
Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Pavadinimas

C APDIRBAMOJI GAMYBA
10 Maisto produktų gamyba

10.3 Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
10.31 Bulvių perdirbimas ir konservavimas

10.31.10 Bulvių miltų gamyba
10.32 Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba
10.39 Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

10.4 Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba
10.41 Aliejaus ir riebalų gamyba
10.42 Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

10.5 Pieno produktų gamyba
10.51 Pieninių veikla ir sūrių gamyba
10.52 Valgomųjų ledų gamyba

10.7 Kepyklos ir miltinių produktų gamyba
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

10.8 Kitų maisto produktų gamyba
10.81 Cukraus gamyba
10.82 Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba
10.83 Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas
10.84 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
13 Tekstilės gaminių gamyba

13.1 Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
13.10 Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

13.2 Tekstilės audimas
13.20 Tekstilės audimas

13.20.10 Lininių audinių audimas
13.20.20 Sintetinių audinių audimas

13.3 Tekstilės apdaila
13.30 Tekstilės apdaila

13.9 Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
13.91 Megztų (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

14 Drabužių siuvimas (gamyba)
14.1 Drabužių, išskyrus kailinius drabužius, siuvimas (gamyba)

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



14.19.20 Sportinės aprangos siuvimas
14.19.30 Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų  gamyba

14.2 Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
14.20 Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

14.3 Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
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

15 Odos ir odos dirbinių gamyba
15.1 Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reikmenų ir 

pakinktų gamyba; kailių išdirbimas ir dažymas
15.11 Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas

15.11.10 Odų rauginimas, naudojant augalines medžiagas
15.11.20 Odų rauginimas, naudojant mineralines ir chemines medžiagas
15.11.30 Odų išdirbimas

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

15.2 Avalynės gamyba
15.20 Avalynės gamyba

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

16.1 Medienos pjaustymas ir obliavimas
16.10 Medienos pjaustymas ir obliavimas

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

gamyba
16.21 Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba

16.21.10 Medienos plaušo plokščių, padengtų dekoratyvine plėvele, gamyba
16.21.20 Presuotos medienos gamyba

16.22 Sumontuotų parketo grindų gamyba
16.23 Kitų statybinių 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

16.24 Medinės taros gamyba
16.24.10 Padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų gamyba

16.29 Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo 
medžiagų 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

25.5 Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių 
metalurgija

25.50 Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių 
metalurgija

25.6 Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas
25.61 Metalų apdorojimas ir dengimas
25.62 Mechaninis apdirbimas

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

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

32.4 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

33 Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
33.1 Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas

33.11 Metalo gaminių remontas
33.12 Mašinų remontas
33.13 Elektroninės ir optinės įrangos remontas
33.14 Elektros įrangos remontas
33.15 Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra
33.16 Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra
33.17 Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
33.19 Kitos įrangos remontas

F 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
43.3 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

I APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA
55 Apgyvendinimo veikla

55.2 Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
55.20 Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

55.20.10 Poilsio namų veikla
55.20.20 Vaikų poilsio stovyklų veikla

55.3 Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla
55.30 Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla

56 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
56.1 Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla

56.10 Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
56.2 Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla

56.21 Pagaminto valgio tiekimas renginiams
56.29 Kitų maitinimo paslaugų teikimas

N ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA
77 Nuoma ir išperkamoji nuoma

77.2 Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.21 Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma

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

81 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
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

R MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA

90 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
90.0 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

90.01 Scenos pastatymų veikla
90.02 Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla
90.03 Meninė kūryba
90.04 Meno įrenginių eksploatavimo veikla

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 KITA APTARNAVIMO VEIKLA
95 Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

95.1 Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas
95.11 Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas
95.12 Ryšių įrangos remontas

95.12.10 Ryšio sistemų techninė priežiūra
95.2 Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

95.21 Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas
95.22 Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas
95.23 Avalynės ir odos gaminių taisymas
95.24 Baldų ir interjero reikmenų taisymas
95.25 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas
95.29 Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

96 Kita asmenų aptarnavimo veikla
96.0 Kita asmenų aptarnavimo veikla

96.01 Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas
96.02 Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
96.03 Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla
96.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
96.09 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla


