
Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Pavadinimas

A ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ
01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

01.6 Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
01.61 Augalininkystei būdingų paslaugų veikla

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

01.62.10 Dirbtinio apsėklinimo veikla
01.63 Derliaus apdorojimo veikla
01.64 Sėklininkystė

C APDIRBAMOJI GAMYBA
10 Maisto produktų gamyba

10.1 Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba
10.11 Mėsos perdirbimas ir konservavimas
10.12 Paukštienos perdirbimas ir konservavimas
10.13 Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

10.13.10 Rūkytų mėsos ir paukštienos 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

10.5 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
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
43.9 Kita specializuota statybos veikla

43.91 Stogų dengimas
43.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla

G DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ 
TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS



47 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų 
prekybą

47.8 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
47.99 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

47.99.10 Mažmeninė prekyba per keliaujančius firmos atstovus
47.99.20 Mažmeninė prekyba iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti

H TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS
49 Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais

49.3 Kitas keleivinis sausumos transportas
49.31 Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu

49.31.10 Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje
49.31.20 Keleivių vežimas troleibusais mieste ar priemiestyje

49.32 Taksi veikla
49.39 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas

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

56 Maitinimo ir gėrimų 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
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

82 Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla
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

P ŠVIETIMAS
85 Švietimas

85.1 Ikimokyklinis ugdymas
85.10 Ikimokyklinis ugdymas

85.10.10 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
85.10.20 Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

85.5 Kitas mokymas
85.51 Sportinis ir rekreacinis švietimas
85.52 Kultūrinis švietimas
85.53 Vairavimo mokyklų veikla
85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Q ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS



87 Kita stacionarinė globos veikla
87.1 Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

87.10 Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
87.3 Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla

87.30 Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
88 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

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

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

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
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
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


