
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 2 redakcija (EVRK 2 red.) 
 
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 

 

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 
  
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 
 

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 
 

58.13 
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 
 

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 
 
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 
  
74.3 
Vertimo raštu ir žodžiu veikla 
 
74.30 
Vertimo raštu ir žodžiu veikla 
 
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. 
 
47.78 
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 
 
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 
 
90.0 
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla 
 
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 
 
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 
 
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 tokia 
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. pateikimas leidėjams veikla 
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 
 
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 
 
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: 
- 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 
 
90.04 
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 
  
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. 18.11ir 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 
 
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  
 
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 
 
47.4 
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos 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 
  
 



47.6 
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. 
 
47.63 
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 
 
58.2 
Programinės įrangos leidyba 
  
58.21 
Kompiuterinių žaidimų leidyba 
  
Į šią klasę įeina: 
- visų kompiuterių tipų kompiuterinių žaidimų leidyba 
 
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 platinimui 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 tokia 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 
- didmeninė prekyba įrašytomis vaizdajuostėmis, kompaktiniais diskais (CD) ir skaitmeniniais vaizdo 
diskais (DVD), 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: 
- 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. 
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. 
 
60.1 
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 
  
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 
 
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 
- 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 
 
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: 
• 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 
  
85.4 
Aukštasis mokslas 
  
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 
 
85.42 
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 
 
85.5 
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. 
 
85.52 
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 
 
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. 
 
94.12 



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 
 
94.9 
Kitų narystės organizacijų veikla 
  
Į šią grupę įeina savo narių interesus organizacijų, išskyrus verslo ir darbdavių organizacijas, profesines 
organizacijas, profesines sąjungas, veikla. 
  
46.4 
Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba 
  
Į šią grupę įeina namų ūkio reikmenų, įskaitant tekstilės gaminius, didmeninė prekyba. 
 
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. 
 
47.79 
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 
 
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. 
 
77.29 
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 
• 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 
 
95.2 
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 
  
Į šią grupę įeina asmeninių ir namų ūkio daiktų taisymas ir priežiūra. 
 
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 
  


