, sporto įranga,
žaidimai ir žaislai, mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.
47.61

Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- įvairių knygų mažmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- naudotų ir antikvarinių knygų mažmeninė prekyba, žr. 47.79
47.62

Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę taip pat įeina:
- rašymo reikmenų, tokių kaip plunksnakočiai, pieštukai, popierius ir kt., mažmeninė prekyba
47.63

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- muzikos įrašų, garsajuosčių, kompaktinių diskų ir kasečių mažmeninė prekyba
- vaizdajuosčių ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) mažmeninė prekyba
Į šią klasę taip pat įeina:
- neįrašytų juostų ir diskų mažmeninė prekyba
47.64

Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- sporto prekių, žvejybos reikmenų, stovyklavimo prekių, valčių ir dviračių mažmeninė prekyba
47.65

Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- žaidimų ir žaislų, pagamintų iš įvairių medžiagų mažmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- vaizdo žaidimų pultų mažmeninė prekyba, žr. 47.41
- bendrosios paskirties programinės įrangos, įskaitant vaizdo žaidimus, mažmeninė prekyba, žr. 47.41
47.7

Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią grupę įeina prekyba specializuotose parduotuvėse tam tikromis, neįtrauktomis į kitas klasifikatoriaus grupes,
prekėmis, tokiomis kaip drabužiai, avalynė ir odos gaminiai, medikamentai ir medicinos prekės, laikrodžiai, suvenyrai,
valymo medžiagos, ginklai, gėlės ir naminiai gyvūnai, ir kt. Taip pat įeina naudotų prekių mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse.
47.71

Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- drabužių mažmeninė prekyba
- kailio gaminių mažmeninė prekyba
- aprangos priedų, tokių kaip pirštinės, kaklaraiščiai, petnešos ir kt. mažmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- tekstilės gaminių ir dirbinių mažmeninė prekyba, žr. 47.51
47.72

Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- avalynės mažmeninė prekyba

182

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
- odos gaminių mažmeninė prekyba
- kelionės reikmenų iš odos arba odos pakaitalų mažmeninė prekyba
Į šią klasę neįeina:
- specialiosios sportinės avalynės, tokios kaip slidžių batai, mažmeninė prekyba, žr. 47.64
47.73

Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla

Į šią klasę įeina:
- vaistų mažmeninė prekyba
47.74

Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.75

Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- kvepalų, kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba
47.76 Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
47.77

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.78

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- fotografijos, optinės ir tiksliosios įrangos mažmeninė prekyba
- optikų veikla
- suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų mažmeninė prekyba
- komercinių meno galerijų veikla
- buitinio skystojo kuro, dujų balionų, akmens anglių ir malkų mažmeninė prekyba
- ginklų ir šaudmenų mažmeninė prekyba
- ženklų ir monetų mažmeninė prekyba
- komercinių meno galerijų atliekama mažmeninė prekyba
- niekur kitur nepriskirtų ne maisto produktų mažmeninė prekyba
47.78.10

Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba

47.78.20

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

47.78.30

Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba

47.78.40

Optikos prekių mažmeninė prekyba

47.78.90

Kita specializuota mažmeninė prekyba

47.79

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse

Į šią klasę įeina:
- naudotų knygų mažmeninė prekyba
- kitų naudotų daiktų mažmeninė prekyba
- antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba
- aukcionų namų (mažmeninė) veikla
Į šią klasę neįeina:
- naudotų variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba, žr. 45.1
- interneto ir kitų, ne parduotuvėse organizuojamų (mažmeninių) aukcionų, veikla, žr. 47.91, 47.99
- lombardų veikla, žr. 64.92
47.79.10
47.8

Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
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Į šią grupę įeina bet kokios rūšies naujų ar naudotų prekių mažmeninė prekyba, paprastai atliekama kilnojamuosiuose
kioskuose, pastatytuose šalia kelių ar prekiauti skirtose vietose.
47.81

Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

Į šią klasę neįeina:
- paruošto maisto, skirto vartoti nedelsiant, mažmeninė prekyba (mobilieji prekiautojai maistu), žr. 56.10
47.82

Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

47.89

Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

Į šią klasę įeina:
- mažmeninė prekyba kioskuose arba turgavietėse kitomis prekėmis, tokiomis kaip:
• kilimai ir kilimėliai
• knygos
• žaidimai ir žaislai
• buitiniai prietaisai ir buitinė elektroninė aparatūra
• muzikos ir vaizdo įrašai
47.9

Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

Į šią grupę įeina mažmeninė prekyba, atliekama užsakant prekes paštu, internetu, išnešiojamoji prekyba, prekyba iš
automatų smulkioms prekėms pardavinėti ir kt.
47.91

Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu

Į šią klasę įeina užsakomasis pardavimas paštu arba internetu, t. y. mažmeninės prekybos veikla, kai pirkėjas,
remdamasis reklama, katalogais, informacija, pateikta interneto svetainėje, modeliais arba kitomis reklamos
priemonėmis, pasirenka prekes ir užsako jas paštu, telefonu arba internetu (paprastai naudojamasi specialiomis interneto
svetainių priemonėmis). Užsakyta prekė gali būti tiesiogiai atsiųsta internetu arba pristatyta pirkėjui fiziniu būdu.
Į šią klasę įeina:
- visų rūšių prekių mažmeninė prekyba, užsakant prekes paštu
- visų rūšių prekių mažmeninė prekyba, užsakant prekes internetu
Į šią klasę taip pat įeina:
- tiesioginė prekyba per televiziją, radiją ar telefonu
- mažmeniniai aukcionai internetu
Į šią klasę neįeina:
- variklinių transporto priemonių, variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba
internetu, žr. 45.1 ir 45.3 grupes
- motociklų, motociklų dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba internetu, žr. 45.40
47.99

Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

Į šią klasę įeina:
- įvairių produktų ar gaminių mažmeninė prekyba bet kokiu, ankstesnėse klasėse nenurodytu būdu:
• tiesioginė ar išnešiojamoji prekyba per prekiautojus
• iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti ir kt.
- tiesioginė prekyba degalais (krosnių kuru, malkomis ir kt.), pristatomais į pirkėjo patalpas
- aukcionų ne parduotuvėse (mažmeninių, išskyrus internetu) veikla
- mažmeninė prekyba per komiso agentus (ne parduotuvėse)
47.99.10

Mažmeninė prekyba per keliaujančius firmos atstovus

47.99.20

Mažmeninė prekyba iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti

H SEKCIJA

TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS

184

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Į šią sekciją įeina keleivių arba krovinių vežimas pagal tvarkaraštį arba ne pagal tvarkaraštį geležinkelių, kelių, vandens,
oro transportu ir krovinių transportavimas vamzdynais bei susijusi veikla, tokia kaip transporto terminalų ir stovėjimo
aikštelių veikla, krovinių tvarkymas, sandėliavimas ir kt. Į šią sekciją taip pat įeina transporto įrangos nuoma su
vairuotojo ar operatoriaus samdymu. Į šią sekciją taip pat įeina pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla.
Į šią sekciją neįeina:
- transporto priemonių, išskyrus variklines transporto priemones, kapitalinis remontas ar pertvarkymas
(rekonstravimas), žr. 33.1 grupę
- kelių, geležinkelių tiesimas, uostų, aerodromų statyba ir įrengimas, techninė priežiūra bei remontas, žr. 42 skyrių
- variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, žr. 45.20
- transporto įrangos nuoma be vairuotojo ar operatoriaus samdymo, žr. 77.1 ir 77.3
49

Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais

Į šį skyrių įeina keleivių ir krovinių vežimas keliais ir geležinkeliais, taip pat krovinių transportavimas vamzdynais.
49.1

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas

49.10

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas

Į šią klasę įeina:
- keleivių vežimas geležinkelio transporto priemonėmis magistralinių linijų tinklais, išdėstytais plačioje geografinėje
teritorijoje
- keleivių vežimas tarpmiestiniais geležinkeliais
- miegamųjų vagonų ar vagonų-restoranų eksploatavimas, sudarantis geležinkelio kompanijų veiklos dalį
Į šią klasę neįeina:
- keleivių vežimas miesto ir priemiestinėmis transporto sistemomis, žr. 49.31
- keleivinio transporto terminalų veikla, žr. 52.21
- geležinkelių infrastruktūros darbas; susijusi veikla, tokia kaip manevravimas ir parengiamasis traukinio formavimas,
žr. 52.21
- miegamųjų vagonų ar vagonų-restoranų eksploatavimas, atliekamas skirtingų gamybos vienetų, žr. 55.90, 56.10
49.2

Krovininis geležinkelio transportas

49.20

Krovininis geležinkelio transportas

Į šią klasę įeina:
- krovinių vežimas geležinkelio magistralinių linijų tinklais, taip pat ir trumpų linijų krovinių geležinkeliais
Į šią klasę neįeina:
- sandėliavimas ir laikymas, žr. 52.10
- krovininio transporto terminalų veikla, žr. 52.21
- geležinkelių infrastruktūros darbas; susijusi veikla, tokia kaip manevravimas ir parengiamasis traukinio formavimas,
žr. 52.21
- krovinių tvarkymas, žr. 52.24
49.3

Kitas keleivinis sausumos transportas

Į šią grupę įeina visa sausumos keleivinio transporto, išskyrus geležinkelio transportą, veikla. Tačiau, geležinkelio
transportas, kaip miesto ar priemiestinio transporto sistemos dalis, klasifikuojama šioje grupėje.
49.31

Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu

Į šią klasę įeina:
- keleivių vežimas miesto ar priemiestiniu sausumos transportu. Čia gali įeiti įvairios sausumos transporto rūšys, tokios
kaip autobusai, tramvajai, troleibusai, požeminiai ar estakadiniai geležinkeliai ir kt. Vežimas atliekamas tvarkaraštyje
nurodytais maršrutais, įlaipinant ir išlaipinant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų
tvarkaraščių.
Į šią klasę taip pat įeina:
- transporto linijų miestas–oro uostas ar miestas–stotis veikla
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- funikulierių, kabamųjų lynų kelių ir kt. eksploatavimas, jeigu jie yra miesto arba priemiestinio transporto sistemų dalis
Į šią klasę neįeina:
- tarpmiestinis keleivinis geležinkelių transportas, žr. 49.10
49.31.10

Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje

49.31.20

Keleivių vežimas troleibusais mieste ar priemiestyje

49.32

Taksi veikla

Į šią klasę taip pat įeina:
- kita privačių lengvųjų automobilių nuoma su vairuotojo samdymu
49.39

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas

Į šią klasę įeina:
- kitas keleivinis kelių transportas:
• tolimojo susisiekimo autobusų pagal tvarkaraštį teikiamos paslaugos
• užsakomos, ekskursijų ir kitokios vienkartinės autobusų paslaugos
• oro uostų maršrutinių autobusų paslaugos
- kabamųjų lynų kelių, funikulierių, slidinėjimo ir linijinių keltuvų eksploatavimas, jeigu jie nėra miesto ar priemiestinio
transporto dalis
Į šią klasę taip pat įeina:
- mokyklų autobusų ar darbuotojų pervežimo autobusų eksploatavimas
- keleivių vežimas žmogaus ar gyvulių traukiamomis transporto priemonėmis
Į šią klasę neįeina:
- greitosios pagalbos transportas, žr. 86.90
49.4

Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla

Į šią grupę įeina visa sausumos krovininio transporto veikla, kitokia nei geležinkelio transporto.
49.41

Krovininis kelių transportas

Į šią klasę įeina:
- visas krovinių vežimo keliais transportas:
• miško medžiagos vežimas
• gyvulių vežimas
• šaldytų produktų vežimas
• sunkių krovinių vežimas
• betarių krovinių vežimas, taip pat ir autocisternose, įskaitant pieno surinkimą iš ūkių
• automobilių vežimas
• atliekų ir antrinių žaliavų vežimas be jų surinkimo ar šalinimo
Į šią klasę taip pat įeina:
- krovininių automobilių nuoma su vairuotojo samdymu
- krovinių vežimas žmogaus ar gyvulių traukiamomis transporto priemonėmis
Į šią klasę neįeina:
- rąstų vežimas miške, kaip medienos ruošos dalis, žr. 02.40
- vandens pristatymas vandenvežiais, žr. 36.00
- krovinių tvarkymo transporto terminalų eksploatavimas, žr. 52.21
- vežamų krovinių įpakavimo ir pakavimo paslaugų teikimas, žr. 52.29
- pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, žr. 53.10 ir 53.20
- atliekų vežimas, kaip sudėtinė atliekų surinkimo veiklos dalis, žr. 38.11 ir 38.12
49.42

Perkraustymo veikla

Į šią klasę įeina:
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- perkraustymo (persikėlimo) paslaugų teikimas įmonėms ir namų ūkiams sausumos kelių transportu
49.5

Transportavimas vamzdynais

49.50

Transportavimas vamzdynais

Į šią klasę įeina:
- dujų, skysčių, vandens, suspensijų ir kitų parduoti skirtų produktų transportavimas vamzdynais
Į šią klasę taip pat įeina:
- siurblinių eksploatavimas
Į šią klasę neįeina:
- gamtinių ar gamyklinių dujų, garo ar vandens paskirstymas, žr. 35.22, 35.30 ir 36.00
- skysčių vežimas vilkikais, žr. 49.41
50

Vandens transportas

Į šį skyrių įeina keleivių ir krovinių vežimas vandens transportu pagal tvarkaraštį arba ne. Į šį skyrių taip pat įeina
stumtuvų arba vilkikų, ekskursinių katerių, kruizinių arba apžvalgos laivų, keltų, vandens taksi ir kt. eksploatavimas.
Nors buvimo vieta yra rodiklis, leidžiantis atskirti jūros ir vidaus vandenų transportą, lemiamas veiksnys yra naudojamo
laivo tipas. Vežimas jūros laivais įeina į 50.1 ir 50.2 grupes, o vežimas kitais laivais – į 50.3 ir 50.4 grupes.
Į šį skyrių neįeina restoranų ir barų veikla laivuose (žr. 56.10 ir 56.30) tuo atveju, jeigu šią veiklą atlieką skirtingi
gamybos vienetai.
50.1

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas

Į šią grupę įeina keleivių vežimas laivais, skirtais naudoti jūroje arba pakrančių vandenyse. Į šią grupę taip pat įeina
keleivių vežimas dideliais ežerais ir kt., kai naudojami šio tipo laivai.
50.10

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas

Į šią klasę įeina:
- keleivių vežimas jūrų ir pakrančių vandenimis pagal tvarkaraštį arba ne:
• ekskursinių katerių, kruizinių arba apžvalgos laivų eksploatavimas
• keltų, vandens taksi ir kt. eksploatavimas
Į šią klasę taip pat įeina:
- pramoginių katerių nuoma su įgulos samdymu vežti jūrų ir pakrančių vandenimis (pvz., žvejybiniams kruizams)
Į šią klasę neįeina:
- restoranų ir barų veikla laivuose tuo atveju, jeigu šią veiklą atlieka skirtingi gamybos vienetai, žr. 56.10 ir 56.30
- pramoginių katerių ir jachtų nuoma be įgulos samdymo, žr. 77.21
- prekybinių laivų arba katerių nuoma be įgulos samdymo, žr. 77.34
- plaukiojančių lošimo namų veikla, žr. 92.00
50.2

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas

Į šią grupę įeina krovinių vežimas laivais, skirtais naudoti jūroje arba pakrančių vandenyse. Į šią grupę taip pat įeina
krovinių vežimas dideliais ežerais ir kt., kai naudojami panašaus tipo laivai.
50.20

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas

Į šią klasę įeina:
- krovinių vežimas jūrų ir pakrančių vandenimis, pagal tvarkaraštį arba ne
- transportavimas stumiamomis arba velkamomis baržomis, naftos gręžinių platformų eksploatavimas ir kt.
Į šią klasę taip pat įeina:
- krovininių jūrų ir pakrančių vandenų laivų nuoma su įgulos samdymu
Į šią klasę neįeina:
- krovinių sandėliavimas ir saugojimas, žr. 52.10
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- uosto eksploatavimas ir kita pagalbinė veikla, tokia kaip laivų švartavimas doke, laivų vedimas (locmanų paslaugos),
laivų pakrovimas (iškrovimas) baržomis (lichteriu), laivų gelbėjimas, žr. 52.22
- krovinių tvarkymas, žr. 52.24
- prekybinių laivų arba katerių nuoma be įgulos samdymo, žr. 77.34
50.3

Vidaus vandenų keleivinis transportas

Į šią grupę įeina keleivių vežimas vidaus vandenimis, apimantis vežimą laivais, netinkamais vežti jūra.
50.30

Vidaus vandenų keleivinis transportas

Į šią klasę įeina:
- keleivių vežimas upėmis, kanalais, ežerais ir kitais vidaus vandenų keliais, įskaitant vežimą uostuose ar dokuose
Į šią klasę taip pat įeina:
- pramoginių katerių nuoma su įgulos samdymu vežti vidaus vandenimis
Į šią neįeina:
- pramoginių katerių ir jachtų nuoma be įgulos samdymo, žr. 77.21
50.4

Vidaus vandenų krovininis transportas

Į šią grupę įeina krovinių vežimas vidaus vandenimis, apimantis vežimą laivais, netinkamais vežti jūra.
50.40

Vidaus vandenų krovininis transportas

Į šią klasę įeina:
- krovinių vežimas upėmis, kanalais, ežerais ir kitais vidaus vandenų keliais, įskaitant vežimą uostuose ar dokuose
Į šią klasę taip pat įeina:
- krovininių vidaus vandenų laivų nuoma su įgulos samdymu
Į šią klasę neįeina:
- krovinių tvarkymas, žr. 52.24
- prekybinių laivų arba valčių nuoma be įgulos samdymo, žr. 77.34
51

Oro transportas

Į šį skyrių įeina keleivių ar krovinių vežimas oro ar kosminiu transportu.
Į šį skyrių neįeina:
- pasėlių purškimas, žr. 01.61
- orlaivių ar jų variklių kapitalinis remontas, žr. 33.16
- oro uostų eksploatavimas, žr. 52.23
- oro reklama (užrašai danguje), žr. 73.11
- fotografavimas iš orlaivių, žr. 74.20
51.1

Keleivinis oro transportas

51.10

Keleivinis oro transportas

Į šią klasę įeina:
- keleivių vežimas oru reguliariuoju oro susisiekimu
- užsakomieji keleiviniai reisai
- parodomieji ir apžvalginiai skrydžiai
Į šią klasę taip pat įeina:
- oro transporto priemonių nuoma keleivių vežimo tikslais su operatoriaus samdymu
- bendrosios aviacijos veikla, tokia kaip:
• keleivių vežimas, kurį atlieką aeroklubai mokymo ar pramogų tikslais
Į šią klasę neįeina:
- oro transporto priemonių nuoma be operatoriaus samdymo, žr. 77.35
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51.2

Krovininis oro transportas ir kosminis transportas

51.21

Krovininis oro transportas

Į šią klasę įeina:
- krovinių vežimas oru reguliariuoju oro susisiekimu
- krovinių vežimas oro transportu tvarkaraštyje nenurodytu laiku
Į šią klasę taip pat įeina:
- oro transporto priemonių nuoma krovinių vežimo tikslais su operatoriaus samdymu
51.22

Kosminis transportas

Į šią klasę įeina:
- palydovų ir kosminių laivų paleidimas
- krovinių ir keleivių vežimas kosmose
52

Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla

Į šį skyrių įeina sandėliavimas ir kita transportavimui būdinga veikla, tokia kaip transporto infrastruktūros
eksploatavimas (pvz., oro uostų, uostų, tunelių, tiltų ir kt.), transporto agentūrų veikla ir krovinių tvarkymas.
52.1

Sandėliavimas ir saugojimas

52.10

Sandėliavimas ir saugojimas

Į šią klasę įeina:
- visų rūšių prekių saugyklų ir sandėlių eksploatavimas:
• grūdų elevatorių, bendrosios paskirties prekių sandėlių, sandėlių šaldytuvų, cisternų ir kt. eksploatavimas
Į šią klasę taip pat įeina:
- prekių saugojimas užsienio prekybos zonose
- sušaldymas intensyvioje oro srovėje
Į šią klasę neįeina:
- transporto priemonių stovėjimo aikštelių paslaugų teikimas, žr. 52.21
- savitarnos sandėlių įrenginių eksploatavimas, žr. 68.20
- laisvo ploto nuoma, žr. 68.20
52.2

Transportui būdingų paslaugų veikla

Į šią grupę įeina keleivių arba krovinių vežimui būdinga veikla, tokia kaip transporto infrastruktūros dalių valdymas,
arba veikla, susijusi su krovinių tvarkymu iškart prieš vežimą ar po jo arba tarp vežimų. Į šį skyrių taip pat įeina visų
transporto įrenginių eksploatavimas ir techninė priežiūra.
52.21

Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- veikla, susijusi su keleivių, gyvūnų arba krovinių vežimu sausumos keliais:
• transporto terminalų, tokių kaip geležinkelio stotis, autobusų stotis, prekių tvarkymo stotis, eksploatavimas
• geležinkelių infrastruktūros eksploatavimas
• kelių, tiltų, tunelių, automobilių stovėjimo aikštelių ar garažų, dviračių stovėjimo aikštelių, priekabinių namelių
žiemojimo aikštelių eksploatavimas
- manevravimas ir parengiamasis traukinio formavimas
- vilkimas ir techninė pagalba kelyje
Į šią klasę taip pat įeina:
- dujų skystinimas transportavimo tikslais
Į šią klasę neįeina:
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- krovinių tvarkymas, žr. 52.24
52.21.10

Traukinių eismo organizavimas ir reguliavimas

52.21.20

Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas

52.21.30

Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, eksploatavimas

52.21.40

Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas

52.21.50

Sauskelių transporto stočių eksploatavimas

52.21.60

Riedmenų techninė priežiūra ir smulkus remontas

52.21.70

Geležinkelių eksploatavimas

52.22

Vandens transportui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- veikla, susijusi su keleivių, gyvūnų ar krovinių vežimu vandens transportu:
• transporto terminalų, tokių kaip uostai ir krantinės, eksploatavimas
• vandens kelių šliuzų ir kt. eksploatavimas
• navigacijos, laivų vedimo (locmanų veikla) ir švartavimo veikla
• laivų pakrovimas ar iškrovimas baržomis (lichteriu), laivų gelbėjimo veikla
• švyturių veikla
Į šią klasę neįeina:
- krovinių tvarkymas, žr. 52.24
- valčių prieplaukų eksploatavimas, žr. 93.29
52.23

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- veikla, susijusi su keleivių, gyvūnų ar krovinių vežimu oro transportu:
• transporto terminalų, tokių kaip skrydžio terminalai ir kt., eksploatavimas
• oro uostų ir skrydžių valdymo veikla
• antžeminio aptarnavimo veikla aerodromuose ir kt.
Į šią klasę taip pat įeina:
- gaisrų gesinimo ir gaisrų prevencijos veikla oro uostose
Į šią klasę neįeina:
- krovinių tvarkymas, žr. 52.24
- skraidymo mokyklų veikla, žr. 85.32, 85.53
52.24

Krovinių tvarkymas

Į šią klasę įeina:
- krovinių ar bagažo pakrovimas ir iškrovimas, nepriklausomai nuo juos vežančio transporto rūšies
- krovinių pakrovimas ir iškrovimas uoste
- krovininių vagonų pakrovimas ir iškrovimas
Į šią klasę neįeina:
- transporto terminalų eksploatavimas, žr. 52.21, 52.22 ir 52.23
52.29

Kita transportui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- krovinių (važtų) persiuntimas
- transporto geležinkeliu, keliu, jūra ar oru operacijų tvarkymas ar organizavimas
- grupinių ir individualių siuntų formavimas (įskaitant prekių surinkimą ir pristatymą bei siuntų grupavimą)
- vežimo dokumentų ir važtaraščių parengimas ir išdavimas
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- muitinės tarpininkų (agentų) veikla
- jūrų krovinių ekspeditorių ir oru vežamų krovinių agentų veikla
- brokerių tarpininkavimas, užsakant vietą kroviniui laive arba orlaivyje
- prekių tvarkymo operacijos, pvz., laikinasis įpakavimas siekiant apsaugoti prekes vežant ir išpakavimas, pavyzdžių
atrinkimas, prekių svėrimas
Į šią klasę neįeina:
- pasiuntinių veikla, žr. 53.20
- automobilių, laivų, aviacijos ir transporto draudimas, žr. 65.12
- kelionių agentūrų veikla, žr. 79.11
- kelionių organizatorių veikla, žr. 79.12
- pagalbos turistams veikla, žr. 79.90
52.29.10

Muitinės tarpininkų veikla

52.29.20

Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla

52.29.30

Vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas

53

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

Į šį skyrių įeina pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, tokia kaip korespondencijos ir siuntinių surinkimas, vežimas ir
pristatymas pagal įvairius susitarimus. Į šį skyrių taip pat įeina vietinis pristatymas ir pasiuntinių paslaugos.
53.1

Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla

53.10

Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla

Į šią klasę įeina įmonių veikla, atliekama pagal įpareigojimą teikti universaliąsias pašto paslaugas vienam ar daugiau
paskirtų universaliųjų pašto paslaugų teikėjų. Į šią veiklą įeina universaliųjų pašto paslaugų infrastruktūros naudojimas,
įskaitant mažmeninės prekybos vietas, rūšiavimo ir skirstymo įrangą ir laiškanešių maršrutus surenkant ir pristatant
paštą. Pristatomos pašto siuntos, t. y. laiškai, atvirukai, spaudiniai (laikraščiai, žurnalai, reklaminiai bukletai ir kt.),
smulkieji paketai, prekės arba dokumentai. Taip pat įeina kitokios paslaugos, reikalingos vykdyti įpareigojimą teikti
universaliąsias pašto paslaugas.
Į šią klasę įeina:
- pašto siuntų (siuntinių) surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas (vidaus ar tarptautinis), atliekamas įmonių,
įpareigotų teikti universaliąsias pašto paslaugas. Gali būti naudojama viena ar kelios transporto rūšys ir ši veikla gali
būti atliekama nuosavu (privačiu) arba viešuoju transportu
- pašto siuntų (siuntinių) surinkimas iš viešųjų pašto dėžučių arba paštų
Į šią klasę neįeina:
- pašto žiro sąskaitų, pašto taupomųjų bankų sąskaitų aptarnavimas ir pašto perlaidos, žr. 64.19
53.2

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

53.20

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

Į šią klasę įeina:
- pašto siuntų (siuntinių) surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas (vidaus ar tarptautinis), atliekamas įmonių,
neįpareigotų teikti universaliąsias pašto paslaugas. Gali būti naudojama viena ar kelios transporto rūšys ir ši veikla gali
būti atliekama nuosavu (privačiu) arba viešuoju transportu
Į šią klasę taip pat įeina:
- pristatymo į namus veikla
Į šią klasę neįeina:
- krovinių vežimas, žr. (pagal transporto priemonės rūšį) 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 51.21 ir 51.22
I SEKCIJA

APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA
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Į šią sekciją įeina apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto
maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas. Kitų šiai sekcijai priskirtų papildomų paslaugų aprėptis ir tipas gali
būti labai skirtingi.
Į šią sekciją neįeina apgyvendinimas ilgam laikotarpiui, toks kaip pagrindinės gyvenamosios vietos suteikimas, kuris
įeina į nekilnojamojo turto veiklą (žr. L sekciją). Į šią sekciją taip pat neįeina paruošimas maisto ir gėrimų, kurie arba
nėra skirti vartoti nedelsiant arba yra parduodami per nepriklausomus platinimo kanalus, t. y. per didmeninę ar
mažmeninę prekybą. Tokių maisto produktų paruošimas klasifikuojamas apdirbamojoje gamyboje (C sekcijoje).
55

Apgyvendinimo veikla

Į šį skyrių įeina apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams. Į šį skyrių taip
pat įeina apgyvendinimas ilgesniam laikotarpiui, teikiamas studentams, darbininkams ir panašiems asmenims. Kai kurie
gamybos vienetai gali teikti tik laikiną buveinę, tačiau kiti aprūpina ne tik laikina buveine, bet maitina ir teikia poilsio
bei pramogų priemones.
Į šį skyrių neįeina veikla, susijusi su pagrindinės gyvenamosios vietos suteikimu ilgam laikotarpiui tokiose patalpose
kaip butai, paprastai nuomojami mėnesiui ar metams, ir klasifikuojama prie nekilnojamojo turto (L sekcijoje).
55.1

Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla

55.10

Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla

Į šią klasę įeina daugiausia trumpam laikotarpiui, paprastai dienai arba savaitei apsistojusių lankytojų apgyvendinimo
veikla. Jiems yra teikiamos būtinus apgyvendinimo poreikius atitinkančios paslaugos atitinkamai įrengtuose
(apstatytuose) kambariuose (numeriuose). Teikiamos kasdienės kambarių tvarkymo paslaugos. Gali būti teikiama taip
pat daug papildomų paslaugų, tokių kaip maisto ir gėrimų teikimas, stovėjimo aikštelių ir skalbyklų paslaugos, baseinai
ir treniruoklių salės, priemonės poilsiui, taip pat priemonės konferencijoms ir susirinkimams rengti.
Į šią klasę įeina apgyvendinimas:
- viešbučiuose
- kurortų viešbučiuose
- svečių namuose
- moteliuose
Į šią klasę neįeina:
- aprūpinimas namais ir butais su baldais ar be baldų arba prabangiais kambariais ilgesniam laikotarpiui, paprastai
mėnesiui arba metams, žr. 68 skyrių
55.2

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

55.20

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

Į šią klasę įeina daugiausia trumpam laikotarpiui, paprastai dienai arba savaitei, apsistojusių svečių apgyvendinimas
atskirose erdvėse, kurias sudaro visiškai baldais apstatyti kambariai arba zonos, skirti gyventi, valgyti ir miegoti, su
maisto gaminimo įrenginiais arba visiškai įrengtomis virtuvėmis. Tai gali būti prabangūs kambariai arba butai mažuose
atskiruose daugiaaukščiuose pastatuose arba pastatų kompleksuose, arba vienaukščiuose namuose, vasarnamiuose,
kotedžuose ar trobelėse. Teikiamų papildomų paslaugų (jei jos yra teikiamos) aprėptis yra minimali.
Į šią klasę įeina apgyvendinimo paslaugų teikimas:
- vaikų ir kituose poilsio namuose
- lankytojų butuose ir vienaukščiuose namuose
- kotedžuose ir trobelėse, neteikiant namų priežiūros paslaugų
- jaunimo nakvynės namuose ir kalnų prieglaudose
Į šią klasę neįeina:
- trumpalaikio apgyvendinimo patalpose su baldais paslaugų veikla, įskaitant kasdienes valymo ir lovų klojimo
paslaugas bei maisto ir gėrimų teikimą, žr. 55.10
- aprūpinimas namais ir butais su baldais ar be baldų arba prabangiais kambariais ilgesniam laikotarpiui, paprastai
mėnesiui arba metams, žr. 68 skyrių
55.20.10

Poilsio namų veikla

55.20.20

Vaikų poilsio stovyklų veikla
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55.3

Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla

55.30

Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla

Į šią klasę įeina:
- trumpalaikis svečių apgyvendinimas stovyklavietėse, priekabinių namelių parkuose, poilsio ir pasilinksminimo bei
žvejybos ir medžioklės stovyklose, kempinguose
- vietos ir paslaugų teikimas rekreacinėms transporto priemonėms
Į šią klasę taip pat įeina apgyvendinimo paslaugų teikimas:
- slėptuvių ar lauko stovyklų teikiamos priemonės palapinėms statyti ir (arba) miego maišams dėti
Į šią klasę neįeina:
- apgyvendinimas kalnų prieglaudose, trobelėse ir nakvynės namuose, žr. 55.20
55.9

Kita apgyvendinimo veikla

55.90

Kita apgyvendinimo veikla

Į šią klasę įeina laikinas studentų, migruojančių (sezoninių) darbininkų ir kitų asmenų laikinas ar ilgalaikis
apgyvendinimas vienviečiuose arba daugiaviečiuose kambariuose arba studentų bendrabučiuose.
Į šią klasę įeina apgyvendinimo paslaugų teikimas:
- studentų bendrabučiuose
- mokyklų bendrabučiuose
- darbininkų nakvynės namuose
- nuomojamuose kambariuose su baldais ir pensionuose
- miegamuosiuose vagonuose
56

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

Į šį skyrių įeina maitinimo ir gėrimų teikimo veikla, teikiant paruoštus ir vietoje tinkamus vartoti valgius ir gėrimus
tradiciniuose restoranuose, savitarnos restoranuose ir „maisto į namus“ restoranuose, nuolat veikiančiuose ar laikinuose
kioskuose, su sėdimomis vietomis ar be jų. Lemiamas faktas yra ne tai, kaip ir kokiomis priemonėmis teikiamas valgis,
bet tai, kad teikiamas valgis yra tinkamas vartoti vietoje.
Į šį skyrių neįeina netinkamų vartoti vietoje ar neskirtų suvartoti nedelsiant valgių ar paruošto maisto, kuris nedera
valgiams, gamyba (žr. 10 ir 11 skyrius).
Taip pat neįeina ne savos gamybos maisto produktų, kurie nedera valgiams ar valgių, kurie netinka vartoti vietoje,
pardavimas (žr. G sekciją).
56.1

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla

56.10

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla

Į šią klasę įeina maitinimo paslaugų teikimas vartotojams, nepriklausomai nuo to, ar maistas teikiamas jiems sėdint ar
jie patys save aptarnauja, pasirinkdami patiekalus iš pateikto maisto, ar jie valgo paruoštą maistą vietoje, ar išsineša jį,
ar maistas yra pristatomas jiems į namus. Taip pat įeina paruošimas ir pateikimas vietoje tinkamo vartoti maisto iš
variklinių transporto priemonių ar nevariklinių vežimėlių.
Į šią klasę įeina veikla:
- restoranų
- savitarnos užkandinių
- greitojo maisto restoranų
- vietų, kuriose prekiaujama maistu išsineštinai
- ledų pardavėjų furgonų
- mobiliųjų maisto vežimėlių
- maisto paruošimas turgaviečių kioskuose
Į šią klasę taip pat įeina:
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- restoranų ir barų veikla, susijusi su transporto veikla, kai šias veiklos rūšis vykdo skirtingi gamybos vienetai
Į šią klasę neįeina:
- mažmeninė prekyba maistu iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti, žr. 47.99
- išsinuomotų maitinimo patalpų eksploatavimas, žr. 56.29
56.2

Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla

Į šią grupę įeina maisto tiekimas atskiriems renginiams arba tam tikram laikotarpiui ir išsinuomotų maitinimo patalpų
eksploatavimas sporto ir panašiuose įrenginiuose.
56.21

Pagaminto valgio tiekimas renginiams

Į šią klasę įeina maitinimo paslaugų teikimas tam tikram renginiui, vykdomas susitarimo su užsakovu pagrindu,
užsakovo nurodytoje vietoje.
Į šią klasę neįeina:
- gatavo, greitai gendančio maisto gamyba perpardavimui, žr. 10.89
- mažmeninė prekyba gatavu, greitai gendančiu maistu, žr. 47 skyrių
56.29

Kitų maitinimo paslaugų teikimas

Į šią klasę įeina pramoninis maisto tiekimas, t. y. maitinimo paslaugos, teikiamos pagal sutartį su užsakovu tam tikrą
laikotarpį. Į šią klasę taip pat įeina išsinuomotų maitinimo patalpų sporto ir panašiuose įrenginiuose eksploatavimas.
Maistas paprastai yra gaminamas pagrindinėje įmonėje.
Į šią klasę įeina:
- maisto tiekėjų pagal sutartį veikla (pvz., transporto bendrovėms)
- išsinuomotų maitinimo patalpų sporto ir panašiuose įrenginiuose eksploatavimas
- valgyklų arba savitarnos užkandinių eksploatavimas (pvz., gamyklose, biuruose, ligoninėse ar mokyklose) nuomos
pagrindu
Į šią klasę neįeina:
- gatavo, greitai gendančio maisto gamyba perpardavimui, žr. 10.89
- mažmeninė prekyba gatavu, greitai gendančiu maistu, žr. 47 skyrių
56.3

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

56.30

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

Į šią klasę įeina gėrimų, tinkamų vartoti vietoje, paruošimas ir teikimas.
Į šią klasę įeina veikla:
- barų
- smuklių
- kokteilių barų
- diskotekų (kur vyrauja gėrimų teikimas)
- aludžių
- kavinukių
- sulčių barų
- mobiliųjų gėrimų pardavėjų
Į šią klasę neįeina:
- supakuotų arba paruoštų gėrimų perpardavimas, žr. 47
- mažmeninė prekyba gėrimais iš prekybos automatų, žr. 47.99
- diskotekų ir šokių salių veikla, neteikiant gėrimų, žr. 93.29
J SEKCIJA

INFORMACIJA IR RYŠIAI

Į šią sekciją įeina informacijos ir kultūros produktų gamyba ir sklaida, priemonių, leidžiančių perduoti ar platinti šiuos
produktus, taip pat duomenis ar pranešimus, tiekimas, informacinių technologijų, duomenų apdorojimo ir kita su
informacinėmis paslaugomis susijusi veikla.
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Pagrindiniai šios sekcijos komponentai yra leidybinė veikla (58 skyrius), įskaitant programinės įrangos, kino filmų ir
garso įrašų leidybą (59 skyrius), radijo ir televizijos laidų transliavimas ir programų rengimas (60 skyrius) bei
telekomunikacijų (61 skyrius), informacinių technologijų (62 skyrius) ir kita informacinių paslaugų veikla (63 skyrius).
Leidyba apima autoriaus teisių į informacijos turinį (informacinius produktus) įsigijimą ir šio turinio skelbimą
visuomenei, ją dauginant ir skleidžiant įvairiomis formomis. Į šį skyrių įtrauktos visos įmanomos leidybos formos
(spaudos, elektroninė ir garso forma, internetas, pvz., multimedijos produktai, tokie kaip žinynai kompaktiniuose
diskuose, ir kt.).
Veikla, susijusi su TV programų rengimu ir sklaida yra įtraukta į 59, 60 ir 61 skyrius, kurie aprėpia skirtingus šio
proceso etapus. Atskirų komponentų, tokių kaip kinas, televizijos serialai ir kt., gamyba yra priskiriama prie 59 skyriaus
veiklos, o visiškai sukomplektuotų televizijos kanalų programų kūrimas iš 59 skyriui priskirtų ir kitokių sudedamųjų
dalių (pvz., naujienų, transliuojamų tiesioginiame eteryje) įtrauktas į 60 skyrių. Į 60 skyrių taip pat įeina šių programų
transliavimas, kurį atlieka pats gamintojas. Visiškai, t. y. nekeičiant turinio, sukomplektuotų televizijos programų
sklaida, atliekama trečiosios šalies, įeina į 61 skyrių. Sklaida, įtraukta į 61 skyrių, gali būti atliekama transliuojant per
radiją ar televiziją, palydovinėmis ar kabelinėmis sistemomis.
58

Leidybinė veikla

Į šį skyrių įeina knygų, brošiūrų, lankstinukų, žodynų, enciklopedijų, atlasų, žemėlapių ir jūrlapių leidyba; laikraščių,
žurnalų ir kitų periodinių leidinių leidyba; žinynų, katalogų ir adresų knygų leidyba bei kita leidyba; programinės
įrangos leidyba.
Leidyba apima autoriaus teisių į informaciją (informacijos produktus) įsigijimą ir šios informacijos turinio skelbimą
visuomenei, ją dauginant ir skleidžiant įvairiomis formomis. Į šį skyrių įtrauktos visos įmanomos leidybos formos
(spauda, elektroninė ir garso forma, internetas, pvz., multimedijos produktai, tokie kaip žinynai kompaktiniuose
diskuose ir kt.), išskyrus kino filmų leidybą.
Į šį skyrių neįeina kino filmų, vaizdajuosčių ar filmų leidyba skaitmeniniuose vaizdo diskuose (DVD) ar kitose
panašiose laikmenose (žr. 59 skyrių) ir garso ar vaizdo įrašų originalo kopijų gamyba (žr. skyrių 59). Į šį skyrių taip pat
neįeina spausdinimas (žr. 18.11 ir 18.12) ir įrašytų laikmenų tiražavimas (žr. 18.20).
58.1

Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

Į šią grupę įeina knygų, laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių, žinynų ir adresų knygų, kitokių darbų, tokių kaip
nuotraukos, graviūros, atvirukai, tvarkaraščiai, blankai, plakatai ir meno kūrinių reprodukcijos, leidyba. Šie darbai
apibūdinami intelektiniu kūrybiškumu ir paprastai yra saugomi autoriaus teisių.
58.11

Knygų leidyba

Į šią klasę įeina spausdintų, elektroninių (kompaktinių diskų (CD), elektroninių vaizdų ir kt.) ar įgarsintų knygų ir
knygų leidyba internete.
Į šią klasę įeina:
- knygų, brošiūrų, lankstinukų ir panašių leidinių, įskaitant žodynus ir enciklopedijas, leidyba
- atlasų, žemėlapių ir jūrlapių leidyba
- įgarsintų knygų leidyba
- enciklopedijų ir kt. leidyba kompaktiniuose diskuose
Į šią klasę neįeina:
- gaublių gamyba, žr. 32.99
- reklaminės medžiagos leidyba, žr. 58.19
- muzikos kūrinių ir natų knygų leidyba, žr. 59.20
- nepriklausomų autorių veikla, žr. 90.03
58.12

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

Į šią klasę įeina faktų ir (arba) informacijos paketų (duomenų bazių), kurių forma, bet ne turinys, yra apsaugota, leidyba.
Šie paketai gali būti spausdinti arba išleisti elektronine forma.
Į šią klasę įeina:
- adresų sąrašų leidyba
- telefono knygų leidyba
- kitų žinynų ir informacijos sąvadų, tokių kaip teismų praktikos, farmacijos vadovų ir kt., leidyba
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58.13

Laikraščių leidyba

Į šią klasę įeina laikraščių, įskaitant reklamos laikraščius, pasirodančių mažiausiai keturis kartus per savaitę, leidyba.
Leidyba gali būti atlikta spausdinta ar elektronine forma, įskaitant skelbimą internete.
Į šią klasę neįeina:
- naujienų agentūrų veikla, žr. 63.91
58.14

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

Į šią klasę įeina periodinių leidinių ir kitokių žurnalų, pasirodančių rečiau, nei keturis kartus per savaitę, leidyba.
Leidyba gali būti atlikta spausdinta ar elektronine forma, įskaitant skelbimą internete. Čia įeina radijo ir televizijos
programų leidyba.
58.19

Kita leidyba

Į šią klasę įeina:
- leidyba (įskaitant tiesioginės prijungties režimu):
• katalogų
• nuotraukų, graviūrų ir atvirukų
• sveikinimo atvirukų
• blankų
• plakatų, meno kūrinių reprodukcijų
• reklaminės medžiagos
• kitų spaudinių
- statistinės ir kitos informacijos leidyba tiesioginės prijungties režimu
Į šią klasę neįeina:
- reklamos laikraščių leidyba, žr. 58.13
- programinės įrangos (taikomųjų programų priegloba ir jų taikymo paslaugos) tiekimas tiesioginės prijungties režimu,
žr. 63.11
58.2

Programinės įrangos leidyba

58.21

Kompiuterinių žaidimų leidyba

Į šią klasę įeina:
- visų kompiuterių tipų kompiuterinių žaidimų leidyba
58.29

Kita programinės įrangos leidyba

Į šią klasę įeina:
- standartinės (bendrosios paskirties) programinės įrangos leidyba, įskaitant bendrosios paskirties programinės įrangos
vertimą arba pritaikymą tam tikrai rinkai savo sąskaita:
• operacinės sistemos
• verslo ir kitų sričių taikomosios programos
Į šią klasę neįeina:
- programinės įrangos tiražavimas, žr. 18.20
- bendrosios paskirties programinės įrangos mažmeninė prekyba, žr. 47.41
- programinės įrangos gamyba, nesusijusi su leidyba, įskaitant bendrosios paskirties programinės įrangos vertimą arba
pritaikymą tam tikrai rinkai už atlygį arba pagal sutartį, žr. 62.01
- programinės įrangos (taikomųjų programų priegloba ir taikymo paslaugos) tiekimas tiesioginės prijungties režimu, žr.
63.11
59

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

Į šį skyrių įeina vaidybinių ir nevaidybinių kino filmų, skirtų tiesiogiai rodyti kino teatruose ar transliuoti per televiziją,
gamyba juostose, vaizdajuostėse ar diskuose; pagalbinė veikla, tokia kaip filmų montavimas, iškarpymas, dubliavimas
ir kt.; kino filmų ir kitos kino produkcijos platinimas kitokio verslo atstovams; kino filmų ar kitos kino produkcijos
demonstravimas. Į šį skyrių taip pat įeina kino filmų ar kitos kino produkcijos platinimo teisių įsigijimas ar pardavimas.
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Į šį skyrių taip pat įeina garso įrašymo veikla, t. y. garso įrašų originalų gamyba, jų išleidimas, reklama ir platinimas,
muzikos leidyba bei garso įrašų paslaugos studijoje ar kitur.

59.1

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla

Į šią grupę įeina vaidybinių ir nevaidybinių kino filmų, skirtų tiesiogiai rodyti kino teatruose ar transliuoti per televiziją,
įskaitant skaitmeninį platinimą, gamyba juostose, vaizdajuostėse, skaitmeniniuose diskuose (DVD) ar kitokiose
laikmenose; pagalbinė veikla, tokia kaip filmų montavimas, iškarpymas, dubliavimas ir kt.; kino filmų ar kitos kino
produkcijos (vaizdajuosčių, DVD ir kt.) platinimas kitokio verslo atstovams; ir jų demonstravimas. Į šį skyrių taip pat
įeina kino filmų ar kitos kino produkcijos platinimo teisių įsigijimas ar pardavimas.
59.11

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba

Į šią klasę įeina:
- kino, vaizdo filmų, televizijos programų (TV serialų, dokumentinių filmų) arba televizijos reklaminių filmų gamyba
Į šią klasę neįeina:
- filmų kopijavimas (išskyrus kino filmų tiražavimą platinti kino teatruose), taip pat garsajuosčių ir vaizdajuosčių,
kompaktinių ar skaitmeninių vaizdo diskų (CD ar DVD) tiražavimas iš originalų kopijų, žr. 18.20
- įrašytų vaizdajuosčių, kompaktinių diskų (CD) ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) didmeninė prekyba, žr. 46.43
- neįrašytų vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų (CD) didmeninė prekyba, žr. 46.52
- vaizdajuosčių, kompaktinių diskų (CD) ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) mažmeninė prekyba, žr. 47.63
- filmų meninis apipavidalinimas, žr. 59.12
- garso įrašų ir knygų įrašymas į juostą, žr. 59.20
- televizijos laidų transliavimas, žr. 60.2
- visiškai sukomplektuotos televizijos kanalo programos kūrimas, žr. 60.2
- juostų apdorojimas, kitoks nei naudojamas kino filmams gaminti, žr. 74.20
- privačių kino ar meno agentų arba agentūrų veikla, žr. 74.90
- vaizdajuosčių, skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) nuoma visuomenei, žr. 72.22
- tikralaikis (t. y. sinchroninis) televizijos tiesiogiai transliuojamų pasirodymų, susitikimų ar konferencijų ir kt.
teleteksto rodymas, žr. 82.99
- nepriklausomų aktorių, animacinių filmų kūrėjų, režisierių, scenografų ir techninių specialistų veikla, žr. 90.0
59.12

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas

Į šią klasę įeina baigiamoji veikla, tokia kaip montavimas, kino filmų perkėlimas į vaizdajuostes, titravimas,
subtitravimas, kūrėjų sąrašai, teleteksto rodymas, kompiuterinė grafika, animacija ir specialieji efektai, kino filmo
juostos išryškinimas ir apdorojimas, taip pat kino filmų laboratorijų veikla ir specialiųjų animacinių filmų laboratorijų
veikla.
Į šią klasę taip pat įeina:
- archyvinių vaizdų įrašų filmotekų ir panaši veikla
Į šią klasę neįeina:
- filmų kopijavimas (išskyrus kino filmų tiražavimą platinti kino teatruose), taip pat garsajuosčių ir vaizdajuosčių,
kompaktinių diskų (CD) ar skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) tiražavimas iš originalų kopijų, žr. 18.20
- įrašytų vaizdajuosčių, kompaktinių diskų (CD) ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) didmeninė prekyba , žr. 46.43
- neįrašytų vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų (CD) didmeninė prekyba, žr. 46.52
- vaizdajuosčių, kompaktinių diskų (CD) ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) mažmeninė prekyba, žr. 47.63
- juostų apdorojimas, kitoks nei naudojamas kino filmams gaminti, žr. 74.20
- vaizdajuosčių, skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) nuoma visuomenei, žr. 72.22
- nepriklausomų aktorių, animacinių filmų kūrėjų, režisierių, scenografų ir techninių specialistų veikla, žr. 90.0
59.13

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas

Į šią klasę įeina:
- filmų, vaizdajuosčių, skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) ir panašios produkcijos platinimas kino teatrams, televizijos
tinklams ir stotims bei kitiems asmenims, užsiimantiems jų demonstravimu
Į šią klasę taip pat įeina:
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- kino filmų, vaizdajuosčių ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) platinimo teisės įsigijimas
Į šią klasę neįeina:
- kino filmų kopijavimas, taip pat garsajuosčių ir vaizdajuosčių, kompaktinių diskų (CD) ar skaitmeninių vaizdo diskų
(DVD) tiražavimas iš originalų kopijų, žr. 18.20
- įrašytų vaizdajuosčių ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) didmeninė prekyba, žr. 46.43
- įrašytų vaizdajuosčių ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) mažmeninė prekyba, žr. 47.63
59.14

Kino filmų rodymas

Į šią klasę įeina:
- kino filmų ar vaizdajuosčių rodymas kino teatruose, lauke ar kituose demonstravimo įrenginiuose
- kino klubų veikla
59.2

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

Į šią klasę įeina garso įrašų originalų, tokių kaip kompaktiniai diskai (CD), gamyba; garso įrašų išleidimas, reklama ir
platinimas didmenininkams, mažmenininkams arba tiesiogiai plačiajai visuomenei. Ši veikla gali būti derinama arba ne
su įrašų originalų gamyba tame pačiame gamybos vienete. Kitu atveju, norint užsiimanti šia veikla, reikia įsigyti įrašų
originalų tiražavimo ir platinimo teisę.
Į šią klasę taip pat įeina garso įrašymo paslaugų teikimas studijoje arba kitur, įskaitant radijo programų įrašų gamybą.
Į šią klasę taip pat įeina muzikos leidybos veikla, t. y. muzikos kūrinių, reklamos, autorizavimo ir šių kūrinių naudojimo
įrašuose, radijuje, televizijoje, kino filmuose, tiesioginiuose pasirodymuose, spaudiniuose ir kitose visuomenės
informavimo priemonėse autoriaus teisių įsigijimo ir registravimo veikla. Gamybos vienetai, atliekantys šią veiklą, gali
turėti autoriaus teises arba veikti kaip muzikos autoriaus teisių valdytojai autoriaus teisių savininkų vardu. Čia įeina
muzikos kūrinių ir natų knygų leidyba.
60

Programų rengimas ir transliavimas

Į šį skyrių įeina turinio, tokio kaip pramoginės, naujienų, pokalbių ir panašios radijo, televizijos ir duomenų perdavimo
programos, kūrimas ar turinio platinimo ir paskesniojo transliavimo teisės įsigijimas. Į šį skyrių taip pat įeina duomenų
perdavimas, paprastai integruotas į radijo arba televizijos laidų transliavimą. Transliavimas gali būti atliekamas
naudojant įvairias technologijas: oru, per palydovą, kabeliniais tinklais arba internetu. Į šį skyrių taip pat įeina ribotam
abonentų skaičiui skirtų programų (riboto formato, tokių kaip naujienos, sporto žinios, švietimo ir jaunimui skirtos
programos) gamyba už abonentinį mokestį arba užmokestį trečiajai šaliai paskesnio transliavimo plačiajai visuomenei
tikslais.
Į šį skyrių neįeina kabelinės ir kitokios abonentinės televizijos programų sklaida (žr. skyrių 61).
60.1

Radijo programų transliavimas

60.10

Radijo programų transliavimas

Į šią klasę įeina:
- garsinių signalų transliavimas per radijo studijas ir įrenginius, skirtus perduoti klausymosi programas plačiajai
visuomenei, pavaldžioms organizacijoms arba abonentams
Į šią klasę taip pat įeina:
- radijo tinklų veikla, t. y. klausymosi programų surinkimas ir perdavimas pavaldžioms organizacijoms arba antžeminės,
kabelinės ar palydovinės transliacijos abonentams
- radijo laidų transliavimas internetu (internetinės radijo stotys)
- duomenų perdavimas, integruotas į radijo laidų transliavimą
Į šią klasę neįeina:
- įrašytų radijo programų gamyba, žr. 59.20
60.2

Televizijos programų rengimas ir transliavimas

60.20

Televizijos programų rengimas ir transliavimas
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Į šią klasę įeina visiškai sukomplektuotos televizijos programos kūrimas, naudojant įsigytas (pvz., filmus,
dokumentinius filmus ir kt.) ir savos gamybos laidas (pvz., vietines naujienas, reportažus iš įvykio vietos) arba jų derinį.
Šią televizijos programą gali transliuoti pats programos kūrėjas arba ji gali būti sukurta transliuoti trečiosios šalies
platintojams, tokiems kaip kabelinės televizijos bendrovės arba palydovinės televizijos paslaugų teikėjai. Programos
gali būti bendro arba specializuoto (pvz., riboto formato, tokios kaip naujienos, sporto įvykiai, švietimo arba jaunimui
skirtos programos) pobūdžio. Į šią klasę įeina laisvai prieinamų arba tik abonentams teikiamų programų kūrimas. Čia
taip pat įeina pagal pareikalavimą vaizdo įrašus kuriančių kanalų veikla.
Į šią klasę taip pat įeina duomenų perdavimas integruotas į televizijos laidų transliavimą.
Į šią klasę neįeina:
- televizijos programų elementų (pvz., kino filmų, dokumentinių filmų, reklaminių filmų) kūrimas, nesusijęs su
transliavimu, žr. 59.11
- televizijos kanalų paketo komponavimas be programų kūrimo ir šio paketo platinimas, žr. 61 skyrių
61

Telekomunikacijos

Į šį skyrių įeina telekomunikacijų ir kitų susijusių paslaugų veikla, t. y. balso, duomenų, teksto, garso ar vaizdo
perdavimas. Perdavimo įrenginiai, kuriais atliekama ši veikla, gali būti pagrįsti viena technologija arba technologijų
deriniu. Bendras veiklos rūšių, išvardytų šiame skyriuje, bruožas yra turinio perdavimas, nesusijęs su šio turinio kūrimo
procesu. Jų grupavimas šiame skyriuje priklauso nuo naudojamos infrastruktūros tipo.
Televizinių signalų perdavimo atveju tai gali apimti visiškai parengtų televizijos kanalų programų (60 skyrius) jungimą
į platinti skirtus programų paketus.
.
61.1
Laidinio ryšio paslaugų veikla
61.10

Laidinio ryšio paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- balso, duomenų, teksto, garso ir vaizdo perdavimo įrenginių eksploatavimas, techninė priežiūra ir prieigos suteikimas,
naudojant laidinio ryšio infrastruktūrą, įskaitant:
• perjungimo ir perdavimo įrenginių eksploatavimą ir techninę priežiūrą, siekiant užtikrinti tiesioginį ryšį per
antžemines ryšio linijas, mikrobangines linijas arba antžeminių linijų ir palydovinių aukštynkrypčių linijų derinį
• kabelinių skirstomųjų sistemų (pvz., skirtų duomenims ir televiziniams signalams perduoti) eksploatavimą
• telegrafo ir kitų nebalsinių ryšių įrengimą, naudojant savo priemones
Perdavimo įrenginiai, kuriais atliekama ši veikla, gali būti pagrįsti viena technologija arba technologijų deriniu.
Į šią klasę taip pat įeina:
- prieigos ir ryšio kanalo srauto pralaidos ar jos dalies pirkimas iš tinklų savininkų ar operatorių ir telekomunikacijų
paslaugų teikimas ūkio subjektams ir namų ūkiams naudojant šias pralaidas
- interneto prieigos teikimas, kurį atlieka laidinio ryšio infrastruktūros operatorius
Į šią klasę neįeina:
- telekomunikacijų perpardavimas, žr. 61.90
61.2

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

61.20

Belaidžio ryšio paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- balso, duomenų, teksto, garso ir vaizdo perdavimo įrenginių eksploatavimas, techninė priežiūra ar prieigos suteikimas,
naudojant belaidžio ryšio infrastruktūrą
- radijo ieškos ir korinio bei kitokių belaidžių telekomunikacijų tinklų techninės priežiūros ir eksploatavimo veikla
Šie perdavimo įrenginiai teikia visakryptį perdavimą radijo bangomis ir gali būti pagrįsti viena technologija arba
technologijų deriniu.
Į šią klasę taip pat įeina:
- prieigos ir tinklo pralaidos priemonių pirkimas iš tinklų savininkų ar operatorių ir belaidžio ryšio (išskyrus palydovinį
ryšį) telekomunikacijos paslaugų teikimas įmonėms ir namų ūkiams naudojant šias pralaidas
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- interneto prieigos teikimas, kurį atlieka belaidžio ryšio infrastruktūros operatorius
Į šią klasę neįeina:
- telekomunikacijų perpardavimas, žr. 61.90
61.3

Palydovinio ryšio paslaugų veikla

61.30

Palydovinio ryšio paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- balso, duomenų, teksto, garso ir vaizdo perdavimo įrenginių eksploatavimas, techninė priežiūra ar prieigos prie jų
teikimas, naudojant palydovinio ryšio infrastruktūrą
- regimųjų, klausomųjų ir tekstinių programų, priimtų kabeliniais tinklais, vietinėmis televizijos stotimis arba radijo
tinklais, perdavimas vartotojams per tiesioginio transliavimo palydovines sistemas. (Šioje klasėje klasifikuojami
gamybos vienetai paprastai patys nekuria šių programų.)
Į šią klasę taip pat įeina:
- prieigos prie interneto teikimas, kurį atlieka palydovinės infrastruktūros operatorius
Į šią klasę neįeina:
- telekomunikacijų perpardavimas, žr. 61.90
61.9

Kitų ryšių paslaugų veikla

61.90

Kitų ryšių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- specializuotų telekomunikacijų priemonių, tokių kaip palydovo sekimas, ryšių telemetrija, ir radiolokacijos stočių
eksploatavimo paslaugų teikimas
- galutinių palydovinių stočių ir susijusių įrenginių, eksploatavimo požiūriu sujungtų su viena arba keliomis antžeminio
ryšio sistemomis ir galinčių priimti arba perduoti tolimąjį ryšį iš palydovinių sistemų, eksploatavimas
- interneto prieigos, tokios kaip prisijungimas komutuojama linija, teikimas užsakovui (klientui) tinklais, kurie
nepriklauso interneto paslaugų teikėjui (ISP) arba kurių jis nevaldo
- telefono ir interneto prieigos teikimas visuomenei prieinamomis priemonėmis
- telekomunikacijų paslaugų teikimas per esamus telekomunikacijų sujungimus:
• balso perdavimo interneto protokolu (VOIP) paslaugų teikimas
- telekomunikacijų paslaugų perpardavimas (t. y. tinklo pralaidos priemonių pirkimas ir pardavimas neteikiant
papildomų paslaugų)
Į šią klasę neįeina:
- interneto prieigos tiekimas, kurį atlieka telekomunikacijų infrastruktūros operatoriai, žr. 61.10, 61.20 ir 61.30
62

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

Į šį skyrių įeina veikla, susijusi su specialių žinių ir įgūdžių taikymu informacinių technologijų srityje: programinės
įrangos kūrimas, modifikavimas, testavimas ir palaikymas; kompiuterių sistemų, jungiančių kompiuterių techninę ir
programinę įrangą bei ryšių technologijas, projektavimas; užsakovo kompiuterių sistemų ir (arba) duomenų apdorojimo
įrangos valdymas ir eksploatavimas vietoje; kita profesionali ir techninė su kompiuteriais susijusi veikla.
62.0

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

62.01

Kompiuterių programavimo veikla

Į šią klasę įeina programinės įrangos kūrimas, modifikavimas, testavimas ir palaikymas.
Į šią klasę įeina:
- struktūros ir turinio projektavimas ir (arba) užrašymas kompiuterinės kalbos kodų, būtinų sukurti ir įdiegti:
• sisteminę programinę įrangą (įskaitant atnaujinimus ir pataisas)
• taikomąją programinę įrangą (įskaitant atnaujinimus ir pataisas)
• duomenų bazes
• tinklalapius
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- programinės įrangos tinkinimas, t. y. parengtų taikomųjų programų modifikavimas ir konfigūravimas taip, kad jos
veiktų užsakovo informacinės sistemos aplinkoje
Į šią klasę neįeina:
- programinės įrangos paketų leidyba, žr. 58.29
- bendrosios paskirties programinės įrangos vertimas ar pritaikymas tam tikrai rinkai savo sąskaita, žr. 58.29
- kompiuterių sistemų, jungiančių kompiuterių techninę ir programinę įrangą bei ryšių technologijas, planavimas ir
projektavimas, net jeigu teikiama įranga gali sudaryti integruotos sistemos dalis, žr. 62.02
62.02

Kompiuterių konsultacinė veikla

Į šią klasę įeina kompiuterių sistemų, jungiančių kompiuterių techninę ir programinę įrangą bei ryšių technologijas,
planavimas ir projektavimas. Į šias paslaugas gali įeiti sistemos vartotojų mokymas.
Į šią klasę neįeina:
- kompiuterių techninės ir programinės įrangos pardavimas, žr. 46.51 ir 47.41
- centrinių ir panašių kompiuterių įrengimas, žr. 33.20
- asmeninių kompiuterių įrengimas (nustatymas), žr. 62.09
- programinės įrangos įdiegimas, darbingumo atstatymas sugedus kompiuteriui, žr. 62.09
62.03

Kompiuterinės įrangos tvarkyba

Į šią klasę įeina užsakovo kompiuterių sistemų ir (arba) duomenų apdorojimo įrenginių valdymas ir eksploatavimas
vietoje bei susijusios palaikymo paslaugos.
62.09

Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina kita, niekur kitur nepriskirta, su informacinėmis technologijomis ir kompiuteriais susijusi veikla, tokia
kaip:
- darbingumo atstatymas sugedus kompiuteriui
- asmeninių kompiuterių įrengimas (nustatymas)
- programinės įrangos diegimas
Į šią klasę neįeina:
- centrinių ir panašių kompiuterių įrengimas, žr. 33.20
- kompiuterių programavimas, žr. 62.01
- kompiuterių konsultacijos, žr. 62.02
- kompiuterių įrangos tvarkyba, žr. 62.03
- duomenų apdorojimas ir priegloba, 63.11
63

Informacinių paslaugų veikla

Į šį skyrių įeina žiniatinklio paieškos vartų, duomenų apdorojimo ir prieglobos veikla bei kita veikla, susijusi su
pirminiu informacijos teikimu.
63.1
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų
paslaugų veikla
Į šią grupę įeina prieglobos, duomenų apdorojimo paslaugų ir susijusios veiklas infrastruktūros teikimas, taip pat
interneto paieškos įrankių ir kitų interneto vartų teikimas.
63.11

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

Į šią klasę įeina:
- prieglobos, duomenų apdorojimo paslaugų ir susijusios veiklos infrastruktūros teikimas
- specializuota prieglobos veikla, tokia kaip:
• žiniatinklio svetainių priegloba
• srautinio duomenų perdavimo paslaugų veikla
• taikomųjų programų priegloba
• taikymo paslaugų teikimas
• centrinio kompiuterio bendrai naudojamo laiko paskirstymas klientams
- duomenų apdorojimo veikla:
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• visiškas užsakovo pateiktų duomenų apdorojimas
• specialiųjų ataskaitų pagal klientų pateiktus duomenis formavimas
- duomenų įvesties paslaugų veikla
Į šią klasę neįeina:
- veikla, kurios metu kompiuteris yra naudojamas tik kaip paslaugų teikėjo darbo įrankis, klasifikuojama atsižvelgiant į
teikiamų paslaugų pobūdį
63.12

Interneto vartų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- interneto svetainių, kurios naudoja programinės paieškos priemones generuoti ir lengvos paieškos formatu palaikyti
dideles interneto adresų ir turinio duomenų bazes, eksploatavimas
- kitų žiniatinklio svetainių, veikiančių kaip interneto vartai, tokių kaip žiniasklaidos svetainės, kuriose pateikiama
periodiškai atnaujinama informacija, eksploatavimas
Į šią klasę neįeina:
- knygų, laikraščių, žurnalų ir kt. publikavimas internete, žr. 58 skyrių
- transliavimas internetu, žr. 60 skyrių
63.9

Kita informacinių paslaugų veikla

Į šią grupę įeina žinių agentūrų ir visa kita, kitur nepaminėta, informacinių paslaugų veikla.
Į šią grupę neįeina:
- bibliotekų ir archyvų veikla, žr. 91.01
63.91

Naujienų agentūrų veikla

Į šią klasę įeina:
- spaudos ir naujienų agentūrų, žiniasklaidą aprūpinančių informacija, nuotraukomis ir straipsniais, veikla
Į šią klasę neįeina:
- nepriklausomų fotožurnalistų veikla, žr. 74.20
- nepriklausomų žurnalistų veikla, žr. 90.03
63.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla, tokia kaip:
- kompiuterinės informacinės paslaugos telefonu
- informacijos paieškos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį
- naujienų apžvalgos, spaudos apžvalgos ir kt. paslaugos
Į šią klasę neįeina:
- užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla, žr. 82.20
K SEKCIJA

FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

Į šią sekciją įeina finansinių paslaugų veikla, įskaitant draudimą, perdraudimą ir pensijų lėšų kaupimą bei finansines
paslaugas palaikančią veiklą.
Į šią sekciją taip pat įeina investicijų (turto) laikymo veikla, tokia kaip kontroliuojančiųjų bendrovių ir trestų, fondų ir
panašių finansinių institucijų veikla.
64

Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Į šį skyrių įeina lėšų, išskyrus draudimo ar pensijų lėšų kaupimą ir privalomąjį socialinį draudimą, sudarymo ir
perskirstymo veikla.
Pastaba: Nustatant šio skyriaus klasifikaciją, dažniausiai yra svarbi valstybės institucinė sandara.
64.1
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Į šią grupę įeina lėšų kaupimas pervedamųjų indėlių forma, t. y. indėlių, kurių piniginė vertė yra fiksuota ir kurie yra
gaunami einamuoju pagrindu ir, skirtingai nuo centrinės bankininkystės, gaunami iš nefinansinių šaltinių.
64.11

Centrinė bankininkystė

Į šią klasę įeina:
- nacionalinės valiutos išleidimas ir tvarkymas
- pinigų pasiūlos stebėsena ir kontrolė
- indėlių, naudojamų atsiskaitymams tarp finansinių institucijų, priėmimas
- bankinių operacijų priežiūra
- šalies tarptautinių rezervų laikymas
- vyriausybės bankininko vaidmuo
Centrinių bankų veikla gali skirtis dėl institucinių priežasčių.
64.19

Kitas piniginis tarpininkavimas

Į šią klasę įeina indėlių ir (arba) artimų indėliams pakaitų priėmimas ir kreditų teikimas arba lėšų skolinimas. Kreditas
gali būti suteikiamas įvairiomis formomis, pvz., paskola, paskola įkeičiant nekilnojamąjį turtą, kredito kortele ir kt. Šią
veiklą paprastai vykdo pinigų institucijos, išskyrus centrinius bankus, pvz.,
- bankai
- taupomieji bankai
- kredito unijos
Į šią klasę taip pat įeina:
- pašto žiro sąskaitų ir pašto taupomųjų bankų sąskaitų aptarnavimas
- specializuotų indėlius priimančių institucijų paskolų būstui įsigyti teikimas
- piniginių perlaidų paslaugų veikla
Į šią klasę neįeina:
- specializuotų indėlių nepriimančių institucijų paskolų būstui įsigyti teikimas, žr. 64.92
- sandorių kreditinėmis kortelėmis apdorojimo ir atsiskaitymų veikla, žr. 66.19
64.2

Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

64.20

Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

Į šią klasę įeina kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingų), t. y. vienetų, laikančių grupės pavaldžiųjų bendrovių
investicijas (turtą) (turinčių kontrolinius akcijų paketus) ir kurių pagrindinė veikla yra šios grupės turėjimas
nuosavybėje. Šiai klasei priskiriamos kontroliuojančiosios bendrovės (holdingai) neteikia jokių kitų paslaugų įmonėms,
kurių akcijas jos turi, t. y. jos nei administruoja, nei vadovauja kitiems vienetams.
Į šią klasę neįeina:
- aktyvus vadovavimas bendrovėms ir įmonėms, bendrovės strateginis planavimas ir sprendimų priėmimas, žr. 70.10
64.3

Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla

64.30

Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla

Į šią klasę įeina juridinių subjektų veikla, skirta telkti vertybinius popierius ar kitą finansinį turtą jo nevaldant
(nepriimant ir nevykdant investicinių sprendimų), akcininkų ar naudos gavėjų vardu. Portfeliai yra pritaikyti siekti
specifinių investicijų charakteristikų, tokių kaip įvairinimas, rizika, pelno norma, kainų nepastovumas. Jie užsidirba
palūkanas, dividendus ir kitas turto pajamas, tačiau jie samdo mažai arba iš viso nesamdo darbuotojų ir neturi jokių
pajamų iš paslaugų pardavimo.
Į šią klasę įeina:
- kintamojo kapitalo (atvirojo tipo) investicinių fondų veikla
- nekintamojo kapitalo (uždarojo tipo) investicinių fondų veikla
- uždarojo tipo investicinių patikėjimo fondų veikla
- trestai (patikėjimo fondai), paveldėto turto ar pasitikėjimo sąskaitų valdymas naudos gavėjų vardu pagal patikėjimo
sutarties, testamento ar pavedimo sutarties sąlygas
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Į šią klasę neįeina:
- fondai ir trestai (patikėjimo fondai), gaunantys pajamas iš prekių ir paslaugų pardavimo, žr. EVRK klasę pagal jų
pagrindinę veiklą
- kontroliuojančiųjų bendrovių veikla, žr. 64.20
- pensijų lėšų kaupimas, žr. 65.30
- fondų valdymas, žr. 66.30
64.9

Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Į šią grupę įeina finansinių paslaugų veikla, kitokia nei pinigų institucijų atliekama veikla.
Į šią grupę neįeina:
- draudimas ir pensijų lėšų kaupimas, žr. 65 skyrių
64.91

Finansinė išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:
- išperkamoji nuoma, kai sutartyje numatytas nuomos laikotarpis beveik sutampa su laukiamąja turto naudojimo
trukme, o nuomininkas, naudodamas jį, gauna visą naudą ir prisiima visą su jo naudojimu susijusią riziką. Turtas gali
būti perduodamas (arba ne) kitam asmeniui. Ši išperkamoji nuoma apima visas arba iš esmės visas išlaidas, įskaitant
palūkanas
Į šią klasę neįeina:
- operacinė išperkamoji nuoma klasifikuojama pagal nuomojamojo daikto tipą, žr. 77 skyrių
64.92

Kitas kredito teikimas

Į šią klasę įeina:
finansinių paslaugų veikla, pirmiausia susijusi su institucijų, neįtrauktų į piniginį tarpininkavimą, paskolų teikimu, kai
kreditas gali būti suteikiamas įvairiomis formomis, tokiomis kaip paskola, paskola įkeičiant nekilnojamąjį turtą, kredito
kortele ir kt., teikiančių tokias paslaugas kaip:
• vartojimo kreditų teikimas
• tarptautinės prekybos finansavimas
• ilgalaikio pramonės finansavimo užtikrinimas per pramoninius bankus
• pinigų skolinimas, nesusijęs su bankininkystės sistema
• specializuotų indėlių nepriimančių institucijų paskolų būstui įsigyti teikimas
• lombardų ir užstatų bei įkeitimo brokerių veikla
Į šią klasę neįeina:
- specializuotų indėlius priimančių institucijų paskolų būstui įsigyti teikimas, žr. 64.19
- operacinė išperkamoji nuoma, klasifikuojama pagal nuomojamojo daikto tipą, žr. 77 skyrių
- narystės organizacijų dotacijų teikimo veikla, žr. 94.99
64.99

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

Į šią klasę įeina:
- kita, pirmiausia su lėšų skirstymu susijusi, finansinių paslaugų veikla, išskyrus paskolų teikimą:
• faktoringo veikla
• apsikeitimo, pasirinkimo ir kitų riziką mažinančių sandorių sudarymas
• priešmirtinių išmokų bendrovių veikla
- investavimas savo sąskaita tokių subjektų kaip rizikos kapitalo įmonės, investavimo klubai ir pan.
Į šią klasę neįeina:
- finansinė išperkamoji nuoma (lizingas), žr. 64.91
- vertybinių popierių sandoriai kitų vardu, žr. 66.12
- nekilnojamojo turto pardavimas, nuoma ir išperkamoji nuoma, žr. 68 skyrių
- pinigų pagal vekselius išieškojimas be skolos supirkimo, žr. 82.91
- narystės organizacijų dotacijų teikimo veikla, žr. 94.99
65
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Į šį skyrių įeina anuitetų ir draudimo sutarčių pasirašymas bei draudimo įmokų investavimas, siekiant sukaupti
finansines lėšas, kurios panaudojamos būsimoms išmokoms (žaloms) padengti. Į šį skyrių įeina tiesioginio draudimo ir
perdraudimo veikla.
65.1

Draudimas

Į šią grupę įeina gyvybės draudimas su kaupimu ar be jo ir ne gyvybės draudimas.
65.11

Gyvybės draudimas

Į šią klasę įeina:
- anuitetų ir gyvybės draudimo, mirties dėl nelaimingo atsitikimo ar invalidumo (su kaupimo elementu ar be jo) sutarčių
sudarymas
65.12

Ne gyvybės draudimas

Į šią klasę įeina:
- draudimo paslaugų teikimas, išskyrus gyvybės draudimą:
• nelaimingų atsitikimų, gaisro
• ligų
• kelionių
• turto
• automobilių, laivų, aviacijos ir transporto
• finansinių nuostolių ir civilinės atsakomybės
65.12.10

Kelionių draudimas

65.2

Perdraudimas

65.20

Perdraudimas

Į šią klasę įeina:
- visos arba dalies rizikos, susijusios su esamais draudimų polisais, pasirašytais kitos draudimo bendrovės, prisiėmimas
65.3

Pensijų lėšų kaupimas

65.30

Pensijų lėšų kaupimas

Į šią klasę įeina juridiškai apibrėžti subjektai (t. y. fondai, planai ir (arba) programos), vykdantys senatvės pensijų lėšų
kaupimą išimtinai finansuojančio subjekto (įmokų mokėtojo) darbuotojams ar nariams. Į šią klasę įeina apibrėžtų
išmokų pensijų planai ir individualūs planai, kai išmokos nustatomos atsižvelgiant į nario indėlį.
Į šią klasę įeina:
- išmokų darbuotojams planai
- pensijų fondai ir planai
- senatvės pensijų planai
Į šią klasę neįeina:
- pensijų fondų valdymas, žr. 66.30
- privalomojo socialinio draudimo schemos, žr. 84.30
66

Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla

Į šį skyrių įeina įtrauktų į finansinių paslaugų veiklą ar glaudžiai susijusių su šia veikla paslaugų teikimas, neteikiant
pačių finansinių paslaugų. Pradinis šio skyriaus veiklos rūšių suskirstymas remiasi finansinių sandorių ar finansavimo
tipu.
66.1

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

Į šią grupę įeina fizinių ir elektroninių prekyviečių įrengimas siekiant palengvinti veiklą, susijusią su akcijų, akcijų
opcionų, obligacijų ar prekių tiekimo sutarčių pirkimu ir pardavimu
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66.11

Finansų rinkos valdymas

Į šią klasę įeina finansinių rinkų veiklos užtikrinimas ir priežiūra, kurią vykdo ne valdžios institucijos, tokios kaip:
- prekių tiekimo sandorių birža
- būsimojo prekių tiekimo sandorių biržos
- vertybinių popierių biržos
- akcijų biržos
- akcijų ar prekių opcionų biržos
66.12

Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas

Į šią klasę įeina:
- sandoriai finansų rinkoje kitų vardu (pvz., biržos maklerių veikla) ir panaši veikla
- vertybinių popierių brokerių veikla
- prekių sutarčių sudarymo veikla
- valiutos keityklų veikla ir kt.
Į šią klasę neįeina:
- sandoriai rinkoje savo sąskaita, žr. 64.99
- portfelio valdymas už atlygį arba pagal sutartį, žr. 66.30
66.19

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

Į šią klasę įeina niekur kitur nepriskirta pagalbinė finansinių paslaugų veikla:
- finansinių sandorių, įskaitant kreditinių kortelių, apdorojimo ir atsiskaitymo veikla
- konsultavimas investicijų klausimais
- hipotekos brokerių ir konsultantų veikla
Į šią klasę taip pat įeina:
- turto globėjų, patikėtinių ir saugojimo paslaugų teikimas už atlygį arba pagal sutartį
Į šią klasę neįeina:
- draudimo agentų ir brokerių (draudimo tarpininkų) veikla, žr. 66.22
- fondų valdymas, žr. 66.30
66.2

Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla

Į šią grupę įeina asmenų, veikiančių kaip agentai, (t. y. brokerių) veikla parduodant metinės rentos ir draudimo polisus,
arba kitų su darbuotojų išmokomis, draudimu ir pensijomis susijusių paslaugų, tokių kaip ieškinių sureguliavimas ir
trečios šalies administravimas, teikimas.
66.21

Rizikos ir žalos vertinimas

Į šią klasę įeina draudimo administravimo paslaugų, tokių kaip draudimo išmokų reikalavimų įvertinimas ir
atsiskaitymas, teikimas:
- draudimo išmokų reikalavimų įvertinimas:
• ieškinių sureguliavimas
• rizikos įvertinimas
• rizikos ir žalos vertinimas
• nuostolių dėl avarijos ir nuostolių sureguliavimas
- atsiskaitymas pagal draudimo išmokų reikalavimus
Į šią klasę neįeina:
- nekilnojamojo turto vertinimas, žr. 68.31
- vertinimas kitais tikslais, žr. 74.90
- tyrimų veikla, žr. 80.30
66.22

Draudimo agentų ir brokerių veikla

Į šią klasę įeina draudimo agentų ir brokerių (draudimo tarpininkų) veikla parduodant, vedant derybas ar tarpininkaujant
metinės rentos ir draudimo bei perdraudimo polisų srityje.
66.29
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Į šią klasę įeina:
- glaudžiai su draudimu ir pensijų lėšų kaupimu (išskyrus finansinį tarpininkavimą, ieškinių sureguliavimą ir draudimo
agentų veiklą) susijusi veikla:
• avarijoje išgelbėto turto administravimas
• draudimo statistikos paslaugos
Į šią klasę neįeina:
- laivų gelbėjimo veikla, žr. 52.22
66.3

Fondų valdymo veikla

66.30

Fondų valdymo veikla

Į šią klasę įeina portfelių ir fondų valdymo paslaugų asmenims, verslui ir kt. už atlygį arba pagal sutartį teikimas, toks
kaip:
- bendrų fondų valdymas
- kitų investicinių fondų valdymas
- pensinių fondų valdymas
L SEKCIJA

NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS

Į šią sekciją įeina asmenų, veikiančių kaip nuomotojai, agentai ir (arba) brokeriai, vienoje arba daugiau iš pateiktų sričių
veikla: nekilnojamojo turto pardavimas ar pirkimas, nekilnojamojo turto nuoma, kitų su nekilnojamuoju turtu susijusių
paslaugų, tokių kaip nekilnojamojo turto vertinimas, veikla ar nekilnojamojo turto sąlyginio deponavimo agento veikla.
Šiai sekcijai priskirta veikla gali būti vykdoma su nuosava arba nuomojama nuosavybe, už atlygį ar pagal sutartį. Į šią
sekciją taip pat įeina statinių statyba, išlaikant šių statinių nuosavybę arba juos nuomojant.
Į šią sekciją įeina nekilnojamojo turto vadybininkų veikla.
68

Nekilnojamojo turto operacijos

68.1

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

68.10

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

Į šią klasę įeina:
- pirkimas ir pardavimas nuosavo nekilnojamojo turto:
• gyvenamųjų namų ir butų
• negyvenamųjų pastatų, įskaitant parodų sales, savitarnos sandėlių įrenginius, prekybos pasažus ir prekybos centrus
• žemės
Į šią klasę taip pat įeina:
- nekilnojamojo turto padalijimas į sklypus, be teritorijos tvarkymo darbų
Į šią klasę neįeina:
- statybos projektų plėtra pardavimo tikslais, žr. 41.10
- žemės padalijimas ir teritorijos tvarkymas, žr. 42.99
68.2

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

68.20

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

Į šią klasę įeina:
- nuoma ir naudojimas nuosavo ar išnuomoto turto:
• gyvenamųjų namų ir butų
• negyvenamųjų pastatų, įskaitant parodų sales, savitarnos sandėlių įrenginius
• žemės
- aprūpinimas namais ir butais ar apartamentais su baldais ar be baldų ilgesniam laikotarpiui, paprastai mėnesiui arba
metams
Į šią klasę taip pat įeina:
- statybos projektų savoms reikmėms plėtra
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- gyvenamųjų automobilinių namelių aikštelių eksploatavimas
Į šią klasę neįeina:
- viešbučių, svečių namų, poilsio namų, nakvynės vietų, stovyklaviečių, priekabinių namelių parkų ir kitų
negyvenamųjų ar laikino apgyvendinimo vietų eksploatavimas, žr. 55 skyrių
68.3

Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį

68.31

Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

Į šią klasę įeina nekilnojamojo turto tarpininkų atliekama nekilnojamojo turto paslaugų veikla:
- tarpininkavimas perkant, parduodant ir nuomojant nekilnojamąjį turtą už atlygį ar pagal sutartį
- konsultacijos ir vertinimo paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto pirkimu, pardavimu ir nuoma, už atlygį ar pagal
sutartį
- nekilnojamojo turto sąlyginio deponavimo agentų veikla
Į šią klasę neįeina:
- teisinė veikla, žr. 69.10
68.31.10
68.32

Nekilnojamojo turto vertinimas
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį

Į šią klasę neįeina:
- teisinė veikla, žr. 69.10
- įrenginių palaikymo veikla (paslaugų, tokių kaip bendras vidaus valymas, tvarkymas ir smulkus remontas, šiukšlių
šalinimas, asmens apsauga ir sauga, kompleksas), žr. 81.10
- statinių, tokių kaip karinės bazės, kalėjimai, ir kitų įrenginių tvarkymas (išskyrus kompiuterinės įrangos tvarkybą), žr.
81.10
M SEKCIJA

PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA

Į šią sekciją įeina specializuota profesinė, mokslinė ir techninė veikla. Ši veikla reikalauja aukšto pasirengimo laipsnio,
dėl jos specialiosios žinios ir įgūdžiai tampa prieinami vartotojams.
69

Teisinė ir apskaitos veikla

Į šį skyrių įeina teisinis atstovavimas vienos šalies interesams ginčuose su kita šalimi teisme ar kitose ginčus
nagrinėjančiose institucijose, dalyvaujant ar prižiūrint advokatūros nariams, pvz., konsultacijos ir atstovavimas
civilinėse bylose, konsultacijos ir atstovavimas baudžiamosiose bylose, konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose. Į
šį skyrių taip pat įeina teisinių dokumentų, pvz., steigimo dokumentų, partnerystės sutarčių ar kitokių dokumentų,
susijusių su įmonių steigimu, patentais, autorių teisėmis, sandorių sudarymu, testamentais, įgaliojimais ar kt., rengimas,
taip pat kita notarų, antstolių, arbitrų, teismo ekspertų ir trečiųjų teismo teisėjų veikla. Į šį skyrių taip pat įeina apskaitos
ir buhalterinės paslaugos, pvz., buhalterinės apskaitos auditas, finansinės atskaitomybės ir sąskaitybos rengimas.
69.1

Teisinė veikla

69.10

Teisinė veikla

Į šią klasę įeina:
- teisinis atstovavimas vienos šalies interesams ginčuose su kita šalimi teisme ar kitose ginčus nagrinėjančiose
institucijose, dalyvaujant ar prižiūrint advokatūros nariams:
• konsultacijos ir atstovavimas civilinėse bylose
• konsultacijos ir atstovavimas baudžiamosiose bylose
• konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose
- bendrieji patarimai ir konsultacijos, rengimas teisinių dokumentų:
• steigimo dokumentų, partnerystės sutarčių ar kitokių panašių, susijusių su bendrovių steigimu, dokumentų
• patentų ir autorių teisių
• aktų, testamentų, įgaliojimų ir kt. dokumentų
- kita notarų, civilinės teisės notarų, antstolių, arbitrų, teismo ekspertų ir trečiųjų teismo teisėjų veikla
Į šią klasę neįeina:
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- teismų veikla, žr. 84.23
69.10.10

Konsultacijos ir juridinis atstovavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose

69.10.20

Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose

69.10.30

Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas

69.2

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais

69.20

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais

Į šią klasę įeina:
- verslo ar kitų įmonių komercinių operacijų apskaitos tvarkymas
- finansinių sąskaitų rengimas ar auditas
- sąskaitų ekspertizė ir jų teisingumo paliudijimas
- asmeninių ir verslo įmonių pajamų mokesčio deklaracijų rengimas
- patariamoji veikla ir atstovavimas klientams mokesčių inspekcijose
Į šią klasę neįeina:
- duomenų apdorojimo ir lentelių sudarymo veikla, žr. 63.11
- apskaitos sistemų, biudžeto kontrolės procedūrų vadybos konsultacijų teikimas, žr. 70.22
- vekselių inkasavimas, žr. 82.91
69.20.10

Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas

69.20.20

Finansinių ataskaitų rengimas

69.20.30

Firmų ir kitų bendrovių komercinių operacijų apskaitos tvarkymas

69.20.40

Mokesčių konsultacijos

70

Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla

Į šį skyrių įeina patarimų ir pagalbos valdymo klausimais, tokiais kaip strateginis ir organizacinis planavimas, finansų
planavimas ir biudžeto sudarymas, rinkodaros tikslai ir politika, žmogiškųjų išteklių politika, praktiniai metodai ir
planavimas, gamybos tvarkaraščių sudarymas ir kontrolės planavimas, teikimas verslo ir kitoms organizacijoms. Į šį
skyrių taip pat įeina kitų tos pačios bendrovės arba įmonės objektų priežiūra ir valdymas, t. y. vadovaujančiųjų įmonių
veikla.
70.1

Pagrindinių buveinių veikla

70.10

Pagrindinių buveinių veikla

Į šią klasę įeina kitų tos pačios bendrovės arba įmonės vienetų priežiūra ir vadovavimas jiems; bendrovės ar įmonės
strateginio arba organizacinio planavimo ir sprendimų priėmimo veikla; su jais susijusių objektų operatyvinės kontrolės
vykdymas ir vadovavimas kasdienėms operacijoms.
Į šią klasę įeina veikla:
- pagrindinių buveinių
- centralizuotų administracinių būstinių
- korporacinių valdybų
- apskričių ir regioninių būstinių
- antrinių vadybos įmonių
Į šią klasę neįeina:
- kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingų), neužsiimančių vadovavimu, veikla, žr. 64.20
70.2

Konsultacinė valdymo veikla

70.21

Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
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Į šią klasę įeina patarimų, konsultacijų ir operatyviosios pagalbos, įskaitant lobistinę veiklą, teikimas verslo ir kitoms
organizacijoms viešųjų ryšių ir komunikacijos srityje.
Į šią klasę neįeina:
- reklamos agentūrų ir atstovavimo žiniasklaidai paslaugos, žr. 73.1
- rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės apklausos, žr. 73.20

70.22

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

Į šią klasę įeina patarimų, konsultacijų ir operatyviosios pagalbos valdymo klausimais, tokiais kaip bendras strateginis ir
organizacinis planavimas, verslo proceso modernizavimas, pokyčių valdymas, išlaidų mažinimas ir kiti finansiniai
klausimai, rinkodaros tikslai ir politika, žmogiškųjų išteklių politika, praktiniai metodai ir planavimas, pašalpų ir
pensijų politika, gamybos tvarkaraščių sudarymas ir kontrolės planavimas, teikimas verslo ir kitoms organizacijoms.
Verslo paslaugų teikimas gali apimti konsultacijų teikimą, patarimus ir vadovavimo arba valdymo pagalbą verslui ir
viešajam sektoriui; šie patarimai, konsultacijos ir valdymo pagalba gali būti susiję su:
- apskaitos metodų ar procedūrų, išlaidų apskaitos programų, biudžeto kontrolės procedūrų kūrimu
- konsultacijomis ir pagalba verslo įmonėms ir viešajam sektoriui planavimo, organizavimo, produktyvumo ir kontrolės,
vadybos informacijos ir kt. srityse
Į šią klasę neįeina:
- apskaitos sistemų programinės įrangos kūrimas, žr. 62.01
- teisinis konsultavimas ir atstovavimas, žr. 69.10
- apskaitos, buhalterinė ir audito veikla, konsultacijos mokesčių klausimais, žr. 69.20
- patariamoji architektūrinė ir inžinerinė veikla, žr. 71.11 ir 71.12
- konsultacijų aplinkosaugos, agronomijos, saugumo ir pan. klausimais teikimas, žr. 74.90
- vadovaujančiųjų darbuotojų įdarbinimo ar paieškos konsultavimo veikla, žr. 78.10
- su švietimu susijusi konsultavimo veikla, žr. 85.60
71

Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

Į šį skyrių įeina architektūros, inžinerijos, techninio braižymo, statybos darbų kontrolės, vietovės nuotraukų darymo ir
žemėlapių braižymo paslaugų veikla. Į šį skyrių taip pat įeina fizikinių, cheminių ir kitų analitinių tiriamųjų paslaugų
teikimas.
71.1

Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos

Į šią grupę įeina architektūros, inžinerijos, techninio braižymo, statybos darbų kontrolės, vietovės nuotraukų darymo ir
žemėlapių braižymo bei panašių paslaugų veikla.
71.11

Architektūros veikla

Į šią klasę įeina:
- architektūros veikla ir konsultacijos:
• pastatų projektavimas ir braižymas
• miestų teritorinis planavimas ir kraštovaizdžio architektūra
Į šią klasę neįeina:
- kompiuterių konsultantų veikla, žr. 62.02 ir 62.09
- meniškas patalpų vidaus įrengimas, žr. 74.10
71.12

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos

Į šią klasę įeina:
- inžinerinis projektavimas (t. y. inžinerinių fizikinių dėsnių ir principų taikymas projektuojant mašinas, medžiagas,
prietaisus, statinius, procesus ir sistemas) ir konsultacinė veikla, susijusi su:
• mašinomis, įrenginiais, pramoniniais procesais ir pramonės gamyklomis
• inžinerinių statinių statybos, hidraulinės statybos, eismo inžinerijos objektų projektais
• vandens valdymo projektais
• projektų, susijusių su elektrotechnika ir elektronika, kasybos inžinerija, chemijos technologija, mašinų gamyba,
pramonės ir sistemų inžinerija bei saugos inžinerija, rengimu ir įgyvendinimu

210

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
- oro kondicionavimo, aušinimo, sanitarinės ir užterštumo kontrolės, akustinės inžinerijos ir kt. projektų rengimas
- geofiziniai, geologiniai ir seisminiai tyrimai
- geodezinio tyrinėjimo veikla:
• žemės tyrinėjimo ir ribų nustatymo veikla
• hidrologinio tyrinėjimo veikla
• podirvio tyrinėjimo veikla
• kartografinės ir geografinės informacijos veikla
Į šią klasę neįeina:
- žvalgomoji gręžyba, susijusi su kasybos veikla, žr. 09.10 ir 09.90
- susijusios programinės įrangos kūrimas ar leidyba, žr. 58.29 ir 62.01
- kompiuterių konsultantų veikla, žr. 62.02 ir 62.09
- techninis tikrinimas, žr. 71.20
- su inžinerija susijusi mokslinių tyrimų ir taikomoji veikla, žr. 72.19
- pramoninis dizainas, žr. 74.10
- fotografavimas iš orlaivių, žr. 74.20
71.12.10

Inžinerinė-technologinė veikla

71.12.20

Projektiniai-konstruktoriniai darbai

71.12.30

Gatvių eismo projektavimas

71.12.40

Geodezinė veikla

71.12.50

Geologinės paieškos ir žvalgyba

71.12.60

Miškotvarka ir žemėtvarka

71.2

Techninis tikrinimas ir analizė

71.20

Techninis tikrinimas ir analizė

Į šią klasę įeina įvairių medžiagų ir gaminių fizikiniai, cheminiai ir kitokie analiziniai tyrimai, tokie kaip:
• akustiniai ir vibracijų tyrimai
• mineralų ir kt. sudėties ir grynumo tyrimai
• tiriamoji veikla maisto higienos srityje, įskaitant veterinarinius tyrimus ir tikrinimą, susijusį su maisto produktų
gamyba
• medžiagų fizikinių charakteristikų ir eksploatacinių parametrų, tokių kaip medžiagų atsparumas, storis,
ilgalaikiškumas, radioaktyvumas ir kt., tyrimai
• atitikties techniniams reikalavimams ir patikimumo tyrimai
• gatavų įrenginių, tokių kaip varikliai, automobiliai, elektroninė įranga, eksploatacinių charakteristikų tyrimai
• suvirintų siūlių ir jungčių rentgenografiniai tyrimai
• gedimų analizė
• aplinkos kokybės rodiklių, tokių kaip oro ir vandens užterštumas ir kt., tyrimai ir matavimai
- produktų, įskaitant vartojimo produktus, variklinių transporto priemonių, orlaivių, slėginių talpyklų, branduolinių
jėgainių ir kt., sertifikavimas
- periodinis variklinių transporto priemonių saugaus eismo tikrinimas
- tyrimai, atliekami naudojant modelius ar natūralių matmenų maketus (pvz., orlaivių, laivų, dambų ir kt.)
- policijos laboratorijų veikla
Į šią klasę neįeina:
- gyvūninės kilmės mėginių tyrimai, žr. 75.00
- medicininių ir odontologinių mėginių diagnostinė vizualizacija, tyrimai ir analizė, žr. 86
71.20.10

Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas

71.20.20

Medžiagų bandymai ir analizė

71.20.30

Produkcijos kokybės bandymai ir analizė
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71.20.40
Maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant veterinarinį, susijusį su maisto
produktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą
71.20.50

Variklinių transporto priemonių saugaus eismo periodinis patikrinimas

71.20.60

Matavimo priemonių patikra bei kalibravimas

71.20.70

Gaminių sertifikavimas, jų normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė

72

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Į šį skyrių įeina trys mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos tipai: 1) fundamentiniai moksliniai tyrimai:
eksperimentiniai ar teoriniai darbai, atliekami pirmiausia siekiant įgyti naujų žinių apie pagrindines reiškinių ar stebimų
faktų priežastis, be jų konkretaus taikymo ar naudojimo ateityje; 2) taikomieji moksliniai tyrimai: originalūs tyrimai,
atliekami siekiant įgyti naujų žinių ir nukreipti pirmiausia į konkrečius praktinius tikslus ar užduotis; 3)
eksperimentiniai tyrimai (plėtra): sistemingi darbai, grindžiami tyrimų metu įgytomis ir (arba) praktinės patirties
žiniomis ir atliekami siekiant sukurti naujas medžiagas, gaminius ir įtaisus, įdiegti naujus procesus, sistemas ir
paslaugas, taip pat iš esmės pagerinti, kas jau sukurta ar įdiegta.
Moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai šiame skyriuje yra suskirstyti į dvi grupes: gamtos mokslų ir inžinerijos srities;
socialinių ir humanitarinių mokslų.
Į šį skyrių neįeina:
- rinkos tyrimai, žr. 73.20
72.1

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Į šią grupę įeina fundamentiniai moksliniai tyrimai, taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra gamtos
mokslų ir inžinerijos srityse.
72.11

Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Į šia klasę įeina moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra biotechnologijų srityje:
- DNR / RNR: genomika, farmakogenomika, genų žymenys (zondai), genų inžinerija, DNR / RNR sekos nustatymas /
sintezė / amplifikacija (dauginimas), genų raiškos analizė (transkriptomatika) ir priešprasmių DNR / RNR technologijos
taikymas
- baltymų ir kitų molekulių: baltymų ir peptidų (įskaitant didelės molekulės masės hormonų); didelės molekulinės
masės chemoterapinių junginių (vaistų) tikslinės pernašos metodų gerinimas (tobulinimas); proteomika, baltymų
išskyrimas ir gryninimas, signalų perdavimo sistemų tyrimas, ląstelės receptorių identifikacija (nustatymas)
- ląstelių ir audinių kultūros ir inžinerija: ląstelių / audinių kultūros, audinių inžinerija (įskaitant audinių karkasus ir
biomedicininę inžineriją), ląstelių suliejimas, vakcinos / imuniteto stimuliatoriai, manipuliavimas embrionais
- biotechnologiniai procesai: fermentavimas naudojant bioreaktorius, biologinis apdorojimas, biologinis druskų
išplovimas, biologiniai pulpos gamybos metodai, biologinis balinimas, biologinis sieros pašalinimas, biologinis
atstatymas, biofiltravimas ir fitoatstatymas
- genų ir RNR vektorių: genų terapija, virusiniai vektoriai
- bioinformatika: genomų, baltymų sekų duomenų bazių kūrimas; sudėtingų biologinių procesų modeliavimas ir sistemų
biologija
- nanobiotechnologijos: nano/mikrogamybos įrankių ir procesų panaudojimas, kuriant prietaisus skirtus biologinių
sistemų tyrimui, tikslinei vaistų pernašai ir diagnostikai ir kt.
72.19

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Į šią klasę įeina:
- moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra gamtos mokslų ir inžinerijos srityje, kitokie nei biotechnologijos
moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla:
• moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla gamtos mokslų srityje
• moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla inžinerijos ir technologijų srityje
• moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla medicinos mokslų srityje
• moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla žemės ūkio srityje
• gretutiniai moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, labiausiai susiję su gamtos mokslais ir inžinerija

212

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
72.19.10

Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.19.20

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.19.30

Matematikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.19.40

Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.19.50

Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.2

Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.20

Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Į šią klasę įeina:
- moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla socialinių mokslų srityje
- moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla humanitarinių mokslų srityje
- gretutiniai moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, labiausiai susiję su socialiniais ir humanitariniais mokslais
Į šį skyrių neįeina:
- rinkos tyrimai, žr. 73.20
72.20.10

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.20.20

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

72.20.30

Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73

Reklama ir rinkos tyrimas

Į šį skyrių įeina reklamos kampanijų kūrimas ir tokios reklamos dėjimas į periodinius leidinius, laikraščius, radiją ir
televiziją bei kitas visuomenės informavimo priemones, taip pat demonstravimo konstrukcijų ir jų vietų projektavimas.
73.1

Reklama

73.11

Reklamos agentūrų veikla

Į šią klasę įeina išsamaus reklamos paslaugų spektro, įskaitant konsultacijas, kūrybines paslaugas, reklaminės
medžiagos gamybą, teikimas (pvz., savo išgalėmis ar per subrangą) ir pirkimas. Čia įeina:
- reklamos kampanijų kūrimas ir įgyvendinimas:
• reklamos kūrimas ir dėjimas į periodinius leidinius, laikraščius, radiją, televiziją, internetą ir kitas visuomenės
informavimo priemones
• išorinės reklamos kūrimas ir įrengimas, pvz., skelbimų lentų, skydų, informacijos švieslenčių ir karkasų, reklaminis
langų apipavidalinimas, parodų salių projektavimas, reklamos klijavimas ant automobilių ir autobusų ir kt.
• oro reklama
• reklaminių medžiagų ar pavyzdžių platinimas ar pristatymas
• stendų ir kitokių rodymo konstrukcijų ir vietų kūrimas
- rinkodaros kampanijų, kurių tikslas – pritraukti ir išlaikyti pirkėjus, vedimas ir teikimas kitų reklamos paslaugų, tokių
kaip:
• produktų reklama
• rinkodara parduotuvių viduje
• prekių pardavimų reklama paštu
• konsultacijos rinkodaros klausimais
Į šią klasę neįeina:
- reklaminių spaudinių leidyba, žr. 58.19
- komercinių pranešimų televizijai ir kinui rengimas, žr. 59.11
- komercinių pranešimų radijui rengimas, žr. 59.20
- rinkotyra, žr. 73.20
- reklaminis fotografavimas, žr. 74.20
- susitikimų ir parodų / mugių organizavimas, žr. 82.30
- siuntimas paštu, žr. 82.19
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73.12

Atstovavimas žiniasklaidai

Į šią klasę įeina:
- atstovavimas žiniasklaidai, t. y. laiko ir ploto pardavimas ar perpardavimas įvairiems reklamos žiniasklaidoje
tarpininkams
Į šią klasę neįeina:
- reklamos laiko ir ploto pardavimas vykdomas tiesioginių savininkų (leidėjų), klasifikuojamas atitinkamai pagal jų
veiklą
- viešųjų ryšių veikla, žr. 70.21
73.2

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

73.20

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

Į šią klasę įeina:
- rinkos galimybių, informuotumo, prekių ir paslaugų priimtinumo ir pažinimo bei vartotojų pirkimo įpročių tyrimas,
siekiant skatinti pardavimą ir kurti naujas prekes ir paslaugas, įskaitant statistinę rezultatų analizę
- viešosios nuomonės apie politiką, ekonomiką ir socialines problemas tyrimas ir jo rezultatų statistinė analizė
74

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Į šį skyrių įeina profesionalių mokslinių ir techninių paslaugų (išskyrus teisines ir apskaitos, architektūros ir inžinerijos,
techninių tyrimų ir analizės, valdymo ir verslo konsultacines, mokslinių tyrimų ir plėtros bei reklamos paslaugas)
teikimas.
74.1

Specializuota projektavimo veikla

74.10

Specializuota projektavimo veikla

Į šią klasę įeina:
- modeliavimas, susijęs su tekstilės dirbiniais, drabužiais, avalyne, juvelyriniais dirbiniais, baldais ir kitu meniniu
patalpų vidaus įrengimu, kitais madingais daiktais, taip pat asmeniniais ar namų ūkio reikmenimis
- pramoninis projektavimas (dizainas), t. y. kūrimas ir vystymas projektų ir techninių reikalavimų, kurie optimizuoja
produkto vartojimą, vertę ir išvaizdą, įskaitant produkto medžiagų, konstrukcijos, formos, spalvos ir paviršiaus apdailos
nustatymą, atsižvelgiant į žmogiškąsias charakteristikas ir poreikius, saugumą, pardavimo patrauklumą ir gamybos
efektyvumą, paskirstymą, vartojimą ir techninę priežiūrą
- dailininkų-apipavidalinimo specialistų (grafikos dizainerių) veikla
- meninio patalpų vidaus įrengimo (interjero) specialistų veikla
Į šią klasę neįeina:
- tinklalapių dizainas ir programavimas, žr. 62.01
- architektūrinis projektavimas, žr. 71.11
- inžinerinis projektavimas, t. y. inžinerinių fizikinių dėsnių ir principų taikymas projektuojant mašinas, medžiagas,
prietaisus, statinius, procesus ir kitas sistemas, žr. 71.12
74.2

Fotografavimo veikla

74.20

Fotografavimo veikla

Į šią klasę įeina:
- gamyba komercinių ir vartotojiškų fotografijų:
• portretinių pasams, mokyklinių, vestuvinių ir kt.
• komerciniams, leidybiniams (knygų, žurnalų), madų, nekilnojamojo turto ir turizmo tikslams
• fotografavimas iš orlaivių
• renginių filmavimas: vestuvių, susitikimų ir kt.
- fotojuostų apdorojimas:
• užsakovo negatyvų ar kino juostų ryškinimas, fotonuotraukų darymas ir didinimas
• juostų ryškinimo ir nuotraukų spausdinimo laboratorijų veikla
• fotostudijų (neįeinančių į fotoaparatų parduotuvių sudėtį), nuotraukas darančių per valandą, veikla
• skaidrių rėminimas
• kopijavimas, atkūrimas ar retušavimas, susijęs su fotografija
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- fotoreporterių veikla
Į šią klasę taip pat įeina:
- dokumentų mikrofilmavimas
Į šią klasę neįeina:
- kino filmų apdorojimas, susijęs su kino ir televizijos filmų pramone, žr. 59.12
- kartografinės ir geografinės informacijos paslaugos, žr. 71.12
- monetinių (savitarnos) fotoautomatų eksploatavimas, žr. 96.09
74.3

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

74.30

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

74.9

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

74.90

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

Į šią klasę įeina labai daug įvairių paslaugų, paprastai teikiamų verslo klientams. Į šią klasę įeina veikla, kuriai reikia
aukštos profesinės, mokslinės ir techninės kvalifikacijos, bet neįeina kasdienės, nusistovėjusios verslo funkcijos, kurios
paprastai trunka neilgai:
- verslo brokerių tarpininkavimo veikla, t. y. smulkaus ir vidutinio verslo, įskaitant profesinę veiklą, pirkimų ir
pardavimų rengimas, išskyrus nekilnojamojo turto brokerių veiklą
- patentų brokerių tarpininkavimo veikla (patentų pirkimo ir pardavimo organizavimas)
- vertinimo, išskyrus nekilnojamąjį turtą ir draudimą (antikvariato, juvelyrinių dirbinių ir kt.), veikla
- deklaracijų tikrinimas ir informacijos apie važtos tarifą teikimas
- orų prognozavimas
- konsultavimas saugos klausimais
- konsultavimas agronomijos klausimais
- konsultavimas aplinkosaugos klausimais
- konsultavimas kitais techniniais klausimais
- konsultantų, kitokių nei architektūros, inžinerijos ir valdymo konsultantai, veikla
- kiekybės inspektorių veikla
Į šią klasę taip pat įeina:
- agentų ir agentūrų kitų asmenų vardu vykdoma veikla, paprastai susijusi su sutarčių sudarymu dalyvauti kino
filmuose, teatrų spektakliuose ir kituose pramogų ar sporto renginiuose, taip pat knygų, pjesių, vaizduojamosios dailės
kūrinių, fotografijų ir kt. teikimas leidėjams
Į šią klasę neįeina:
- naudotų variklinių transporto priemonių didmeninė prekyba aukcionuose, žr. 45.1
- tiesioginės prijungties režimu vykdomi mažmeninės prekybos aukcionai, žr. 47.91
- aukcionų namų veikla (mažmeninė), žr. 47.79
- nekilnojamojo turto brokerių veikla, žr. 68.31
- buhalterijos veikla, žr. 69.20
- valdymo konsultantų veikla, žr. 70.22
- architektūros ir inžinerijos konsultantų veikla, žr. 71.1
- pramoninis dizainas ir mašinų projektavimas, žr. 71.12, 74.10
- veterinariniai tyrimai ir kontrolė, susiję su maisto produktų gamyba, žr. 71.20
- reklamos rodymas ir kitoks reklamos projektavimas, žr. 73.11
- stendų ir kitų rodymo konstrukcijų ir vietų kūrimas, žr. 73.11
- susitikimų ir parodų / mugių organizatorių veikla, žr. 82.30
- nepriklausomų aukciono vedėjų veikla, žr. 82.99
- lojalumo programų administravimas, žr. 82.99
- konsultacijų vartotojų kredito ir skolų klausimais teikimas, žr. 88.99
75

Veterinarinė veikla

Į šį skyrių įeina ūkio gyvulių ar naminių gyvūnėlių sveikatos priežiūros ir tikrinimo veikla. Šią veiklą atlieka
kvalifikuoti veterinarijos gydytojai veterinarinėse ligoninėse, taip pat apsilankant ūkiuose, šunidėse ar namuose,
privačiuose konsultacijų kabinetuose bei operacinėse ir kitur. Į šį skyrių taip pat įeina gyvūnų greitosios pagalbos
veikla.
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75.0

Veterinarinė veikla

75.00

Veterinarinė veikla

Į šią klasę įeina:
- ūkio gyvulių sveikatos priežiūros ir tikrinimo veikla
- naminių gyvūnėlių sveikatos priežiūros ir tikrinimo veikla
Šią veiklą atlieka kvalifikuoti veterinarijos gydytojai veterinarinėse ligoninėse, taip pat apsilankant ūkiuose, šunų
veislynuose ar namuose, privačiuose konsultacijų kabinetuose bei operacinėse ir kitur.
Į šią klasę taip pat įeina:
- veterinarų asistentų ar kito pagalbinio veterinarijos personalo veikla
- klinikinė patologinė ir kitokia su gyvūnais susijusi diagnostinė veikla
- gyvūnų greitosios pagalbos veikla
Į šią klasę neįeina:
- gyvulių šėrimas ir priežiūra, neteikiant veterinarinės priežiūros, žr. 01.62
- avių kirpimas, žr. 01.62
- bandos patikrinimo, pervarymo, ganymo paslaugos, vienadienių gaidžiukų kastravimas, žr. 01.62
- su dirbtiniu apsėklinimu susijusi veikla, žr. 01.62
- naminių gyvūnėlių šėrimas ir priežiūra neteikiant veterinarinės priežiūros, žr. 96.09
75.00.10

Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas

75.00.20

Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas

75.00.30

Veterinarinė diagnostinė veikla

75.00.40

Veterinarijos laboratorijų veikla

N SEKCIJA

ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA

Į šią sekciją įeina įvairi veikla, kuri palaiko bendrąsias verslo operacijas. Ši veikla skiriasi nuo veiklos, klasifikuojamos
M sekcijoje, kadangi jos pagrindinis tikslas nėra specializuotų žinių perdavimas.
77

Nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šį skyrių įeina materialiojo ir nefinansinio nematerialiojo turto, įskaitant daugybę materialiųjų prekių, tokių kaip
automobiliai, kompiuteriai, vartojimo prekės bei pramoninės mašinos ir įranga, nuoma ir išperkamoji nuoma klientams
už nuomos arba išperkamosios nuomos mokestį. Šis skyrius suskirstytas į: 1) variklinių transporto priemonių nuomą, 2)
poilsio ir sporto įrangos bei asmeninės ir namų ūkio įrangos nuomą; 3) kitų mašinų ir įrangos, dažnai naudojamų verslo
operacijoms, įskaitant kitokią transporto įrangą, išperkamąją nuomą, 4) intelektinės nuosavybės ir panašių gaminių
išperkamąją nuomą.
Į šį skyrių įeina tik operacinė išperkamoji nuoma.
Į šį skyrių neįeina:
- finansinė išperkamoji nuoma, žr. 64.91
- nekilnojamojo turto nuoma, žr. L sekciją
- įrangos nuoma su operatoriaus samdymu, žr. atitinkamas klases pagal veiklą, kuri atliekama naudojant šią įrangą, pvz.,
statyba (F sekcija) ar transportavimas (H sekcija)
77.1

Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.11

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:
- nuoma ar operacinė išperkamoji nuoma be vairuotojo samdymo šių transporto priemonių:
• keleivinių automobilių ir kitų lengvųjų variklinių transporto priemonių, kurių masė neviršija 3,5 tonos
Į šią klasę neįeina:
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- automobilių ar lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma arba išperkamoji nuoma su vairuotojo samdymu, žr.
49.32 ir 49.39
77.12

Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:
- nuoma ar operacinė išperkamoji nuoma šių transporto priemonių:
• sunkvežimių, lengvųjų automobilių krovinių priekabų ir sunkiasvorių variklinių transporto priemonių, kurių masė
didesnė kaip 3,5 tonos
• poilsinių transporto priemonių
Į šią klasę neįeina:
- sunkiasvorių sunkvežimių ar sunkvežimių nuoma arba išperkamoji nuoma su vairuotojo samdymu, žr. 49.41
77.12.10

Krovininių automobilių nuoma

77.12.20

Turistinių autobusų nuoma

77.2

Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią grupę įeina asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma, taip pat atgaivos (rekreacijos) ir sporto įrangos bei
vaizdajuosčių nuoma. Ši veikla iš esmės apima trumpalaikę reikmenų nuomą, nors kartais reikmenys gali būti
išnuomojami ilgesniam laikui.
77.21

Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina nuoma atgaivos (rekreacijos) ir sporto įrangos:
- pramoginių laivų, baidarių, burlaivių
- dviračių
- paplūdimio kėdžių ir skėčių
- kitos sporto įrangos
- slidžių
Į šią klasę neįeina:
- pramoginių katerių ir burlaivių nuoma su įgulos samdymu, žr. 50.10 ir 50.30
- vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma, žr. 77.22
- kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma, žr. 77.29
- poilsiui ir pramogoms skirtos įrangos, kaip atgaivos įrenginių dalies, nuoma, žr. 93.29
77.21.10

Pramoginių valčių nuoma

77.21.20

Jojamųjų žirgų nuoma

77.21.30

Dviračių nuoma

77.21.40

Sporto įrangos nuoma

77.21.50

Kitų turizmo priemonių nuoma

77.22

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma

Į šią klasę įeina:
- vaizdajuosčių, įrašų, kompaktinių diskų (CD), skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) ir kt. nuoma
77.29

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:
- įvairių namų ūkio ar asmeninių reikmenų (išskyrus atgaivos ir sporto įrangą) nuoma namų ūkiams ar pramonės
įmonėms:
• tekstilės gaminių, drabužių ir avalynės
• baldų, keraminių ir stiklinių indų, virtuvės ir pietų indų, elektrinių buitinių prietaisų ir namų apyvokos reikmenų
• juvelyrinių dirbinių, muzikos instrumentų, dekoracijų ir kostiumų
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• knygų, žurnalų ir laikraščių
• mašinų ir įrangos, naudojamos neprofesionalų arba mėgėjų, pvz., namų remonto įrankių
• gėlių ir sodinukų
• elektroninės įrangos nuoma namų ūkių reikmėms
Į šią klasę neįeina:
- automobilių, sunkvežimių, priekabų ir poilsinių transporto priemonių nuoma be vairuotojo samdymo, žr. 77.1
- atgaivos ir sporto reikmenų nuoma, žr. 77.21
- vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma, žr. 77.22
- biuro baldų nuoma, žr. 77.33
- motociklų ir autonamelių nuoma be vairuotojo samdymo, žr. 77.39
- skalbinių, darbinių drabužių ir panašių daiktų nuoma skalbyklose, žr. 96.01
77.29.10

Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma

77.29.20

Baldų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma

77.29.30

Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma

77.3

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.31

Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:
- žemės ir miškų ūkio mašinų ir įrangos nuoma ir operacinė išperkamoji nuoma be operatoriaus samdymo:
• 28.30 klasėje nurodytų gaminių, tokių kaip žemės ūkio traktoriai ir kt., nuoma
Į šią klasę neįeina:
- žemės ir miškų ūkio mašinų ir įrangos nuoma su operatoriaus samdymu, žr. 01.61 ir 02.40
77.32

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

Į šią klasę įeina:
- statybinių ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuoma ir operacinė išperkamoji nuoma be operatoriaus
samdymo:
• automobilinių kranų
• pastolių ir darbinių platformų (be montavimo ir išmontavimo darbų)
Į šią klasę neįeina:
- statybos ir inžinierinių statybos darbų mašinų arba įrangos nuoma su operatoriaus samdymu, žr. 43
77.33

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

Į šią klasę įeina:
- įstaigos mašinų ir įrangos nuoma ir operacinė išperkamoji nuoma be operatoriaus samdymo:
• kompiuterių ir išorinės kompiuterių įrangos
• kopijavimo mašinų, rašomųjų mašinėlių ir teksto apdorojimo mašinų
• buhalterinių mašinų ir įrangos: kasos aparatų, elektroninių skaičiuotuvų ir kt.
• biuro baldų
77.33.10

Kompiuterių nuoma

77.33.20

Kopijavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo mašinų nuoma

77.33.30

Kasos aparatų nuoma

77.34

Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:
- vandens transporto įrangos nuoma ir operacinė išperkamoji nuoma be operatoriaus samdymo:

218

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
• verslo valčių, katerių ir laivų
Į šią klasę neįeina:
- vandens transporto įrangos nuoma su operatoriaus samdymu, žr. 50 skyrių
- pramoginių laivų nuoma, žr. 77.21
77.35

Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:
- oro transporto įrangos nuoma ir operacinė išperkamoji nuoma be įgulos samdymo:
• lėktuvų
• karšto oro aerostatų
Į šią klasę neįeina:
- oro transporto įrangos nuoma su įgulos samdymu, žr. 51 skyrių
77.39

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

Į šią klasę įeina:
- kitų mašinų ir įrangos, daugiausia naudojamų kaip gamybos priemonės nuoma ir operacinė išperkamoji nuoma be
operatoriaus samdymo:
• variklių ir turbinų
• staklių
• kasybos ir naftos gavybos įrangos
• profesionalios radijo, televizijos ir ryšių įrangos
• kino filmų gamybos įrangos
• matavimo ir kontrolės įrangos
• kitų mokslui, komercijai ir pramonei skirtų mašinų
- sausumos transporto įrangos (išskyrus variklines transporto priemones) nuoma ir operacinė išperkamoji nuoma be
vairuotojo samdymo:
• motociklų, autonamelių ir turistinių autonamelių ir kt.
• geležinkelio transporto priemonių
Į šią klasę taip pat įeina:
- namelių, skirtų laikinai apgyvendinti ar biurams, nuoma
- gyvūnų (pvz., bandų, lenktyninių arklių) nuoma
- konteinerių nuoma
- padėklų nuoma
Į šią klasę neįeina:
- dviračių nuoma, žr. 77.21
- žemės ir miškų ūkio mašinų ir įrangos nuoma, žr. 77.31
- statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuoma, žr. 77.32
- biuro mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma, žr. 77.33
77.39.10

Geležinkelio transporto priemonių nuoma

77.39.20

Motociklų nuoma

77.39.30

Automobilinių namelių nuoma

77.39.40

Konteinerių, kilnojamųjų platformų ir padėklų nuoma

77.39.50

Pramoninių elektrinių ir neelektrinių mašinų nuoma

77.39.60

Radijo ir televizijos įrenginių nuoma

77.39.70

Ryšių įrenginių nuoma

77.39.80

Matavimo ir kontrolės įrenginių nuoma
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77.4
Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji
nuoma
77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji
nuoma
Į šią klasę įeina veikla, leidžianti kitiems pasinaudoti intelektualine nuosavybe ir panašiais produktais, savininkui (t. y.
turto savininkui) išmokant autorinį honorarą arba licencijos mokestį. Šių produktų išperkamoji nuoma gali būti įvairų
formų, pvz., leidimas tiražuoti, naudoti kituose procesuose ar produktuose, verslo vykdymas pagal franšizės sutartį ir kt.
Šie produktai gali būti sukurti pačių savininkų arba ne.
Į šią klasę įeina:
- intelektinės nuosavybės produktų (išskyrus kūrinių, kurių autorių teisės yra saugomos, pvz., knygų ar programinės
įrangos) išperkamoji nuoma
- autorinio honoraro arba licencijos mokesčio surinkimas už naudojimąsi:
• patentuotais objektais
• prekių ar paslaugų ženklais
• firminiais ženklais
• naudingųjų iškasenų išžvalgymo ir įvertinimo teise
• franšizės susitarimais
Į šią klasę neįeina:
- teisių įsigijimas ir leidyba, žr. 58 ir 59 skyrius
- kūrinių (knygų, programinės įrangos, filmų), kurių autorių teisės yra saugomos, gamyba, tiražavimas ir paskirstymas,
žr. 58 ir 59 skyrius
- nekilnojamojo turto išperkamoji nuoma, žr. 68.20
- materialiųjų produktų (turto) išperkamoji nuoma, žr. 77.1, 77.2 ir 77.3
78

Įdarbinimo veikla

Į šį skyrių įeina laisvų darbo vietų sąrašų sudarymas, pretendentų nukreipimas į darbą ar įdarbinimas, kai nukreipiami ar
įdarbinami
asmenys nėra įdarbinimo agentūrų darbuotojai, darbininkų pasiūla verslo įmonėms tam tikram laikotarpiui, siekiant
laikinai papildyti užsakovo darbo jėgą, ir aprūpinimo kitais žmogiškaisiais ištekliais veikla.
Į šį skyrių įeina:
- vadovaujančiųjų darbuotojų paieškos ir įdarbinimo veikla
- teatro aktorių parinkimo agentūros
Į šį skyrių neįeina:
- asmeninių menininkų agentų veikla, žr. 74.90
78.1

Įdarbinimo agentūrų veikla

78.10

Įdarbinimo agentūrų veikla

Į šią klasę įeina laisvų darbo vietų sąrašų sudarymas ir pretendentų nukreipimas į darbą ar įdarbinimas, kai nukreipiami
ar įdarbinami asmenys nėra įdarbinimo agentūros darbuotojai.
Į šią klasę įeina:
- personalo paieškos, atrinkimo, nukreipimo ir įdarbinimo veikla, įskaitant vadovaujančiųjų darbuotojų įdarbinimą ir jų
paiešką
- aktorių parinkimo agentūrų ir biurų, tokių kaip teatro aktorių parinkimo agentūros, veikla
- tiesioginės prijungties režimu veikiančių įdarbinimo agentūrų veikla
Į šią klasę neįeina:
- asmeninių teatro aktorių ar menininkų agentų ar agentūrų veikla, žr. 74.90
78.2

Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

78.20

Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
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Į šią klasę įeina veikla, susijusi su darbininkų pasiūla verslo įmonėms tam tikram laikotarpiui, siekiant laikinai pakeisti
ar papildyti užsakovo darbo jėgą, kai įdarbintieji yra laikiną pagalbą teikiančios agentūros darbuotojai. Tačiau
agentūros, įtrauktos į šią klasę, neatlieka tiesioginės savo darbuotojų priežiūros užsakovo darbovietėje.
78.3

Kitas darbo jėgos teikimas

78.30

Kitas darbo jėgos teikimas

Į šią klasę įeina verslo įmonių aprūpinimo žmogiškaisiais ištekliais veikla. Gamybos vienetai, klasifikuojami šioje
klasėje, atstovauja darbdaviui tvarkant darbuotojų reikalus, susijusius su bendra išmokamų atlyginimų suma, mokesčiais
ir kitais fiskaliniais ir žmogiškųjų išteklių klausimais, tačiau jie nėra atsakingi už vadovavimą darbuotojams ir jų
priežiūrą. Aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais paprastai daromas ilgam laikotarpiui ar nuolatos ir šioje klasėje
klasifikuojami gamybos vienetai atlieka platų spektrą žmogiškųjų resursų ir personalo valdymo pareigų, susijusių su
šiuo aprūpinimu.
Į šią klasę neįeina:
- žmogiškųjų išteklių teikimas kartu su įmonės priežiūra ar tvarkymu, žr. atitinkamą šios įmonės ekonominės veiklos
klasę
- žmogiškųjų išteklių teikimas, siekiant laikinai pakeisti ar papildyti užsakovo darbo jėgą, žr. 78.20
79

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

Į šį skyrių įeina agentūrų, pirmiausia susijusių su kelionių, ekskursijų, transporto ir apgyvendinimo paslaugų pardavimu
plačiai visuomenei ir verslo klientams, veikla ir kelionių organizatorių, organizuojančių ir rengiančių keliones
parduodamas per kelionių agentūras ar tiesiogiai per atstovus, tokius kaip kelionių vadovai, veikla. Į šį skyrių taip pat
įeina turistų gidų ir turizmo skatinimo, reklamos veikla.
79.1

Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla

Į šią grupę įeina agentūrų, pirmiausia susijusių su kelionių, ekskursijų, transporto ir apgyvendinimo paslaugų pardavimu
plačiajai
visuomenei ir verslo klientams, veikla ir kelionių organizatorių, organizuojančių ir rengiančių keliones parduodamas per
kelionių agentūras ar tiesiogiai per atstovus, tokius kaip kelionių vadovai, veikla.
79.11

Kelionių agentūrų veikla

Į šią klasę įeina:
- agentūrų, pirmiausia susijusių su kelionių, ekskursijų, transporto ir apgyvendinimo paslaugų pardavimu plačiai
visuomenei ir verslo klientams didmeniniu ar mažmeniniu pagrindu, veikla
79.12

Ekskursijų organizatorių veikla

Į šią klasę įeina:
- kelionių, parduodamų per kelionių agentūras arba tiesiogiai per kelionių vadovus, organizavimas ir rengimas. Kelionės
gali apimti kai kurias arba visas toliau išvardytas paslaugas:
• vežimą
• apgyvendinimą
• maitinimą
• muziejų, istorinių ir kultūrinių vietų, teatro, muzikos ir sporto renginių lankymą
79.9

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla

79.90

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- kita, su kelionėmis susijusi, rezervavimo veikla:
• transporto, viešbučių, restoranų, automobilių nuomos, pramogų ir sporto renginių ir kt. rezervavimas
- bendros nuosavybės laiko paskirstymo paslaugų veikla
- bilietų į teatro, sporto ir kitus pramoginius renginius pardavimas
- pagalbos lankytojams paslaugų veikla:
• informacijos apie keliones teikimas lankytojams
• turistų gidų veikla
- turizmo skatinimo, reklamos veikla
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Į šią klasę neįeina:
- kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veikla, žr. 79.11 ir 79.12
- renginių, tokių kaip susitikimų, susirinkimų ir konferencijų, organizavimas ir vadovavimas jiems, žr. 82.30
80

Apsaugos ir tyrimo veikla

Į šį skyrių įeina su apsauga susijusi veikla, pvz., tyrimai ir seklių veikla, apsauginių ir patrulių paslaugų veikla; pinigų,
čekių ir kitų vertingų daiktų surinkimo ir pristatymo su apsaugos personalu ir įranga, siekiant apsaugoti šį turtą kelyje,
veikla; elektroninių apsaugos sistemų, pvz., įsilaužimo ir gaisro signalizacijų eksploatavimas, kai veikla yra susijusi su
nuotoliniu šių sistemų stebėjimu, bet dažnai apima ir jų pardavimo, įrengimo ir remonto paslaugas. Jeigu šios
paslaugos teikiamos atskirai, jos įtraukiamos ne į šį skyrių, bet į mažmeninės prekybos, statybų ar kt. skyrių.
80.1

Privati apsauga

80.10

Privati apsauga

Į šią klasę įeina vienos ar daugiau iš šių paslaugų teikimas: apsauginių ir patrulių veikla; pinigų, čekių ir kitų vertingų
daiktų surinkimo ir pristatymo su apsaugos personalu ir įranga, siekiant apsaugoti šį turtą kelyje, veikla.
Į šią klasę įeina:
- šarvuotų automobilių paslaugų teikimas
- asmens sargybinių veikla
- melo detektorių paslaugų teikimas
- pirštų atspaudų ėmimas
- ginkluotosios apsaugos paslaugų teikimas
Į šią klasę neįeina:
- viešosios tvarkos ir apsaugos veikla, žr. 84.24
80.2

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

80.20

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- elektroninių apsaugos signalizavimo sistemų, tokių kaip įsilaužimo ir gaisro signalizacijos, stebėjimas ar nuotolinė
kontrolė, įskaitant jų įrengimą ir techninę priežiūrą
- mechaninių ar elektroninių užraktų, seifų ir saugyklų įrengimas, remontas, rekonstravimas ir pritaikymas, susijęs su
tolesniu jų stebėjimu ar nuotoline kontrole
Gamybos vienetai, vykdantys šią veiklą, taip pat gali būti susiję su šių apsaugos sistemų, mechaninių ar elektroninių
užraktų, seifų ir saugyklų pardavimu.
Į šią klasę neįeina:
- apsaugos sistemų, tokių kaip įsilaužimo ar gaisro signalizacijų, įrengimas be tolesnio jų stebėjimo, žr. 43.21
- elektrinių apsaugos signalizavimo sistemų, mechaninių ar elektroninių užraktų, seifų ir saugyklų pardavimas
specializuotose parduotuvėse, neteikiant tolesnių stebėjimo, įrengimo ar techninės priežiūros paslaugų, žr. 47.59
- konsultantų saugos klausimais veikla, žr. 74.90
- viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo veikla, žr. 84.24
- raktų kopijų darymo paslaugos, žr. 95.29
80.3

Tyrimo veikla

80.30

Tyrimo veikla

Į šią klasę įeina:
- tyrimas ir seklių veikla
- visų privačių tyrėjų veikla, nepriklausomai nuo kliento tipo ir tyrimo tikslų
81

Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas

Į šį skyrių įeina veikla, apimanti tam tikrą skaičių priežiūrai būdingų paslaugų, tokių kaip suderintų priežiūros paslaugų
teikimas kliento patalpose, visų tipų pastatų vidaus ir išorės valymas, pramoninių mašinų, traukinių, autobusų, lėktuvų
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ir kt. valymas, autocisternų ir tanklaivių vidaus valymas, pastatų, laivų, traukinių ir kt. dezinfekcija ir dezinsekcija,
butelių ir stiklainių plovimas, gatvių šlavimas, sniego ir ledo valymas, kraštovaizdžio tvarkymas ir šių paslaugų
teikimas kartu su kraštovaizdžio planų kūrimu ir (arba) pėsčiųjų takų, atraminių sienelių, paklotų, tvorų, tvenkinių ir
panašių konstrukcijų statyba (t. y. įrengimu).
81.1

Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla

81.10

Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla

Į šią klasę įeina veikla, susijusi su suderintų priežiūros paslaugų teikimu kliento patalpose. Į šias paslaugas įeina vidaus
valymas, techninė priežiūra, šiukšlių šalinimas, asmens apsauga ir sauga, pašto siuntimas, žmonių priėmimas, skalbimas
ir paslaugos, susijusios su pagalbinių operacijų kliento patalpose atlikimu. Šias paslaugas teikia vykdantysis personalas,
kuris nėra susiję su kliento pagrindiniu verslu bei veikla ir nėra už juos atsakingas.
Į šią klasę neįeina:
- tik vienos priežiūros paslaugos teikimas (pvz., bendrųjų vidaus valymo paslaugų) arba paslaugos, susijusios tik su
viena funkcija (pvz., šildymu) teikimas, žr. teikiamos paslaugos rūšį atitinkančią klasę
- aprūpinimas valdymo ir techniniu personalu, užtikrinančiu kliento įstaigos, tokios kaip viešbutis, restoranas, kasykla
arba ligoninė, veiklą, žr. šio gamybos vieneto vykdomos veiklos atitinkamą klasę
- kliento kompiuterių sistemų ir (arba) duomenų apdorojimo įrenginių valdymas ir eksploatavimas vietoje, žr. 62.03
- pataisos įstaigų veikla pagal sutartį arba už atlygį, žr. 84.23
81.2

Valymo veikla

Į šią grupę įeina bendros visų tipų pastatų vidaus valymo paslaugos, pastatų išorės valymas, specializuotas pastatų
valymas arba kita specializuota valymo veikla, pramoninių mašinų valymas, autocisternų ir tanklaivių vidaus valymas,
pastatų ir pramoninių mašinų dezinfekcija, dezinsekcijos ir deratizacijos veikla, butelių ir stiklainių plovimas, gatvių
šlavimas, sniego ir ledo valymas.
Į šią grupę neįeina:
- žemės ūkio augalų apsauga nuo kenkėjų, žr. 01.61
- naujų pastatų išvalymas po statybų, žr. 43.39
- pastatų išorės valymo garu, smėliu ir pan. veikla, žr. 43.99
- kilimų ir kilimėlių valymas šampūnu, drapiruočių ir užuolaidų valymas, žr. 96.01
81.21

Paprastasis pastatų valymas

Į šią klasę įeina:
- paprastasis (nespecializuotas) valymas įvairių pastatų, tokių kaip:
• biurai
• namai ar butai
• fabrikai
• parduotuvės
• įstaigos
- kitų verslo ir profesionalios veiklos patalpų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų
Ši veikla daugiausia susijusi su vidaus valymu, nors gali apimti ir susijusių išorės plotų, tokių kaip langai ar koridoriai,
valymą.
Į šią klasę neįeina:
- specializuota valymo veikla, tokia kaip langų, dūmtraukių, židinių, viryklių, krosnių, šiukšlių deginimo krosnių, katilų,
vėdinimo kanalų ir išmetamųjų agregatų valymas, žr. 81.22
81.22

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

Į šią klasę įeina:
- visų tipų pastatų, įskaitant įstaigų, gamyklų ar fabrikų, parduotuvių, institucijų ir kitų verslo ir profesionalios veiklos
patalpų bei daugiabučių gyvenamųjų pastatų, išorės valymas
- specializuota pastatų valymo veikla, tokia kaip langų, dūmtraukių, židinių, viryklių, krosnių, šiukšlių deginimo
krosnių, katilų, vėdinimo kanalų ir išmetamųjų agregatų valymas
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- pramoninių mašinų ir įrangos valymas
- kita, niekur kitur nepriskirta, pastatų ir pramoninių įrenginių valymo veikla
Į šią klasę neįeina:
- pastatų išorės valymo garu, smėliu ir pan. veikla, žr. 43.99
81.29

Kita valymo veikla

Į šią klasę įeina:
- plaukymo baseinų valymas ir techninė priežiūra
- traukinių, autobusų, lėktuvų valymas
- autocisternų ir tanklaivių vidaus valymas
- dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos veikla
- butelių ir stiklainių plovimas
- gatvių, kelių, greitkelių, aerodromo takų valymas, sniego ir ledo šalinimas, įskaitant druskos ar smėlio barstymą, ir kt.
- kita, niekur kitur nepriskirta, valymo veikla
Į šią klasę neįeina:
- žemės ūkio augalų apsauga nuo kenkėjų, žr. 01.61
- automobilių valymas ir plovimas, žr. 45.20
81.3

Kraštovaizdžio tvarkymas

81.30

Kraštovaizdžio tvarkymas

Į šią klasę įeina:
- apželdinimas, kasdieninė priežiūra ir aptarnavimas:
• parkų ir sodų:
• privačių ir daugiabučių municipalinių namų
• viešųjų ir pusiau viešų pastatų (mokyklų, ligoninių, administracinių pastatų, bažnyčių ir kt.)
• savivaldybės plotų (parkų, žaliųjų plotų, kapinių ir kt.)
• magistralių želdynų (kelių, traukinių ir tramvajų linijų, vandens kelių, uostų)
• pramoninių ir komercinių pastatų
• želdynų:
• pastatų (stogų sodų, fasadų želdinimo, vidinių sodų ir t. t.)
• sporto aikštynų (futbolo aikščių, golfo laukų ir t. t.) ir žaidimų aikštynų, deginimosi pievelių ir kitokių atgaivos parkų
• stovinčio ar tekančio vandens telkinių (baseinų, kintamos drėgmės plotų, tvenkinių, plaukymo baseinų, griovių,
vandentakių, gamyklų nuotakynų)
- apželdinimas, skirtas apsaugoti nuo triukšmo, vėjo, erozijos, akinimo ir matomumo
Į šią klasę neįeina:
- augalų, medžių auginimas ir sodinimas komerciniais tikslais, žr. 01 ir 02 skyrius
- medelynų ir miško medžių medelynų veikla, žr. 01.30 ir 02.10
- žemės ūkio paskirties žemės priežiūra, siekiant išlaikyti ją geros ekologinės būklės, žr. 01.61
- statybos veikla kraštovaizdžio formavimo tikslais, žr. F sekciją
- kraštovaizdžio projektavimas ir architektūrinė veikla, žr. 71.11
82

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla

Į šį skyrių įeina kasdienių administracinių paslaugų teikimas, taip pat einamosios verslui būdingos operacijos už atlygį
arba pagal sutartį.
Į šį skyrių taip pat įeina visos, niekur kitur nepriskirtos, verslui būdingos paslaugos, paprastai teikiamos įmonėms.
Šiame skyriuje klasifikuojami gamybos vienetai neaprūpina įmonių etatiniu personalu, atliekančiu sudėtines jos veiklos
dalis.
82.1

Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla

Į šią grupę įeina kasdieninių administracinių paslaugų, tokių kaip finansinis planavimas, sąskaitų išrašymas,
registravimas, personalo ir prekių skirstymas bei logistikos paslaugos ir kt., teikimas už atlygį arba pagal sutartį.
Į šią grupę taip pat įeina verslą remianti veikla, teikiama kitiems už atlygį arba pagal sutartį, t. y. kasdieninė su verslu
susijusi veikla, kurią įmonės arba organizacijos paprastai atlieka sau.
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Šiame skyriuje klasifikuojami gamybos vienetai neaprūpina įmonių etatiniu personalu, atliekančiu sudėtines jos veiklos
dalis. Gamybos vienetai, susiję su vienu konkrečiu šių veiklos rūšių aspektu, klasifikuojami pagal konkrečią atliekamą
veiklą.
82.11

Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina kasdieninių sudėtinių administravimo paslaugų, tokių kaip klientų priėmimas, finansinis planavimas,
sąskaitų išrašymas ir registravimas, personalo ir pašto paslaugos ir kt., teikimas už atlygį ar pagal sutartį.
Į šią klasę neįeina:
- aprūpinimas tik vienu konkrečiu šių veiklos rūšių aspektu, žr. pagal konkrečią atliekamą veiklą
- aprūpinimas etatiniu personalu be vadovavimo jiems žr. 78 skyrių
82.19

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina įvairi kopijavimo, dokumentų rengimo ir specializuotų biurui būdingų paslaugų veikla. Dokumentų
kopijavimo arba spausdinimo veikla, įtraukta į šią klasę, apima tik nedidelės apimties spausdinimo paslaugas.
Į šią klasę įeina:
- dokumentų parengimas
- dokumentų redagavimas ar korektūros skaitymas
- tekstų rinkimas, apdorojimas ar kompiuterinis spausdinimas
- pagalbos administraciniam techniniam personalui teikimas
- dokumentų perrašymas ir kita sekretoriavimo veikla
- laiškų ar santraukų rašymas
- pašto dėžučių nuoma ir kitų pašto ir siuntimo paslaugų, tokių kaip parengiamasis rūšiavimas, adresų užrašymas ir kt.,
teikimas
- fotokopijų darymas
- dublikatų darymas
- fotoatspaudų darymas
- kitų dokumentų kopijavimo paslaugų, išskyrus spausdinimo paslaugas, tokias kaip ofsetinė spauda, operatyvioji
poligrafija, skaitmeninė spauda, parengiamoji spausdinimo veikla, teikimas
Į šią klasę neįeina:
- dokumentų spausdinimas (ofsetinė spauda, operatyvioji poligrafija ir kt.), žr. 18.12
- parengiamoji spausdinimo veikla, žr. 18.13
- reklamos kompanijų plėtojimas ir organizavimas paštu, žr. 73.11
- specializuoto įrašymo stenografinėmis mašinomis paslaugų, tokių kaip teismo pranešimų rengimas, veikla, žr. 82.99
- visiems teikiamos stenografijos paslaugos, žr. 82.99
82.2

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla

82.20

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla

Į šią klasę įeina:
- gaunamų iškvietų centrų, operatorių atsakymų į klientų iškvietas, automatinio iškvietų paskirstymo, kompiuterio ir
telefono susiejimo, dialoginių balsinių atsakymų sistemų ar panašių metodų taikymo veikla, siekiant gauti užsakymų,
teikti informaciją apie produktus, spręsti pirkėjų pagalbos prašymus ar nukreipti pirkėjų skundus
- siunčiamų iškvietų centrų, naudojančių panašius metodus parduodant ar reklamuojant prekes ar paslaugas
potencialiems pirkėjams, rinkos tyrimų arba visuomenės apklausos ir panaši veikla pagal užsakymus
82.3

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

82.30

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

Į šią klasę įeina renginių, tokių kaip verslo ir prekybos parodos, suvažiavimai, konferencijos ir susitikimai,
organizavimas, reklama ir (arba) vadyba, įskaitant arba neįskaitant įrangą aptarnaujančio personalo ir vadovavimo jam
paslaugas renginių vykimo vietose.
82.9

Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla
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Į šią grupę įeina niekur kitur nepriskirta su rinkliavomis susijusių agentūrų, kredito biurų ir visų kitų verslą remiančių
paslaugų, paprastai teikiamų įmonėms, veikla.
82.91

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla

Į šią klasę įeina:
- išmokų pagal išieškojimus rinkimo ir surinktų pinigų pervedimo klientams pasaugų, tokių kaip pinigų pagal vekselius
ar skolų išieškojimo paslaugos, veikla
- informacijos rinkimo veikla, tokia kaip duomenų apie asmenų paskolas ir įsidarbinimą, duomenų apie įmonių paskolas
rinkimas, ir informacijos teikimas finansinėms institucijoms, mažmenininkams bei kitiems subjektams, kuriems reikia
įvertinti šių asmenų ar įmonių kreditingumą
82.92

Fasavimo ir pakavimo veikla

Į šią klasę įeina:
- automatizuoto ar neautomatizuoto fasavimo ir pakavimo už atlygį ar pagal sutartis veikla:
• skysčių, įskaitant gėrimus ir maistą, pilstymas į butelius
• kietųjų medžiagų pakavimas (į foliją, plėvelę ir kt.)
• saugus farmacinių preparatų įpakavimas
• ženklinimas etiketėmis, antspaudavimas ir įspaudavimas
• siuntinių ir dovanų pakavimas
Į šią klasę neįeina:
- nealkoholinių gėrimų ir mineralinio vandens gamyba, žr. 11.07
- pakavimo veikla, susijusi su prekių transportu, žr. 52.29
82.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina verslui būdingų veikla, tokia kaip:
- stenografavimas ir teismo proceso įrašymas stenografinėmis mašinomis, vėlesnis įrašytos medžiagos perrašymas:
• teismo pranešimų rengimas arba įrašymas stenografinėmis mašinomis
• visiems teikiamos stenografijos paslaugos
- tikralaikis (t. y. sinchroninis) televizijos tiesiogiai transliuojamų susirinkimų, konferencijų teleteksto rodymas
- adreso juostos kodavimo paslaugos
- adreso juostos įspaudavimo paslaugos
- lėšų paieškos organizavimas už atlygį ar pagal sutartį
- nuosavybės teisių atstatymo paslaugos
- monetų iš parkavimo automatų surinkimo paslaugos
- nepriklausomų aukcionų vedėjų paslaugos
- lojalumo programų administravimas
- kita, niekur kitur nepriskirta, paprastai verslui būdingų paslaugų veikla
Į šią klasę neįeina:
- dokumentų perrašymo paslaugų veikla, žr. 82.19
- filmų ar juostų titravimo ar subtitravimo veikla, žr. 59.12
O SEKCIJA

VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

Į šią sekciją įeina vyriausybinio pobūdžio veiklos rūšys, kurias dažniausiai atlieka viešojo valdymo institucijos. Čia
įeina įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų priėmimas ir jų teisinis interpretavimas, taip pat jais grįstų programų
valdymas, įstatymų leidžiamoji veikla, mokesčių, gynybos, viešosios tvarkos ir saugumo, imigracijos tarnybų, užsienio
reikalų ir vyriausybės programų valdymas. Į šią sekciją taip pat įeina privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo
veikla.
Teisinis ar institucinis statusas nėra savaime lemiantis veiksnys, kad veiklos rūšis būtų priskirta šiai sekcijai, greičiau
lemia veiklos pobūdis, nurodytas prieš tai buvusioje pastraipoje. Tai reiškia, kad pagal EVRK kur nors kitur
klasifikuojamos veiklos rūšys, nors jas vykdo viešojo administravimo institucijos, nepriskiriamos šiai sekcijai.
Pavyzdžiui, mokyklų sistemos administravimas (t. y. nuostatai, reglamentas, patikrinimai, mokymo programos)
priskiriamas šiai sekcijai, tačiau pats mokymas čia nepatenka (žr. P sekciją), kalėjimų ar karo ligoninės yra priskiriamos
sveikatos priežiūrai (žr. Q sekciją). Taip pat kai kurias veiklos rūšis, klasifikuojamas šioje sekcijoje, gali vykdyti
nevyriausybinės institucijos.
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84

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

84.1

Valstybės valdymas ir bendroji ekonominė bei socialinė bendruomenės politika

Į šią grupę įeina bendrasis valdymas (t. y. vykdomoji, įstatymų leidžiamoji, finansinė valdžia ir kt. visais valdymo
lygmenimis) bei socialinio ir ekonominio gyvenimo sričių priežiūra.
84.11

Bendroji viešojo valdymo veikla

Į šią klasę įeina:
- centrinių, regioninių ir vietinių įstaigų vykdomoji ir įstatymų leidžiamoji veikla
- iždo reikalų valdymas ir priežiūra:
• apmokestinimo sistemų tvarkymas
• prekių muito ir mokesčių surinkimas bei mokestinių teisės pažeidimų tyrimas
• muitų tvarkymas
- biudžeto vykdymas ir valstybinių fondų tvarkymas bei valstybės skolos tvarkymas:
• pinigų surinkimas ir gavimas bei jų išmokų kontrolė
- visuotinių (pilietinių) tyrimų ir plėtros politikos bei susijusių fondų valdymas
- vadovavimas bendrojo ekonominio ir socialinio planavimo bei statistikos tarnyboms ir jų veikla įvairiais valdymo
lygmenimis
Į šią klasę neįeina:
- vyriausybės turimų ar nuomojamų pastatų eksploatavimas, žr. 68.2 ir 68.3
- asmeninės žmonių gerovės kėlimo mokslinių tyrimų ir plėtros politikos bei susijusių fondų valdymas, žr. 84.12
- ekonominės veiklos skatinimo ir konkurencingumo didinimo mokslinių tyrimų ir plėtros politikos valdymas, žr. 84.13
- su gynyba susijusių mokslinių tyrimų ir plėtros politikos bei susijusių fondų valdymas, žr. 84.22
- vyriausybinių archyvų veikla, žr. 91.01
84.11.10

Lietuvos Respublikos apskričių veikla

84.11.20

Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla

84.11.30

Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla

84.11.40

Iždo valdymas ir priežiūra

84.11.50

Biudžeto vykdymas ir valstybinių fondų tvarkymas

84.11.60

Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla

84.11.70

Vadovavimas muitinės tarnyboms ir jų veikla

84.11.80
veikla

Vadovavimas statistikos ir sociologijos tarnyboms įvairiuose valstybės valdymo lygiuose bei jų

84.12 Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos
reguliavimas
Į šią klasę įeina:
- viešasis valdymas žmonių gerovės kėlimo programų:
• sveikatos
• švietimo
• kultūros
• sporto
• poilsio
• aplinkos
• gyvenamųjų būstų statybos
• socialinio aprūpinimo
- šių sričių tyrimų ir plėtros politikos bei susijusių fondų viešasis valdymas
Į šią klasę taip pat įeina:
- poilsio ir kultūros veiklos rėmimas
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- valstybės dotacijų menininkams teikimas
- geriamojo vandens tiekimo programų valdymas
- atliekų surinkimo ir šalinimo veiklos valdymas
- aplinkos apsaugos programų valdymas
- aprūpinimo būstu programų valdymas
Į šią klasę neįeina:
- nuotekų, atliekų šalinimo ir regeneravimo veikla, žr. 37, 38 ir 39 skyrius
- privalomojo socialinio draudimo veikla, žr. 84.30
- švietimo veikla, žr. P sekciją
- žmonių sveikatos priežiūros veikla, žr. 86 skyrių
- muziejų ir kitų kultūros įstaigų veikla, žr. 91 skyrių
- vyriausybinių bibliotekų ir archyvų veikla, žr. 91.01
- sporto ar poilsio organizavimo veikla, žr. 93 skyrių
84.13

Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti

Į šią klasę įeina:
- viešasis valdymas, įskaitant subsidijų skyrimą, ir reguliavimas skirtingų ekonomikos sektorių:
• žemės ūkio
• žemėnaudos
• energetikos ir gamtinių išteklių
• infrastruktūros
• transporto
• ryšių
• viešbučių ir turizmo
• didmeninės ir mažmeninės prekybos
- ekonominės veiklos skatinimo mokslinių tyrimų ir plėtros politikos bei susijusių fondų valdymas
- bendrųjų darbo reikalų tvarkymas
- regioninės plėtros politikos priemonių įgyvendinimas, pvz., nedarbo lygio mažinimas
Į šią klasę neįeina:
- tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla, žr. 72 skyrių
84.2

Bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas

Į šią grupę įeina užsienio reikalų, gynybos, viešosios tvarkos ir saugumo veikla.
84.21

Užsienio reikalai

Į šią klasę įeina:
- užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių bei konsulinių misijų, esančių užsienyje ar prie tarptautinių organizacijų
būstinių, valdymas ir jų veikla
- vadovavimas ir parama tarnyboms, teikiančioms užsienio šalims informacinio ir kultūrinio pobūdžio paslaugas, bei jų
veikla
- tiesioginis ar per tarptautines organizacijas pagalbos teikimas užsienio šalims
- karinė pagalba užsienio šalims
- užsienio prekybos, tarptautinių finansų ir techninių užsienio reikalų tvarkyba
Į šią klasę neįeina:
- tarptautinių paslaugų katastrofos ištiktiems ar pabėgėliams dėl konfliktų veikla, žr. 88.99
84.22

Gynybos veikla

Į šią klasę įeina:
- karinės gynybos reikalų tvarkymas, karinių sausumos, jūrų, oro ir kosmoso gynybos pajėgų valdymas, priežiūra ir
veikla:
• kovinių sausumos, jūrų ir oro pajėgų
• inžinerinių, transporto, ryšių, žvalgybos, materialinio aprūpinimo, personalo ir kitų nekovinių pajėgų bei junginių
• rezervinių ir pagalbinių gynybos pajėgų
• karinės logistikos (įrangos, konstrukcijų, išteklių ir kt. tiekimas)
• medicininės pagalbos kariniam personalui kovos lauke
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- vadovavimas civilinės gynybos pajėgoms, jų darbo organizavimas ir parama
- parama rengiant planus ir organizuojant mokymus, kuriuose dalyvauja civilinės įstaigos ir gyventojai
- su gynyba susijusių mokslinių tyrimų ir plėtros politikos bei susijusių fondų valdymas
Į šią klasę neįeina:
- tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikla, žr. 72 skyrių
- karinė parama užsienio šalims, žr. 84.21
- karinių tribunolų veikla, žr. 84.23
- taikos metu, stichinių nelaimių ar kitokių negandų atvejais, naudojamų vietinių neliečiamųjų atsargų pristatymų
užtikrinimas, žr. 84.24
- karo mokyklų, aukštesniųjų mokyklų ir akademijų mokymo veikla, žr. 85.4
- karo ligoninių veikla, žr. 86.10
84.23

Teisingumo ir teisminė veikla

Į šią klasę įeina:
- vadovavimas administraciniams ir bendrosios kompetencijos teismams, kariniams tribunolams, teisinei sistemai,
įskaitant teisinį atstovavimą ir konsultacijas vyriausybės vardu arba atliekamas vyriausybės lėšomis ar jos pavedimu, ir
jų veikla
- nuosprendžių priėmimas ir įstatymų aiškinimas
- civilinių bylų arbitražas
- vadovavimas kalėjimams, nesvarbu, ar jiems vadovauja ir juos prižiūri valdžios ar privatūs subjektai, ir pataisos
paslaugų, įskaitant reabilitacijos paslaugas, teikimas už atlygį ar pagal sutartį
Į šią klasę neįeina:
- konsultacijos ir atstovavimas civilinėse, baudžiamosiose ir kitose bylose, žr. 69.10
- kalėjimų mokyklų veikla, žr. 85 skyrių
- kalėjimų ligoninių veikla, žr. 86.10
84.24

Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla

Į šią klasę įeina:
- vadovavimas valdžios instancijų palaikomoms reguliariosioms ir pagalbinėms policijos pajėgoms, uosto, pasienio,
pakrantės apsaugos bei kitoms specialiosioms policijos pajėgoms, įskaitant eismo reguliavimą, užsieniečių registravimą,
informacijos apie areštus registravimą, ir jų veikla
- taikos metu, stichinių nelaimių ar kitokių negandų atvejais, naudojamų vietinių neliečiamųjų atsargų pristatymų
užtikrinimas
Į šią klasę neįeina:
- policijos laboratorijų veikla, žr. 71.20
- vadovavimas kovinėms ginkluotosioms pajėgoms ir jų veikla, žr. 84.22
84.25

Priešgaisrinių tarnybų veikla

Į šią klasę įeina:
- gaisrų gesinimas ir gaisrų prevencija:
• vadovavimas valstybės palaikomoms reguliariosioms ir pagalbinėms gaisrų prevencijos, gaisrų gesinimo, žmonių ir
gyvūnų gelbėjimo, pagalbos teikimo stichinių nelaimių, potvynių, eismo avarijų ir kitu metu ugniagesių tarnyboms bei
jų veikla
Į šią klasę neįeina:
- miškų apsaugos nuo gaisrų ir jų gesinimo tarnybų veikla, žr. 02.40
- gaisrų gesinimas naftos ir dujų gavybos platformose, žr. 09.10
- nespecializuotų oro uostų gaisrų gesinimo ir gaisrų prevencijos tarnybų veikla, žr. 52.23
84.3

Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla

84.30

Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla

Į šią klasę įeina:
- valstybinio socialinio draudimo programų finansavimas ir administravimas:
• ligos, nelaimingų atsitikimų darbe ir nedarbo draudimas
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• senatvės pensijų draudimas
• paramos programos, skirtos padengti pajamų praradimą dėl motinystės, laikino nedarbingumo, našlystės ir kt.
Į šią klasę neįeina:
- savanoriškas socialinis draudimas, žr. 65.30
- socialinių paslaugų teikimas ir socialinis darbas, nesusijęs su apgyvendinimu, žr. 88.10 ir 88.90
P SEKCIJA

ŠVIETIMAS

Į šią sekciją įeina bet kurio lygmens ar bet kurios profesijos mokymas. Mokymas gali būti organizuojamas žodžiu ar
raštu, taip pat per radiją, televiziją, internetu ar susirašinėjant.
Į šią sekciją įeina skirtingų nuosekliosios (tradicinės) švietimo sistemos įstaigų įgyvendinamas švietimas įvairiais jo
lygiais, taip pat suaugusiųjų mokymas, neraštingumo likvidavimo programos ir kt. Taip pat į šią sekciją atitinkamais
lygiais įeina karo mokyklos ir akademijos, kalėjimų mokyklos ir kt. Sekcija apima ir valstybinį, ir privatų švietimą.
Į kiekvieno pradinio lygmens švietimą įeina specialusis asmenų su fizine ar protine negalia mokymas.
Šios sekcijos skirstymas į kategorijas yra pagrįstas pagal švietimo lygius, apibrėžtus ISCED 1997. Švietimo įstaigų,
organizuojančių nulinio lygmens pagal ISCED mokymą, veikla yra klasifikuojama 85.10 grupėje, pirmojo lygmens
pagal ISCED – 85.20 grupėje, antrojo ir trečiojo lygmens pagal ISCED – 85.3 grupėje, ketvirtojo lygmens pagal ISCED
– 85.41 grupėje, o penktojo ir šeštojo lygmens pagal ISCED – 85.42 grupėje.
Į šią sekciją taip pat įeina mokymas, pirmiausia susijęs su sportu ir poilsiu, pvz., mokymasis žaisti tenisą ar golfą bei
švietimui būdinga veikla.
85

Švietimas

85.1

Ikimokyklinis ugdymas

85.10

Ikimokyklinis ugdymas

Į šią klasę įeina:
- ikimokyklinis ugdymas (žemesnis už pirmąjį lygmenį pagal ISCED). Ikimokyklinis ugdymas yra apibūdinamas
organizuojamo mokymo, pirmiausia parengto siekiant labai jauną vaiką supažindinti su mokykla, t. y. susieti mokyklą
su namais, pradine stadija.
Į šią klasę neįeina:
- vaikų dienos priežiūra, žr. 88.91
85.10.10

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Į šį poklasį įeina ikimokyklinio amžiaus (0–5 arba 6) metų vaikų ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo ir specialiųjų
poreikių vaikams pritaikytas ikimokyklinio ugdymo programas.
Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius,
pažintinius poreikius.
85.10.20

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Į šį poklasį įeina priešmokyklinio amžiaus (6–7 metų) vaikų ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų
poreikių vaikams pritaikytas priešmokyklinio ugdymo programas.
Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programas.
85.2

Pradinis ugdymas

85.20

Pradinis ugdymas

Į šią klasę įeina pirmojo lygmens pagal ISCED pradinis ugdymas: mokymo kursų organizavimas ir susijusių užduočių
davimas, suteikiant mokiniams pagrindines skaitymo, rašybos, matematikos žinias ir pradinį supratimą apie kitus
dalykus: istoriją, geografiją, gamtos mokslus, socialinius mokslus, dailę ir muziką.
Šis ugdymas paprastai suteikiamas vaikams, tačiau čia įtrauktos ir neraštingumo likvidavimo programos, vykdomos
mokykloje ar už jos ribų. Nors savo turiniu jos panašios į pradinio mokymo programas, bet yra skirtos asmenims, pagal
amžių nebetinkamiems eiti į pradinę mokyklą (pvz., suaugusiųjų neraštingumo likvidavimo programos).
Į šią klasę neįeina:
- suaugusiųjų mokymas, žr. 85.5
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- vaikų dienos priežiūra, įskaitant moksleivių dienos slaugą, žr. 88.91
85.3

Vidurinis ugdymas

Ši grupė apima bendrąjį vidurinį, techninį ir profesinį vidurinį ugdymą.
Į šią grupę neįeina:
- suaugusiųjų švietimas, žr. 85.5

85.31

Bendrasis vidurinis ugdymas

Į šią klasę įeina mokymas, suteikiantis pagrindą visą gyvenimą trunkančiam mokymui ir žmogaus tobulėjimui bei
užtikrinantis tolesnio mokymosi galimybes. Jis apima programas, kurios paprastai yra labiau orientuotos į mokymo
dalyką, dirbant didesniam specializuotų mokytojų skaičiui ir dažnai esant keletui mokytojų, vedančių savo
specializacijos srities užsiėmimus.
Šio lygmens dalykinė diferenciacija dažnai daro tam tikrą įtaką net tiems, kurie mokosi pagal bendrąją programą.
Tokios programos skirtos rengti moksleivius profesiniam mokymui ar stoti į aukštąją mokyklą be specialaus
pasirengimo.
Į šią klasę įeina:
- pagrindinis ugdymas, kuris neretai sutampa su privalomojo mokyklos lankymo laikotarpiu
- vidurinis ugdymas, iš esmės sudarantis galimybę siekti aukštojo mokslo
85.31.10

Pagrindinis ugdymas

Į šį poklasį įeina antrojo lygmens pagal ISCED pagrindinis ugdymas pagal pagrindinio ugdymo, suaugusiųjų
pagrindinio ugdymo ir specialiųjų poreikių mokiniams pritaikytas pagrindinio ugdymo programas.
85.31.20

Vidurinis ugdymas

Į šį poklasį įeina trečiojo lygmens vidurinis ugdymas pagal vidurinio ugdymo, suaugusiųjų vidurinio ugdymo
programas ir specialiųjų poreikių mokiniams pritaikytą vidurinio ugdymo programą.
85.32

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

Į šią klasę įeina mokymas su įprasta vyraujančia dalykine specializacija ir teoriniu bei praktiniu mokymu, siejamu su
esamu ar būsimu darbu. Programos gali įvairuoti nuo rengimo bendro pobūdžio darbui iki labai specializuotų darbų.
Į šią klasę įeina:
- techninis ir profesinis mokymas, kuris yra žemesnio lygmens negu nurodytas aukštojo mokslo 85.4 grupėje
Į šią klasę taip pat įeina:
- turistų gidų mokymas
- virėjų, viešbučių ir restoranų darbuotojų mokymas
- kosmetologų ir kirpėjų mokymas
- kompiuterių taisymo meistrų rengimas
- profesinių vairavimo mokyklų veikla: sunkvežimių, autobusų, tarpmiestinių autobusų profesionalių vairuotojų
mokymas
- profesionalių lakūnų ruošimo mokyklų veikla
Į šią klasę neįeina:
- techninis ir profesinis aukštasis mokslas, žr. 85.4
- mokymas, daugiausia skirtas pomėgiams lavinti, pramoginiams ar tobulinimosi tikslams, žr. 85.52
- neprofesinių vairavimo mokyklų veikla, žr. 85.53
- mokymai, sudarantys socialinio darbo dalį, nesusiję su apgyvendinimu, žr. 88.10 ir 88.99
85.4

Aukštasis mokslas
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Į šią grupę įeina aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą ar akademinį kursą ir
mokslas, suteikiantis bakalauro laipsnį, atitinkantį aukštojo mokslo baigimo diplomą. Priėmimui būtinas bent
viduriniojo mokslo baigimo atestatas.
Į šią grupę neįeina:
- suaugusiųjų mokymas, žr. 85.5
85.41

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą

Į šią klasę įeina penktojo lygmens pagal ISCED studijos, kurias baigus įgyjamas aukštesnysis išsilavinimas. Į šią klasę
įeina mokymas baigus vidurinį mokymą, kuris negali būti prilygintas aukštajam mokslui, pvz., papildomas mokslas
baigus vidurinę mokyklą, siekiant pasiruošti aukštojo mokslo studijoms.
85.42

Aukštasis (tretinis) mokslas

Į šią klasę įeina:
- šeštojo ir septintojo lygmens pagal ISCED pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos aukštojo mokslo studijos
Į šią klasę taip pat įeina:
- aukštosios universitetinės meno mokyklos
85.42.10

Aukštasis neuniversitetinis mokslas

Šiam poklasiui priskiriamos šeštojo lygmens pagal ISCED neuniversitetinės studijos.
85.42.20

Aukštasis universitetinis mokslas

Šiam poklasiui priskiriamos šeštojo lygmens pagal ISCED pirmosios ir antrosios pakopos universitetinės studijos.
85.42.30

Doktorantūra

Šiam poklasiui priskiriamos septintojo lygmens pagal ISCED trečiosios pakopos universitetinės studijos (doktorantūra,
meno aspirantūra, rezidentūra).
85.5

Kitas mokymas

Į šią grupę įeina bendrasis tęstinis švietimas ir profesinis mokymas bei lavinimas profesijos, pomėgių lavinimo ar
tobulinimosi tikslais.
Į šią grupę neįeina 85.1–85.4 grupėse klasifikuojama švietimo veikla: ikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas,
vidurinis ugdymas ir aukštasis mokslas. Į šią grupę įeina grupinio ar individualaus sporto stovyklų ir mokyklų veikla,
kalbų mokymas, dailės, teatro, muzikos ir kt. mokymas ar specializuotas lavinimas, kitoks negu nurodytas 85.1–85.4
grupėse.
85.51

Sportinis ir rekreacinis švietimas

Į šią klasę įeina grupinio ar individualaus sporto stovyklų ir mokyklų veikla. Taip pat įeina dieninių sporto stovyklų ir
stovyklų su nakvyne veikla. Į šią klasę neįeina akademinių mokyklų, kolegijų ir universitetų su sportu susijusi veikla.
Mokymai gali būti atliekami įvairiose vietose, pvz., savo ar kliento mokymo bazėse, švietimo įstaigose ar kitur. Šiai
klasei priskiriamas mokymas yra formaliai organizuojamas.
Į šią klasę įeina:
- sportinis ugdymas (beisbolo, krepšinio, kriketo, futbolo ir kt.)
- stovyklų, sportinio ugdymo veikla
- gimnastikos mokymas
- jojimo mokymas akademijose ar specialiose mokyklose
- plaukimo mokymas
- profesionalaus sporto instruktorių, mokytojų, trenerių veikla
- kovos menų mokymas
- kortų žaidimų mokymas (pvz., bridžo)
- jogos mokymas
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Į šią klasę neįeina:
- kultūrinis švietimas, žr. 85.52
85.52

Kultūrinis švietimas

Į šią klasę įeina dailės, vaidybos ir muzikos mokymas. Mokymo įstaigos, teikiančios šias švietimo paslaugas, gali būti
vadinamos mokyklomis, studijomis, klasėmis ir pan. Jos atlieka formaliai organizuotą mokymą, daugiausia skirtą
pomėgiams lavinti, pramoginiams ar tobulinimosi tikslams, bet nesuteikiantį profesinio diplomo, bakalauro ar aukštojo
mokslo laipsnio.
Į šią klasę įeina:
- grojimo pianinu ir kitų muzikos mokytojų veikla
- dailės ugdymas
- šokių mokymas ir šokių studijos veikla
- teatro mokyklų (išskyrus akademines) veikla
- vaizduojamojo meno mokyklų (išskyrus akademines) veikla
- vaidybos meno mokyklų (išskyrus akademines) veikla
- fotografijos mokyklų (išskyrus komercines) veikla
Į šią klasę neįeina:
- užsienio kalbų mokymas, žr. 85.59
85.53

Vairavimo mokyklų veikla

Į šią klasę taip pat įeina:
- skraidymo, buriavimo, laivininkystės mokyklų, neišduodančių komercinių sertifikatų ir leidimų, veikla
Į šią klasę neįeina:
- profesinių vairavimo mokyklų veikla, žr. 85.32
85.59

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Į šią klasę įeina:
- mokymas, neskirstomas pagal lygius
- akademinių repetitorių paslaugos
- korekcinių kursų mokymo centrų veikla
- profesinio egzaminavimo kursai
- kalbų ir šnekamosios kalbos įgūdžių mokymas
- kompiuterių mokymas
- religinis mokymas
Į šią klasę taip pat įeina:
- gelbėtojų mokymas
- išgyvenimo mokymas
- viešojo kalbėjimo mokymas
- greitojo skaitymo mokymas
Į šią klasę neįeina:
- suaugusiųjų neraštingumo likvidavimo programos žr. 85.20
- bendrasis vidurinis ugdymas, žr. 85.31
- techninis ir profesinis vidurinis mokymas, žr. 85.32
- aukštasis mokslas, žr. 85.4
85.6

Švietimui būdingų paslaugų veikla

85.60

Švietimui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina nemokomosios paslaugos, remiančios švietimo procesus arba sistemas:
- konsultavimas švietimo klausimais
- profesijos pasirinkimo konsultavimo veikla
- mokymo testavimo įvertinimo veikla
- mokymo testavimo veikla
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- studentų mainų programų organizavimas
Į šią klasę neįeina:
- socialiniai ir humanitariniai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, žr. 72.20
Q SEKCIJA

ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS

Į šią sekciją įeina žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikla.
Ji apima daug veiklos rūšių, pradedant sveikatos priežiūra, kurią teikia kvalifikuoti medicinos specialistai ligoninėse ir
kitose įstaigose, baigiant stacionarine globa, kai socialinio darbo veikla tik iš dalies siejasi su sveikatos priežiūros
veikla, atliekama ne sveikatos priežiūros specialistų.
86

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Į šį skyrių įeina trumpalaikio ar ilgalaikio gydymo bendrosios paskirties ir specializuotųjų terapijos, chirurgijos,
psichiatrijos ir priklausomybės ligų ligoninių, sanatorijų, profilaktoriumų, medicininės priežiūros namų, prieglaudų,
psichiatrinių gydyklų, reabilitacijos centrų, leprozoriumų (ligoninių raupsuotiesiems gydyti) ir kitų sveikatos įstaigų
veikla. Čia pacientams, turintiems bet kokių sveikatos nusiskundimų, teikiamos apgyvendinimo paslaugas ir atliekamas
diagnostinis ir terapinis gydymas. Čia taip pat įeina bendrosios praktikos gydytojų, medicinos specialistų ir chirurgų
konsultacinė veikla ir gydymo paslaugų teikimas bendrosios ir specializuotosios medicinos srityje. Taip pat įeina
odontologų bendroji praktika ar specializuotoji veikla ir ortodontinė veikla. Be to, į šį skyrių įeina su žmonių sveikata
susijusi veikla, kuri atliekama ne ligoninėse ir ne praktikuojančių medicinos gydytojų, bet paramedicinos specialistų,
turinčių teisėtus leidimus pacientams gydyti.
86.1

Ligoninių veikla

86.10

Ligoninių veikla

Į šią klasę įeina:
- trumpalaikio ar ilgalaikio gydymo ligoninių veikla, t. y. bendrosios paskirties ligoninių, pvz., bendruomeninių ir
rajoninių, ne pelno siekiančių organizacijų, universitetinių, karinių bazių bei kalėjimų ligoninių, ir specializuotųjų
ligoninių (pvz., psichikos ir priklausomybės ligų, infekcinių ligų, gimdymo ligoninių ir specializuotų sanatorijų)
terapinė, diagnostinė ir gydymo veikla.
Ši veikla iš esmės susijusi su stacionariniu ligonių gydymu tiesiogiai prižiūrint gydytojams ir apima:
• medicinos ir paramedicinos personalo paslaugas
• laboratorinių ir techninių įrenginių paslaugas, įskaitant radiologijos ir anesteziologijos paslaugas
• neatidėliotinos pagalbos paslaugas
• operacinių, farmacijos, maitinimo ir kitas ligoninių teikiamas paslaugas
• šeimos planavimo centrų, teikiančių medicinines procedūras, tokias kaip sterilizacija ir nėštumo nutraukimas, kartu su
apgyvendinimu, paslaugas
Į šią klasę neįeina:
- visų rūšių medžiagų ir produktų, išskyrus medicininius, laboratorinis tikrinimas ir kontrolė, žr. 71.20
- veterinarinė veikla, žr. 75.00
- medicininės pagalbos kariniam personalui kovos lauke veikla, žr. 84.22
- bendroji ar specializuotoji odontologinės praktikos veikla, pvz., dantų gydymas, periodonto (apydančio uždegimas)
gydymas ir vaikų dantų gydymas; burnos patologijos, ortodontinė veikla, žr. 86.23
- privačios konsultacijos stacionariniams ligoniams, žr. 86.2
- medicininis laboratorinis tikrinimas, žr. 86.90
- greitosios pagalbos transporto veikla, žr. 86.90
86.10.10

Bendrosios paskirties ligoninių veikla

86.10.20

Specializuotųjų ligoninių veikla

86.10.30

Reabilitacijos ligoninių veikla

86.10.40

Slaugos ligoninių veikla

86.2
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Į šią grupę įeina bendrosios praktikos gydytojų ir gydytojų specialistų, įskaitant chirurgus, odontologus ir kt.,
konsultacinė ir gydymo veikla. Ši veikla gali būti atliekama privačiai praktikuojančių gydytojų ar jų grupių ligoninėse
ambulatoriniams ligoniams gydyti, klinikose, tokiose kaip firmų, mokyklų, senelių namų, darbo ir globos organizacijų
klinikos, ir ligonio namuose.
Į šią grupę taip pat įeina:
- privačių konsultantų paslaugų teikimas stacionariniams ligoniams
86.21

Bendrosios praktikos gydytojų veikla

Į šią klasę įeina:
- bendrosios praktikos gydytojų konsultacinė ir gydymo veikla bendrosios medicinos srityje
Į šią klasę neįeina:
- stacionarinių ligoninių veikla, žr. 86.10
- paramedicinos specialistų, tokių kaip akušerės, slaugės, fizioterapeutai, veikla, žr. 86.90
86.22

Gydytojų specialistų veikla

Į šią klasę įeina:
- gydytojų specialistų ir chirurgų konsultacinė ir gydymo veikla specialiosios medicinos srityje
Į šią klasę taip pat įeina:
- šeimos planavimo centrų, atliekančių medicinines procedūras, tokias kaip sterilizacija ir nėštumo nutraukimas,
nesuteikiant apgyvendinimo paslaugų, veikla
Į šią klasę neįeina:
- stacionarinių ligoninių veikla, žr. 86.10
- akušerių, slaugių, fizioterapeutų ir kitų paramedicinos specialistų veikla, žr. 86.90
86.23

Odontologinės praktikos veikla

Į šią klasę įeina:
- bendroji ar specializuotoji odontologinės praktikos veikla, pvz., dantų gydymas, periodonto (apydančio uždegimas)
gydymas, vaikų dantų gydymas; burnos patologija
- ortodontijos paslaugos
Į šią klasę taip pat įeina:
- odontologinė veikla operacinėse
Į šią klasę neįeina:
- dirbtinių dantų, dantų protezų ir kitų protezų gamyba odontologijos laboratorijose, žr. 32.50
- stacionarinių ligoninių veikla, žr. 86.10
- odontologijos paramedicinos personalo, tokio kaip dantų higienistai, veikla, žr. 86.90
86.9

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

86.90

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Į šią klasę įeina:
- žmonių gydymas ne ligoninėse ir ne gydytojų ar odontologų:
• slaugytojų, akušerių, fizioterapeutų ar kitų paramedicinos specialistų veikla optometrijos hidroterapijos, gydomojo
masažo, darbo terapijos, kalbos terapijos, kojų pirštų priežiūros (pedikiūro), homeopatijos, chiropraktikos, akupunktūros
ir kt. srityse
Ši veikla gali būti atliekama sveikatos priežiūros klinikose, tokiose kaip firmų, mokyklų, senelių namų, darbo ir globos
organizacijų klinikos, stacionarinėse (ne ligoninių) gydymo klinikose, taip pat privačiuose konsultantų kabinetuose,
ligonių namuose ar kitur.
Į šią klasę taip pat įeina:
- dantų gydymo paramedicinos personalo, tokio kaip dantų terapeutai, mokyklų dantų gydymo slaugytojai ir dantų
higienistai, kurie gali dirbti atskirai, bet periodiškai prižiūrimi dantų gydytojų, veikla
- veikla medicinos laboratorijų, tokių kaip:
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• rentgeno laboratorijos ir kiti diagnostinio vizualizavimo centrai
• kraujo analizės laboratorijos
- kraujo, spermos, transplantuojamų organų ir kt. bankų veikla
- įvairių rūšių greitosios pagalbos, įskaitant ir lėktuvus, transporto veikla. Šios paslaugos dažniausiai teikiamos
neatidėliotinos medicininės pagalbos metu.
Į šią klasę neįeina:
- dirbtinių dantų, dantų protezų ir protezų gamyba odontologijos laboratorijose, žr. 32.50
- pacientų vežimas, nenaudojant specialios gelbėjimo įrangos ir neprižiūrint medicinos personalui, žr. 49, 50 ir 51
- nemedicininių laboratorinių tyrimų veikla, žr. 71.20
- maisto higienos tikrinimo veikla, žr. 71.20
- ligoninių veikla, žr. 86.10
- medicininės ir odontologinės praktikos veikla, žr. 86.2
- stacionarinė slaugos įstaigų veikla, žr. 87.10
86.90.10

Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse

86.90.20

Kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla

86.90.30

Medicinos laboratorijų veikla

86.90.40

Greitosios pagalbos veikla

87

Kita stacionarinė globos veikla

Į šį skyrių įeina stacionarinė globa, derinama su slauga ir priežiūra arba su kita gyventojams reikalinga globos rūšimi.
Patogumų užtikrinimas sudaro žymią paslaugų dalį, o teikiama globa yra sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų
derinys, kuriame sveikatos priežiūros paslaugos atitinka aukštesnį laipsnį nei socialinės paslaugos.
87.1

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

87.10

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

Į šią klasę įeina:
• senelių globos ir slaugos namų veikla
• reabilitacijos įstaigų veikla
• poilsio namų su slaugos paslaugomis veikla
• slaugos paslaugų įstaigų veikla
• slaugos namų veikla
Į šią klasę neįeina:
- sveikatos priežiūros profesionalų teikiamos paslaugos ligonių namuose, žr. 86 skyrių
- senelių globos namų su minimaliomis slaugos paslaugomis veikla, žr. 87.30
- socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu, likusių be tėvų globos vaikų globos namuose, vaikų internatuose ir
bendrabučiuose, laikinose benamių prieglaudose ir pan., žr. 87.90
87.2

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

87.20

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

Į šią klasę įeina proto negalią turinčių asmenų, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis stacionarinės
globos paslaugų, išskyrus licencijuotą gydymą ligoninėse, teikimas. Ši globa užtikrina kambarį, maitinimą, globėjišką
priežiūrą ir patarimus bei tam tikrą sveikatos priežiūrą. Čia taip pat įeina psichikos ligonių ir sergančiųjų
priklausomybės ligomis stacionarinės globos ir gydymo paslaugų teikimas.
Šią klasę įeina:
• alkoholikų ar narkomanų gydymo įstaigų veikla
• psichiatrinių reabilitacijos įstaigų veikla
• sutrikusios psichikos asmenų grupinių gyvenimo namų veikla
• proto negalią turinčių asmenų globos namų veikla
• psichikos ligonių laikinos globos namų veikla
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Į šią klasę neįeina:
- psichiatrinių ligoninių veikla, žr. 86.10
- socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu laikino gyvenimo namuose ir pan., žr. 87.90
87.3

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla

87.30

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla

Į šią klasę įeina pagyvenusių ir neįgalių asmenų, kurie nepajėgūs visiškai savimi pasirūpinti ir (arba) kurie nenori
gyventi nepriklausomai, stacionarinė ir asmeninė globa. Į globos paslaugas paprastai įeina apgyvendinimas, maitinimas,
priežiūra ir kasdieninė pagalba, tokia kaip namų priežiūros paslaugos. Tam tikrais atvejais teikiamos kvalifikuotos
slaugos paslaugos gyvenantiesiems skirtingose vietose.
Į šią klasę įeina:
- pensionatų su medicinos priežiūros veikla
- senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namų veikla
- senelių globos namų su minimaliomis slaugos paslaugomis veikla
- poilsio namų be slaugos paslaugų veikla
Į šią klasę neįeina:
- senelių globos ir slaugos namų veikla, žr. 87.10
- socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu, kai medicininė priežiūra ar apgyvendinimas nėra pagrindiniai
elementai, žr. 87.90
87.9

Kita stacionarinė globos veikla

87.90

Kita stacionarinė globos veikla

Į šią klasę įeina stacionarinės ir asmeninės globos paslaugų teikimas asmenims, kurie nepajėgūs visiškai savimi
pasirūpinti ar kurie nenori gyventi nepriklausomai, išskyrus pagyvenusius ir neįgalius asmenis.
Į šią klasę įeina:
- socialinė pagalba, teikiama visą parą vaikams ir tam tikroms kategorijoms žmonių, iš dalies nesugebančių savimi
pasirūpinti, tačiau medicininė priežiūra ar mokymas čia nėra pagrindiniai elementai:
• likusių be tėvų globos vaikų globos namų veikla
• vaikų internatų ir bendrabučių veikla
• laikino gyvenimo įstaigų benamiams veikla
• įstaigų, besirūpinančių vienišomis motinomis ir jų vaikais, veikla
Šią veiklą gali vykdyti tiek valstybės institucijos, tiek privačios organizacijos.
Į šią klasę taip pat įeina:
- veikla įstaigų, tokių kaip:
• savarankiško gyvenimo namai asmenims, turintiems socialinių ir asmeninių problemų
• laikina prieglauda nusikaltėliams ir pažeidėjams
• jaunimo pataisos namai
Į šią klasę neįeina:
- privalomojo socialinio draudimo programų finansavimo ir administravimo veikla, žr. 84.30
- slaugos įstaigų veikla, žr. 87.10
- stacionarinė pagyvenusių ar neįgalių asmenų globos veikla, žr. 87.30
- įvaikinimo veikla, žr. 88.99
- trumpalaikio prieglobsčio nelaimių aukoms suteikimo veikla, žr. 88.99
88

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

Į šį skyrių įeina daug socialinės pagalbos paslaugų, tiesiogiai teikiamų klientams. Į šiame skyriuje klasifikuojamas
veiklos rūšis neįeina apgyvendinimo paslaugų, išskyrus laikiną apgyvendinimą, teikimas.

88.1

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
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88.10

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla

Į šią klasę įeina:
- vyriausybinių įstaigų ar privačių organizacijų, nacionalinių ar vietinių labdaros organizacijų ir specialistų-konsultantų
atliekama socialinių, konsultacinių, rūpybos, nukreipimo į kitą instituciją ir panašių paslaugų pagyvenusiems ir
neįgaliems asmenims jų namuose ar kitur veikla:
• pagyvenusiųjų ir neįgaliųjų lankymas
• pagyvenusių arba suaugusių neįgalių asmenų priežiūra dieną
• neįgalių asmenų profesinė reabilitacija ir jų rengimas tam tikrai veiklai, kai švietimas yra ribotas
Į šią klasę neįeina:
- privalomojo socialinio draudimo programų finansavimo ir administravimo veikla, žr. 84.30
- veikla, panaši į aprašytą šioje klasėje, tačiau susijusi su apgyvendinimu, žr. 87.30
- neįgaliųjų vaikų dienos priežiūra, žr. 88.91
88.9

Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla

88.91

Vaikų dienos priežiūros veikla

Į šią klasę taip pat įeina:
- vaikų (moksleivių) dienos priežiūra, įskaitant neįgaliųjų vaikų dienos priežiūrą
88.99

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

Į šią klasę įeina:
- vyriausybinių įstaigų ar privačių organizacijų, pagalbos organizacijų nukentėjusiesiems ir nacionalinių ar vietinių
labdaros organizacijų ir specialistų-konsultantų teikiamų socialinių, konsultacinių, rūpybos, pagalbos pabėgėliams,
nukreipimo į kitą instituciją ir panašių paslaugų asmenims ar šeimoms jų namuose ar kitur veikla:
• vaikų ir paauglių rūpybos orientavimo veikla
• įvaikinimo ir žiauraus elgesio su vaikais ar kitais asmenimis prevencijos veikla
• patarimai namų ūkio biudžeto, vedybų ir šeimos klausimais, kredito ir įsiskolinimo konsultacinė veikla
• bendruomenių ir kaimynystės veikla
• pagalbos nelaimių aukoms, pabėgėliams, imigrantams ir kt., įskaitant laikinojo ir ilgalaikio prieglobsčio suteikimą,
veikla
• bedarbių profesinė reabilitacija ir jų rengimas tam tikrai veiklai, kai švietimas yra ribotas
• teisės labdarai, buto mokesčio ar maisto priedui gauti nustatymas
• benamių ir kitų socialiai remtinų grupių socialinė priežiūra dieną
• labdaros veikla, pvz., lėšų rinkimas ar kita socialinės pagalbos veikla
Į šią klasę neįeina:
- privalomojo socialinio draudimo programų finansavimo ir administravimo veikla, žr. 84.30
- veikla, panaši į aprašytą šioje klasėje, tačiau susijusi su apgyvendinimu, žr. 87.90
R SEKCIJA

MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA

Į šią sekciją įeina labai daug įvairių veiklos rūšių, tenkinančių plačiosios visuomenės kultūrinius, pramoginius ir poilsio
poreikius, aprėpiančių gyvąjį vaidybos meną, muziejų eksploatavimą, azartinius žaidimus, sportą ir poilsį.
90

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

Į šį skyrių įeina kultūros ir pramogų įrenginių eksploatavimas ir šių paslaugų teikimas vartotojams. Šis skyrius apima
gyvojo vaidybos meno pastatymų, renginių ar ekspozicijų rengimą, propagavimą ir dalyvavimą juose; meninių,
kūrybinių ar techninių įgūdžių teikimą kuriant meno kūrinus ir gyvojo vaidybos meno pastatymus.
Į šį skyrių neįeina:
- įvairių rūšių muziejų, botanikos ir zoologijos sodų veikla; istorinių vietų išsaugojimo bei gamtos rezervatų ir
draustinių veikla, žr. 91 skyrių
- azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla, žr. 92 skyrių
- sporto, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, žr. 93 skyrių
Kai kurių vienetų, teikiančių kultūros, pramogų ir poilsio paslaugas, veikla klasifikuojama kituose skyriuose, tokiuose
kaip:
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- kino filmų ir vaizdo filmų gamyba ir platinimas, žr. 59.11, 59.12 ir 59.13
- kino filmų rodymas, žr. 59.14
- radijo ir televizijos laidų transliavimas, žr. 60.1 ir 60.2
90.0

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

Į šią grupę įeina kūrybinio ir scenos meno bei susijusios veiklos rūšys.
90.01

Scenos pastatymų veikla

Į šią klasę įeina:
- teatro spektaklių, koncertų, operos ar šokių ir kiti scenos pastatymai:
• artistų grupių, cirkų ar trupių, orkestrų ar muzikantų grupių veikla
• individualių menininkų, tokių kaip aktoriai, šokėjai, muzikantai, skaitovai ar diktoriai, veikla
Į šią klasę neįeina:
- asmeninių teatro ar artistų agentų ar agentūrų veikla, žr. 74.90
- aktorių parinkimo veikla, žr. 78.10
90.02

Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:
- teatro spektakliams, koncertams, operos ar šokių ir kitiems scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla:
• direktorių, prodiuserių, scenografų, statytojų ir kt. veikla
Į šią klasę taip pat įeina:
- meninių tiesioginių renginių su savo įrenginiais ar be jų prodiuserių ar antreprenerių veikla
Į šią klasę neįeina:
- asmeninių teatro ar artistų agentų ar agentūrų veikla, žr. 74.90
- aktorių parinkimo veikla, žr. 78.10
90.03

Meninė kūryba

Į šią klasę įeina:
- individualių menininkų, tokių kaip skulptoriai, dailininkai, karikatūristai, graveriai, ofortistai ir kt., veikla
- individualių rašytojų veikla, aprėpianti visas temas, įskaitant grožinę ir techninę literatūrą ir kt. kūrinius
- nepriklausomų žurnalistų veikla
- meno kūrinių, tokių kaip paveikslai ir kt., restauravimas
Į šią klasę neįeina:
- skulptūrų, kitokių negu meno originalai, gamyba, žr. 23.70
- vargonų ir kitų istorinių muzikos instrumentų restauravimas, žr. 33.19
- kino filmų ir vaizdo filmų gamyba, žr. 59.11 ir 59.12
- baldų atnaujinimas (išskyrus muziejinių baldų restauravimą), žr. 95.24
90.04

Meno įrenginių eksploatavimo veikla

Į šią klasę įeina:
- koncertų ir teatro salių bei kitų meno įrenginių eksploatavimo veikla
Į šią klasę neįeina:
- kino teatrų eksploatavimas, žr. 59.14
- bilietų agentūrų veikla, žr. 79.90
- visų tipų muziejų eksploatavimas, žr. 91.02
91

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

Į šį skyrių įeina bibliotekų ir archyvų veikla; visų tipų muziejų, botanikos bei zoologijos sodų ir istorinių vietų
eksploatavimas; gamtos rezervatų veikla. Taip pat įeina istorinės, kultūrinės ir švietėjiškos svarbos objektų, vietų ir
gamtos stebuklų (pvz., pasaulinio paveldo vietos ir kt.) išsaugojimas ir rodymas.
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Į šį skyrių neįeina:
- sporto, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, tokia kaip paplūdimių ar rekreacijos parkų eksploatavimas, žr. 93
skyrių
91.0

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

91.01

Bibliotekų ir archyvų veikla

Į šią klasę įeina:
- visų tipų bibliotekų, skaityklų, garso ir vaizdo salių, viešųjų archyvų, teikiančių dokumentavimo ir informacijos
paslaugas visuomenei ar specialiems lankytojams, tokiems kaip studentai, mokslininkai, tarnautojai, organizacijų nariai,
veikla, taip pat ir vyriausybinių archyvų veikla:
• specializuotų ar nespecializuotų fondų komplektavimo organizavimas
• katalogų sudarymas
• knygų, žemėlapių, periodinių leidinių, filmų, įrašų, meno kūrinių ir kt. skolinimas ir saugojimas
• paieškos paslaugų veikla, siekiant patenkinti informacijos paklausą ir kt.
- foto- ir kino fondų bibliotekos ir jų veikla
91.02

Muziejų veikla

Į šią klasę įeina:
- visų tipų muziejų eksploatavimas:
• meno, juvelyrinių dirbinių, baldų, kostiumų, keramikos, sidabro dirbinių muziejų
• gamtos, mokslo ir technologijos muziejų, istorijos muziejų, įskaitant karo muziejus
• kitų specializuotų muziejų,
• muziejų po atviru dangumi
Į šią klasę neįeina:
- komercinių meno galerijų veikla, žr. 47.78
- meno kūrinių ir muziejaus kolekcijų objektų restauravimo darbai, žr. 90.03
- bibliotekų ir archyvų veikla, žr. 91.01
91.03

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas

Į šią klasę įeina:
- istorinių vietų ir pastatų eksploatavimas ir išsaugojimas
Į šią klasę neįeina:
- istorinių vietų ir pastatų atnaujinimas ir restauravimas, žr. F sekciją
91.04

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla

Į šią klasę įeina:
- botanikos ir zoologijos sodų, įskaitant vaikų zoologijos sodus, eksploatavimas
- gamtos rezervatų ir draustinių, įskaitant natūraliosios gamtos išsaugojimą ir kt., veikla
Į šią klasę neįeina:
- kraštovaizdžio tvarkymo ir dekoratyvinės sodininkystės paslaugos, žr. 81.30
- sportinės žvejybos ir medžioklės draustinių eksploatavimas, žr. 93.19
91.04.10

Zoologijos sodų veikla

91.04.20

Botanikos sodų veikla

91.04.30

Gamtos rezervatų ir draustinių veikla

92

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

Į šį skyrių įeina azartinių žaidimų įrenginių, tokių kaip kazino, bingo salių ir vaizdo žaidimų galinių įtaisų
eksploatavimas, ir azartinių žaidimų, tokių kaip loterijos ar neoficialios arklių lenktynių lažybos, organizavimas.
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92.0

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

92.00

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

Į šią klasę įeina azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla, tokia kaip:
- loterijos bilietų pardavimas
- monetomis valdomų lošimo automatų eksploatavimas
- virtualiųjų lošimų tinklalapių eksploatavimas
- lenktynių ir kitų lažybų organizavimas
- nesusijusių su lenktynėmis lažybų organizavimas
- kazino (lošimo namų), įskaitant „plaukiojančius kazino“, eksploatavimas
92.00.10

Loterijų organizavimo veikla

92.00.20

Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla

92.00.30

Kitų azartinių žaidimų organizavimo veikla

93

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

Į šį skyrių įeina poilsio, pramogų ir sporto organizavimo veikla (išskyrus muziejų, botanikos ir zoologijos sodų,
istorinių vietovių ir gamtos rezervatų veiklą; azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą).
Į šį skyrių neįeina teatrinio, muzikos ar kitokio meno renginių ir pramogų, tokių kaip teatro pastatymai, koncertai ir
opera ar šokiai ir kiti režisuojami pastatymai, paslaugų teikimas, žr. 90 skyrių.
93.1

Sportinė veikla

Į šią grupę įeina sporto įrenginių eksploatavimo veikla; sporto komandų ar klubų veikla, visų pirma dalyvavimas sporto
varžybose, į kurias žiūrovams parduodami bilietai; savarankiški atletai, dalyvaujantys varžybose ar lenktynėse, į kurias
parduodami bilietai; lenktynių dalyvių, tokių kaip automobiliai, šunys, arkliai ir kt., savininkų, pirmiausia užsiimančių
jų įtraukimu į lenktynes ar kitus žiūrovams patrauklius sporto renginius, veikla; sporto trenerių, sporto renginiuose ar
varžybose teikiančių specializuotas sportininkų rėmimo paslaugas, veikla; sporto arenų ir stadionų operatorių veikla;
kita, niekur kitur nepriskirta, sporto renginių organizavimo, skatinimo ar vadybos veikla.
93.11

Sporto įrenginių eksploatavimas

Į šią klasę įeina:
- atvirų ar uždarų patalpų sporto renginių įrenginių, kurie gali būti atviri, uždari ar pridengti, su žiūrovams skirtomis
sėdimomis vietomis ar be jų, eksploatavimas:
• futbolo, žolės riedulio, kriketo, regbio stadionų
• autodromų, šunų lenktynių trekų ir hipodromų
• plaukymo baseinų ir stadionų
• lengvosios atletikos stadionų
• žiemos sporto arenų ir stadionų
• ledo ritulio arenų
• bokso arenų
• golfo aikštynų
• kėglių (boulingo) takų
- atvirų ar uždarų patalpų profesionalų ar sporto mėgėjų sporto renginių organizavimo ir jų pravedimo paslaugas
teikiančių organizacijų, turinčių nuosavus sporto įrenginius, veikla
Į šią klasę įeina vadovavimas personalui ir jo parūpinimas šiems sporto įrenginiams eksploatuoti.
Į šią klasę neįeina:
- slidinėjimo keltuvų eksploatavimas, žr. 49.39
- atgaivos ir sporto įrangos nuoma, žr. 77.21
- kūno rengybos centrų veikla, žr. 93.13
- parkų ir paplūdimių veikla, žr. 93.29
93.12

Sporto klubų veikla
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Į šią klasę įeina sporto klubų, nesvarbu profesionalų, pusiau profesionalų ar mėgėjų, veikla, suteikianti galimybę klubų
nariams užsiimti sportine veikla.
Į šią klasę įeina:
- sporto klubų veikla:
• futbolo klubai
• kėglinės (boulingo klubai)
• plaukimo klubai
• golfo klubai
• bokso klubai
• žiemos sporto klubai
• šachmatų klubai
• lengvosios atletikos klubai
• šaudymo klubai ir kt.
Į šią klasę neįeina:
- individualių sporto mokytojų ar trenerių mokymo paslaugų teikimas, žr. 85.51
- sporto įrenginių eksploatavimas, žr. 93.11
- atvirų ar uždarų patalpų profesionalų ar sporto mėgėjų sporto renginių organizavimo ir jų vedimo paslaugas teikiančių
sporto klubų, turinčių nuosavus sporto įrenginius, veikla, žr. 93.11
93.13

Kūno rengybos centrų veikla

Į šią klasę įeina:
- kūno rengybos (fitneso) ir kultūrizmo klubų ir įrenginių veikla
Į šią klasę neįeina:
- sportinio ugdymo veikla, atliekama individualių mokytojų ar trenerių, žr. 85.51
93.19

Kita sportinė veikla

Į šią klasę įeina:
- sportinių renginių prodiuserių ar rėmėjų, turinčių ar neturinčių nuosavus įrenginius, veikla
- individualių, sportuojančių savo sąskaita, sportininkų ir atletų, teisėjų, ekspertų, sekundantų ir kt. veikla
- sporto lygų ir reguliuojančiųjų įstaigų veikla
- su sportinių renginių rėmimu susijusi veikla
- lenktyninių žirgų žirgynų, šunidžių ir garažų veikla
- sportinės žvejybos ir medžioklės draustinių eksploatavimas
- kalnų vedlių veikla
- sportinei ar mėgėjų medžioklei ir žvejybai būdingų paslaugų veikla
Į šią klasę neįeina:
- sporto įrangos nuoma, žr. 77.21
- sporto ir žaidimų mokyklų veikla, žr. 85.51
- sporto instruktorių, mokytojų, trenerių veikla, žr. 85.51
- atvirų ar uždarų patalpų profesionalų ar sporto mėgėjų sportinių renginių organizavimo ir jų vedimo paslaugas
teikiančių sporto klubų, turinčių ar neturinčių nuosavus sporto įrenginius, veikla, žr. 93.11 ir 93.12
- parkų ir paplūdimių veikla, žr. 93.29
93.19.10

Sportinė ar mėgėjų medžioklė bei su ja susijusi veikla

93.19.20

Sportinė ar mėgėjų žvejyba bei su ja susijusi veikla

93.2

Pramogų ir poilsio organizavimo veikla

Į šią grupę įeina labai daug įvairių gamybos vienetų, kurie eksploatuoja įrenginius ar teikia paslaugas, tenkindami
įvairius klientų poilsio interesus. Ji aprėpia įvairių atrakcionų, tokių kaip pasivažinėjimai mechaninėmis priemonėmis,
pasivažinėjimai vandeniu, žaidimai, reginiai, teminės parodos ir iškylų aikštelės, organizavimą.
Į šią grupę neįeina sporto veiklos rūšys, taip pat teatrinio, muzikos ir kitokio meno bei pramogų organizavimas.
93.21

242

Atrakcionų ir teminių parkų veikla

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Į šią klasę įeina atrakcionų ir teminių parkų veikla. Ji aprėpia įvairių atrakcionų, tokių kaip pasivažinėjimai
mechaninėmis priemonėmis, pasivažinėjimai vandeniu, žaidimai, reginiai, teminės parodos ir iškylų aikštelės,
organizavimą.
93.29

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

Į šią klasę įeina kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio ir pramogų organizavimo veikla (išskyrus atrakcionų ir teminių
parkų veiklą):
- monetomis valdomų žaidimų automatų eksploatavimas
- poilsio parkų veikla (be apgyvendinimo paslaugų)
- poilsio transporto įrenginių eksploatavimas, pvz., valčių prieplaukos
- slidinėjimo kalvų eksploatavimas
- laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma
- pramoginių mugių, parodų ir renginių organizavimas
- paplūdimių veikla, įskaitant įrenginių, tokių kaip persirengimo kabinos, rakinamos spintelės, kėdės ir kt., nuomą
- šokių aikštelių eksploatavimas
Į šią klasę taip pat įeina tiesioginių renginių, kitokių nei meno ar sporto įvykiai, prodiuserių ar rėmėjų, turinčių ar
neturinčių nuosavų įrenginių, veikla.
Į šią klasę neįeina:
- kabamųjų lynų kelių, funikulierių, slidžių ir lynų keltuvų eksploatavimas, žr. 49.39
- žvejybiniai kruizai, žr. 50.10 ir 50.30
- vietos ir priemonių suteikimas trumpai apsistojantiems svečiams poilsio parkuose, miškuose ir stovyklavietėse, žr.
55.30
- priekabinių namelių parkų, atgaivos stovyklų, medžioklės ir žvejybos stovyklų, stovyklaviečių ir kempingų veikla, žr.
55.30
- diskotekų veikla, žr. 56.30
- teatro ir cirko trupių veikla, žr. 90.01
S SEKCIJA

KITA APTARNAVIMO VEIKLA

Į šią sekciją (kaip į likutinę kategoriją) įeina narystės organizacijų veikla, kompiuterių remontas, asmeninių ir namų
ūkio reikmenų taisymas ir įvairių, niekur kitur nepriskirtų, asmens aptarnavimo paslaugų veikla.
94

Narystės organizacijų veikla

Į šį skyrių įeina organizacijų, atstovaujančių specialiųjų grupių interesus ar skleidžiančių idėjas plačiajai visuomenei,
veikla. Šios organizacijos paprastai turi savo narius, bet jų veikla taip pat gali įtraukti ir veikti ne tik organizacijos
narius. Pirminis šio skyriaus skirstymas į grupes atliktas atsižvelgiant į tikslus, kurių siekia šios organizacijos, būtent
pagal darbdavių, besiverčiančių privačia praktika ar dirbančių savo įmonėje asmenų ir mokslinių bendruomenių
interesus (94.1 grupė), darbuotojų interesus (94.2 grupė) ar religinių, politinių, kultūrinių, švietimo ir sveiko gyvenimo
būdo idėjų propagavimą ir veiklą (94.9 grupė).
94.1

Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla

Į šią grupę įeina organizacijų, remiančių verslininkų ir darbdavių organizacijų narių interesus, veikla. Profesinių
narystės organizacijų atveju čia taip pat įeina veikla, propaguojanti profesinius narių interesus.
94.11

Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla

Į šią klasę įeina:
- organizacijų, kurių nariai suinteresuoti tam tikro verslo arba prekybos, tarp jų ir žemės ūkio, plėtojimu ir suklestėjimu
ar atskiro geografinio regiono arba politinio padalinio ekonomikos augimu ir ekonomine aplinka, nekreipiant dėmesio į
verslo sektorių, veikla
- tokių organizacijų (asociacijų) federacijų veikla
- prekybos rūmų, profesinių asociacijų ir panašių organizacijų veikla
- informacijos sklaidos, atstovavimo valdžios agentūrose, ryšių su visuomene ir verslo bei darbdavių organizacijų
derybų dėl darbo jėgos veikla
Į šią klasę neįeina:
- profesinių sąjungų veikla, žr. 94.20
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94.12

Profesinių narystės organizacijų veikla

Į šią klasę įeina:
- organizacijų, kurių nariai didžiausią dėmesį skiria mokslinėms disciplinoms ar praktinei profesinei veiklai bei
technikos sričiai, tokių kaip medikų, teisininkų, buhalterių, inžinierių, architektų asociacijos ir kt., veikla
- specialistų, užsiėmusių moksline, akademine ar kultūrine veikla, asociacijų, tokių kaip rašytojų, dailininkų, įvairių
žanrų aktorių, žurnalistų ir kt., veikla
- profesinių organizacijų informacijos sklaida, praktinės veiklos standartų sudarymas ir priežiūra, atstovavimas valdžios
agentūrose ir ryšiai su visuomene
Į šią klasę taip pat įeina:
- mokslo draugijų veikla

Į šią klasę neįeina:
- šių organizacijų teikiamas švietimas, žr. 85 skyrių
94.2

Profesinių sąjungų veikla

94.20

Profesinių sąjungų veikla

Į šią klasę įeina:
- organizuotų darbo jėgos ir profsąjungos narių interesų rėmimo veikla
Į šią klasę taip pat įeina:
- asociacijų, kurių nariai yra samdomieji darbuotojai, dažnai suinteresuoti, kad jų nuomonės būtų paisoma dėl darbo
apmokėjimo, darbo sąlygų ir bendrų organizacijos veiksmų, veikla
- pavienių įmonių profsąjungų, sąjungų, sudarytų iš priklausomų šakų ir darbo organizacijų, susidedančių iš profsąjungų
skyrių, kuriuos sieja profesija, regionas, organizacinė struktūra arba kitas kriterijus, veikla
Į šią klasę neįeina:
- šių organizacijų teikiamas švietimas, žr. 85 skyrių
94.9

Kitų narystės organizacijų veikla

Į šią grupę įeina savo narių interesus remiančių organizacijų, išskyrus verslo ir darbdavių organizacijas, profesines
organizacijas, profesines sąjungas, veikla.
94.91

Religinių organizacijų veikla

Į šią klasę įeina:
- bažnyčiose, mečetėse, šventyklose, sinagogose ar kitose vietose tiesiogiai maldininkams religinių organizacijų ar
pavienių žmonių teikiamos paslaugos
- organizacijų, teikiančių vyrų ir moterų vienuolynų paslaugas, veikla
- religinio atsiskyrimo veikla
Į šią klasę taip pat įeina:
- religinių laidojimo paslaugų veikla
Į šią klasę neįeina:
- tokių organizacijų teikiamas švietimas, žr. 85 skyrių
- tokių organizacijų sveikatos priežiūros veikla, žr. 86 skyrių
- tokių organizacijų socialinio darbo veikla, žr. 87, 88 skyrius
94.91.10

Religinių bendrijų veikla

94.91.20

Vienuolynų veikla

94.92

Politinių organizacijų veikla

Į šią klasę įeina:
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- politinių organizacijų ir pagalbinių organizacijų, tokių kaip politinių partijų jaunieji pagalbininkai, veikla. Šios
organizacijos dažniausiai per partijos narius ar rėmėjus daro įtaką viešojo valdymo struktūroms priimant sprendimus ir
užsiima informacijos sklaida, ryšių su visuomene plėtojimu, lėšų rinkimu ir kt.
94.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

Į šią klasę įeina:
- tiesiogiai su politinėmis partijomis nesusijusių organizacijų, kurios visuomenines problemas ir reikalus bando spręsti
viešuoju švietimu, politiniu spaudimu, fondų rinkimu ir kt., veikla:
• piliečių iniciatyvos ir protesto judėjimai
• aplinkos apsaugos ir ekologiniai judėjimai
• organizacijos, remiančios kitą, niekur kitur nepriskirtą, bendruomeninę ir švietimo veiklą
• organizacijos, ginančios ir padedančios specialioms grupėms, pvz., etninėms grupėms ir mažumoms
• patriotinių tikslų asociacijos, įskaitant karo veteranų asociacijas
- vartotojų asociacijos
- automobilininkų asociacijos
- bendrų socialinių interesų asociacijos, tokios kaip Rotari klubai, masonų ložės ir kt.
- jaunuolių, jaunimo, studentų asociacijos, klubai ir brolijos ir kt.
- mėgstamos kultūrinės ar poilsio organizavimo veiklos ar užsiėmimo, išskyrus sportą ir žaidimus, asociacijos, pvz.,
poezijos, literatūros, istorijos, sodininkavimo, filmavimo ar fotografavimo, muzikos ar meno, amatų ar kolekcininkų
klubai, socialiniai klubai, karnavalų klubai ir kt.
Į šią klasę taip pat įeina:
- narystės organizacijų ar kt. dotacijų teikimo veikla
Į šią klasę neįeina:
- labdaringa veikla, pvz., lėšų rinkimas socialinės pagalbos tikslais, žr. 88.99
- profesionalių artistų grupių ar organizacijų veikla, žr. 90.0
- sporto klubų veikla, žr. 93.12
- profesinių asociacijų veikla, žr. 94.12
95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

Į šį skyrių įeina kompiuterių ir jų išorinės įrangos, tokių kaip staliniai kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai,
kompiuterių galiniai įtaisai, atmintinės įtaisai ir spausdintuvai, techninė priežiūra ir remontas. Čia taip pat įeina ryšio
įrangos, tokios kaip fakso aparatai ar siųstuvai–imtuvai, buitinės elektroninės įrangos, tokios kaip radijo aparatai ir
televizoriai, taip pat namų ir sodo įrangos, tokios kaip vejapjovės ar sniego valymo mašinos, avalynės ir odos gaminių,
baldų ir interjero reikmenų, drabužių ir drabužių priedų, sporto reikmenų, muzikos instrumentų, pomėgio reikmenų ir
kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų techninė priežiūra ir taisymas.
Į šį skyrių neįeina medicinos ir diagnostikos įrangos, matavimo ir tyrimo instrumentų, laboratorijos instrumentų,
radiolokacijos ir hidrolokacijos įrangos techninė priežiūra ir remontas, žr. 33.13
95.1

Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas

Į šią grupę įeina kompiuterių ir jų išorinės įrangos bei ryšių įrangos remontas ir techninė priežiūra.
95.11

Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas

Į šią klasę įeina elektroninės įrangos, tokios kaip kompiuteriai ir skaičiavimo mašinos, bei išorinės įrangos remontas.
Į šią klasę įeina remontas ir techninė priežiūra:
- stalinių kompiuterių
- nešiojamųjų kompiuterių
- magnetinių diskų kaupiklių, atmintukų ir kitų atminties įtaisų
- optinių diskinių kaupiklių (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- spausdintuvų
- monitorių
- klaviatūrų
- pelių, vairasvirčių ir rutulinių manipuliatorių pagalbinių reikmenų
- vidinių ir išorinių kompiuterių modemų
- specialiųjų kompiuterių galinių įtaisų
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- kompiuterių serverių
- skaitytuvų, įskaitant brūkšninių kodų skaitytuvus
- intelektinių kortelių skaitlių
- virtualiosios tikrovės šalmų
- kompiuterių projektorių
Į šią klasę taip pat įeina remontas ir techninė priežiūra:
- nemechaniškai valdomų kompiuterių galinių įtaisų, tokių kaip bankomatai (ATM), kasos aparatų galiniai įtaisai (POS)
- delninių kompiuterių (PDA)
Į šią klasę neįeina:
- nešliadažnės įrangos modemų remontas ir techninė priežiūra, žr. 95.12

95.12

Ryšių įrangos remontas

Į šią klasę įeina remontas ir techninė priežiūra ryšių įrangos, tokios kaip:
- belaidžiai telefonai
- korinio ryšio telefonai
- nešliadažnės įrangos modemai
- fakso aparatai
- ryšių perdavimo įranga (pvz., maršruto parinktuvai, sąsajos tiltai ir modemai)
- priėmimo ir perdavimo radijo įrenginiai
- profesionaliosios televizijos ir vaizdo kameros
95.12.10
95.2

Ryšio sistemų techninė priežiūra
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

Į šią grupę įeina asmeninių ir namų ūkio daiktų taisymas ir priežiūra.
95.21

Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas

Į šią klasę įeina buitinės elektroninės aparatūros remontas ir techninė priežiūra:
- buitinės elektroninės aparatūros remontas:
• televizorių ir radijo imtuvų
• kasetinių vaizdo magnetofonų
• kompaktinių diskų (CD) leistuvų
• buitinių vaizdo kamerų
95.22

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas

Į šią klasę įeina buitinių aparatų ir prietaisų, namų ir sodo įrangos remontas ir priežiūra:
- buitinių aparatų ir prietaisų:
• šaldytuvų, viryklių, skalbimo mašinų, drabužių džiovintuvų, patalpų oro kondicionierių ir kt.
- namų ir sodo įrangos:
• vejapjovių, vejos pakraščių pjaunamųjų, sniego ir lapų valymo mašinų ir kt.
Į šią klasę neįeina:
- nešiojamų variklinių įrankių remontas, žr. 33.12
- centrinių kondicionavimo sistemų remontas, žr. 43.22
95.23

Avalynės ir odos gaminių taisymas

Į šią klasę įeina avalynės ir odos gaminių taisymas:
- batų, batelių, lagaminų ir panašių dirbinių taisymas
- batų pakulnių įtvirtinimas
95.24

Baldų ir interjero reikmenų taisymas

Į šią klasę įeina:
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- baldų ir kitos buto įrangos, įskaitant įstaigos baldus, apvalkalų keitimas, naujinimas, taisymas ir restauravimas
95.25

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

Į šią klasę įeina:
- įvairių tipų laikrodžių ir jų dalių, tokių kaip įvairių medžiagų laikrodžių korpusai ir įdėklai; laiko rodymo mechanizmų
ir chronometrų ir kt., taisymas
- juvelyrinių dirbinių taisymas
Į šią klasę neįeina:
- pramoninis metalo graviravimas, žr. 25.61
- laikmačių, laiko / datos žymėtuvų, laikrodinių užraktų ir panašių laiką fiksuojančių įtaisų taisymas, žr. 33.13

95.29

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

Į šią klasę įeina asmeninių ir namų ūkio daiktų taisymas:
- dviračių taisymas
- drabužių taisymas ir persiuvimas
- sporto reikmenų (išskyrus sportinius šautuvus) ir turistinės įrangos taisymas
- knygų taisymas
- muzikos instrumentų (išskyrus vargonus ir istorinius muzikos instrumentus) taisymas
- žaislų ir panašių daiktų taisymas
- kitų asmeninių ir namų ūkio daiktų taisymas
- pianinų derinimas
Į šią klasę neįeina:
- nešiojamų variklinių įrankių remontas, žr. 33.12
- sportinių ir pramoginių šautuvų remontas, žr. 33.11
96

Kita asmenų aptarnavimo veikla

Į šį skyrių įeina visų, niekur kitur šiame klasifikatoriuje nepaminėtų, paslaugų teikimas, ypač tokių paslaugų rūšių, kaip
tekstilės ir kailių gaminių plovimas ir (sausasis) valymas, kirpyklų ir kitų grožio salonų paslaugos, laidojimo ir
susijusios paslaugos.
96.0

Kita asmenų aptarnavimo veikla

96.01

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas

Į šią klasę įeina:
- gyventojų, įmonių ar organizacijų visų rūšių drabužių (įskaitant kailinius) ir tekstilės gaminių skalbimas, sausasis
valymas, lyginimas ir pan., atliekamas mechaniniais įrenginiais, rankomis ar savitarnos būdu monetomis valdomomis
mašinomis
- skalbinių surinkimas ir pristatymas
- kilimų ir kilimėlių, įvairių portjerų ir užuolaidų valymas kliento ar kitose patalpose
- skalbyklų atliekama skalbinių, darbinių drabužių ir panašių daiktų tiekimo veikla
- vystyklų pristatymo veikla
Į šią klasę neįeina:
- drabužių, kitokių nei darbo drabužiai, nuoma, net jeigu šių daiktų valymas yra integruota veiklos dalis, žr. 77.29
- drabužių taisymas ir persiuvimas, žr. 95.29
96.02

Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

Į šią klasę įeina:
- vyrų ir moterų plaukų trinkimas, lyginimas, kirpimas, šukavimas, dažymas, spalvinimas, garbanojimas, tiesinimas ir
panaši veikla
- barzdos skutimas ir pakirpimas
- veido masažas, manikiūras ir pedikiūras, makiažas ir kt.
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Į šią klasę neįeina:
- perukų gamyba, žr. 32.99
96.03

Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla

Į šią klasę įeina:
- žmonių palaikų laidojimas arba kremavimas, gyvūnų lavonų užkasimas ar sudeginimas ir su tuo susijusi veikla:
• mirusiųjų paruošimas laidoti ar kremuoti, balzamavimas ir laidotuvių biurų veikla
• laidojimo ar kremacijos paslaugų teikimas
• laidojimo biuruose įrengtų patalpų nuoma
- kapaviečių nuoma arba pardavimas
- kapaviečių ir mauzoliejų priežiūra
Į šią klasę neįeina:
- religinių laidojimo paslaugų veikla, žr. 94.91
- kapinių dekoratyvinė sodininkystė, žr. 81.30
96.04

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

Į šią klasę įeina:
- turkiškų pirčių, saunų, garo vonių, soliariumų, liesėjimo ir lieknėjimo salonų, masažo kabinetų ir kt. veikla
Į šią klasę neįeina:
- gydomojo masažo ir terapijos veikla, žr. 86.90
- sveikatos, kūno rengybos ir kultūrizmo klubų bei įrenginių veikla, žr. 93.13
96.09

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

Į šią klasę įeina:
- astrologijos ir spiritistų veikla
- socialinių paslaugų, tokių kaip eskorto, pažinčių tarnybų ir santuokų biurų paslaugos, veikla
- naminių gyvūnėlių globos, tokios kaip gyvūnėlių šėrimas, priežiūra, trumpalaikė prieglauda ir dresavimas, veikla
- genealogiją tiriančių organizacijų veikla
- tatuiruočių ir papuošalų vėrimo studijų veikla
- batų valytojų, durininkų, viešbučių patarnautojų, statančių į vietą automobilius, ir kt. veikla
- monetomis valdomų asmeninių paslaugų automatų, tokių kaip fotografavimosi kabinos, automatinės svarstyklės,
kraujospūdžio matuokliai, monetomis valdomos užrakinamos spintelės ir kt., eksploatavimas koncesijos pagrindais
Į šią klasę neįeina:
- veterinarinė veikla, žr. 75.00
- monetomis valdomų skalbimo mašinų eksploatavimas, žr. 96.01
- monetomis valdomų lošimo automatų eksploatavimas, žr. 92.00
T SEKCIJA
NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, VEIKLA; NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI
SU SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI SKIRTŲ NEDIFERENCIJUOJAMŲ GAMINIŲ GAMYBA IR
PASLAUGŲ TEIKIMU
97

Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla

97.0

Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla

97.00

Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla

Į šią klasę įeina namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, tokį kaip kambarinės, virėjai, padavėjai, tarnai, vyresnieji
liokajai, skalbėjai, sodininkai, vartininkai (durininkai), arklidžių darbininkai, vairuotojai, sargai, guvernantės,
ateinančios auklės ir namų mokytojai (repetitoriai), sekretoriai ir kt., veikla.
Tai leidžia įdarbintam namų ūkio personalui surašymuose ar tyrimuose deklaruoti savo darbdavio veiklą, net tuo atveju,
jei darbdavys yra fizinis asmuo. Sukuriami produktai yra suvartojami tame pačiame namų ūkyje.
Į šią klasę neįeina:
- paslaugų, tokių kaip valgių gaminimas, sodininkystė ir kt., veikla, atliekama nepriklausomų paslaugos teikėjų (įmonių
ar fizinių asmenų), žr. pagal teikiamų paslaugų pobūdį
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98
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių
gamyba ir paslaugų teikimu
Į šį skyrių įeina nediferencijuojamų gaminių ir paslaugų, skirtų namų ūkio vartojimui, gamyba ir teikimas.
Šiame skyriuje namų ūkiai turėtų būti klasifikuojami tik tuo atveju, jeigu iš visų su vartojimu susijusių veiklos rūšių
neįmanoma identifikuoti pagrindinės namų ūkio veiklos. Jeigu namų ūkiai užimti verslo veikla, jie turi būti
klasifikuojami pagal pagrindinę veiklą, kuria užsiima.
98.1
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar
reikmenų gamyba

98.10 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar
reikmenų gamyba
Į šią klasę įeina nediferencijuojamų gaminių ir paslaugų, skirtų namų ūkio vartojimui, gamyba, t. y. namų ūkių, kurie
gamina minimaliam pragyvenimui reikalingus, asmeninėms reikmėms skirtus gaminius, veikla. Tokia veikla apima
medžioklę, rinkimą (derliaus dorojimą), ūkininkavimą, būsto statybą, drabužių ir kitų gaminių bei reikmenų, skirtų
namų ūkio reikmėms tenkinti, gamybą.
Jeigu namų ūkiai gamina ir parduoti skirtus produktus, jie klasifikuojami pagal atitinkamą EVRK produkto gamybos
klasę. Jeigu jie daugiausia yra užsiėmę specifinio, tik pragyvenimui skirto, produkto gamyba, jie klasifikuojami pagal
atitinkamą EVRK produkto gamybos klasę.
98.2
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų
teikimu
98.20 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų
teikimu
Į šią klasę įeina namų ūkių nediferencijuotų pragyvenimui skirtų paslaugų veikla. Šios veiklos rūšys aprėpia valgio
gaminimą, mokymą, šeimos narių slaugą ir kitų paslaugų, suvartojamų namų ūkyje, gamybą.
Jeigu namų ūkiai yra taip pat užsiėmę pragyventi skirtų įvairių produktų gamyba, jie klasifikuojami pagal
nediferencijuojamų produktų, vartojamų namų ūkyje, gamybos klasę.
U SEKCIJA

EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLA

99

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

99.0

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

99.00

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

Į šią klasę įeina:
- tarptautinių organizacijų, tokių kaip Jungtinės Tautos ir šios sistemos specializuotų agentūrų, regioninių padalinių ir
kt., Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko, Pasaulinės muitų organizacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos, Naftą eksportuojančių šalių organizacijos, Europos Sąjungos, Europos laisvosios prekybos
asociacijos ir kt., veikla
Į šią klasę taip pat įeina:
- šalis atstovaujančių diplomatų ir konsulų misijų, jeigu jos registruojamos įkurdinančioje šalyje, veikla

249

