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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 

  10.2   Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas 

   10.20  Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas 

  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 

  10.6   
Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų 

gamyba 

   10.61  Grūdų malimo produktų gamyba 

    10.61.10 Miltų gamyba 

    10.61.20 Kruopų gamyba 

   10.62  Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba 

    10.62.10 Gliukozės sirupo ir maltozės gamyba 

    10.62.20 Krakmolo 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 

  10.9   Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba 
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   10.91  Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba 

   10.92  Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba 

 11    Gėrimų gamyba 

  11.0   Gėrimų gamyba 

   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 

 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 

G     

DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; 

VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR 

MOTOCIKLŲ REMONTAS 

 47    
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto 

priemonių ir motociklų prekybą 

  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 

  47.2   
Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 

   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 
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parduotuvėse 

   47.29  
Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 

  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 

 

____________________ 


