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SEKTORINIAI KOMITETAI (SK) 

 

Eil. 

Nr. 

Sektorinis 

komitetas 
EVRK2 

 

LŠK 

Siūlomi profesiniai 

standartai sektoriuose 

1. 

Apgyvendinimo 

ir maitinimo 

paslaugų, 

turizmo, sporto 

bei poilsio 

I APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA 

55 Apgyvendinimo veikla  

55.1 Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla  

55.2 Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla  

55.3 Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla  

55.9 Kita apgyvendinimo veikla  

56 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla  

56.1 Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla  

56.2 Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla  

56.3 Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla 

 

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  

77.22 Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma 

79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio uţsakymo paslaugų ir susijusi 

veikla  

 

R MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA 

92 Azartinių ţaidimų ir laţybų organizavimo veikla  

93 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla 

 

S KITA APTARNAVIMO VEIKLA 

96 Kita asmenų aptarnavimo veikla 

96.0 Kita asmenų aptarnavimo veikla 

96.04 Fizinės gerovės uţtikrinimo veikla  

146 Profesijos dalykų mokytojų 

rengimas 

811 Viešbučiai, restoranai ir 

viešasis maitinimas 

812 Kelionės, turizmas ir 

laisvalaikis 

813 Sportas 

 

1. Turizmas; 

 

2. Sportas (įtraukiant 

sveikatingumą ir 

laisvalaikį) 

 

 

2. 
Architektūros ir 

statybos 

F STATYBA 

41 Pastatų statyba  

41.1 Statybų plėtra  

41.2 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba  

42 Inţinerinių statinių statyba  

42.1 Kelių ir geleţinkelių tiesimas  

42.2 Komunalinių statinių statyba  

42.9 Kitų inţinerinių statinių statyba  

43 Specializuota statybos veikla  

43.1 Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas  

43.2 Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas  

341 Didmeninė ir maţmeninė 

prekyba 

522 Elektra ir energija 

581 Architektūra ir miesto 

planavimas 

582 Statyba ir statybos 

inţinerija 

1. Architektūra ir statyba; 

 

2. Nekilnojamas turtas 
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Eil. 

Nr. 

Sektorinis 

komitetas 
EVRK2 

 

LŠK 

Siūlomi profesiniai 

standartai sektoriuose 

43.3 Statybos baigimas ir apdaila  

43.9 Kita specializuota statybos veikla 

 

L NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS 

68 Nekilnojamojo turto operacijos 

68.1 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas  

68.2 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas  

68.3 Nekilnojamojo turto operacijos uţ atlygį arba pagal sutartį 

 

M PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA 

71 Architektūros ir inţinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė  
71.1 Architektūros ir inţinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos 

 

N ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA 

77 Nuoma ir išperkamoji nuoma 

77.3 Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma 

77.32 Statybos ir inţinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma 

81 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdţio tvarkymas  
81.1 Kombinuota patalpų funkcionavimo uţtikrinimo veikla 

81.2 Valymo veikla 

81.3 Kraštovaizdţio tvarkymas 

3. 

Chemijos, 

naftos, guminių 

ir plastikinių 

gaminių, vaistų 

gamybos bei 

aplinkos 

tvarkymo 

B KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS 

05 Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba 

06 Ţalios naftos ir gamtinių dujų gavyba 

07 Metalų rūdų kasyba 

08 Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas 

09 Kasybai būdingų paslaugų veikla 

 

C APDIRBAMOJI GAMYBA 

19 Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba  

20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba  

20.1 Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko 

gamyba  

20.2 Pesticidų ir kitų agrocheminių medţiagų gamyba  

20.3 Daţų, lakų ir panašių dangų medţiagų, spaustuvinių daţų ir mastikų gamyba  

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

20.5 Kitų cheminių medţiagų gamyba  

20.6 Cheminių pluoštų gamyba  

21 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba  

22 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba  

23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba  

421 Biologija ir biochemija 

442 Chemija 

524 Cheminės medţiagos ir 

cheminiai procesai 

543 Medţiagos (mediena, 

popierius, plastikai, stiklas) 

544 Kasyba ir gavyba 

582 Statyba ir statybos 

inţinerija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemija ir farmacija 
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Eil. 

Nr. 

Sektorinis 

komitetas 
EVRK2 

 

LŠK 

Siūlomi profesiniai 

standartai sektoriuose 

23.1 Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba 

23.2 Ugniai atsparių gaminių gamyba 

23.3 Statybinių medţiagų iš molio gamyba 

23.4 Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba 

23.5 Cemento, kalkių ir gipso gamyba 

23.6 Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba 

23.7 Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas 

23.9 Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba 

4. 
Energetikos ir 

aplinkosaugos 

E VANDENS TIEKIMAS,  NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR 

REGENERAVIMAS 

36 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas  

37 Nuotekų valymas  

38 Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medţiagų atgavimas  

39 Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba 

 

D ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS 

35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 

35.1 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas  

35.2 Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais  

35.3 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas  

522 Elektra ir energija 

851 Aplinkosaugos 

technologijos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Vandens tiekimas, 

aplinkosauga (įskaitant 

oro uţterštumą); 

 

2. Energetika 

5. 

Finansų, 

draudimo 

veiklos 

K FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA 

64 Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą 

64.1 Piniginis tarpininkavimas  

64.2 Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla  

64.3 Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla  

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

65 Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, 

veikla 

66 Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 

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

66.2 Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla  

66.3 Fondų valdymo veikla  

 

M PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA 

69 Teisinė ir apskaitos veikla 
69.2 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais 

 

O VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS 

84 Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas  
84.3 Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla 

343 Finansai, bankininkystė, 

draudimas 

344 Buhalterinė apskaita ir 

apmokestinimas 

1. Finansai  ir draudimas; 

 

2. Apskaita 
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Eil. 

Nr. 

Sektorinis 

komitetas 
EVRK2 

 

LŠK 

Siūlomi profesiniai 

standartai sektoriuose 

6. 

IRT 

(informacinės 

technologijos ir 

komunikacija) 

J INFORMACIJA IR RYŠIAI 

61 Telekomunikacijos  

61.1 Laidinio ryšio paslaugų veikla  

61.2 Belaidţio ryšio paslaugų veikla  

61.3 Palydovinio ryšio paslaugų veikla  

61.9 Kitų ryšių paslaugų veikla  

62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla 

63 Informacinių paslaugų veikla 

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

vartų paslaugų veikla  

63.9 Kita informacinių paslaugų veikla 

322 Biblioteka, informacija, 

archyvai 

481 Informatika 

482 Kompiuterio panaudojimas 

523 Elektronika ir automatika 

581 Architektūra ir miesto 

planavimas 

1. Matematinis 

aprūpinimas; 

 

2. Telekomunikacijos 

 

7. 
Leidybos ir 

poligrafijos 

C APDIRBAMOJI GAMYBA 

18 Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiraţavimas  
18.1 Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos 

18.2 Įrašytų laikmenų tiraţavimas 

 

J INFORMACIJA IR RYŠIAI 

58 Leidybinė veikla 

58.1 Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla  

58.2 Programinės įrangos leidyba  

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

leidybos veikla 

59.1 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla  

59.2 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba  

60 Programų rengimas ir transliavimas  

60.1 Radijo programų transliavimas  

60.2 Televizijos programų rengimas ir transliavimas  

 

M PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA 

73 Reklama ir rinkos tyrimas 

73.1 Reklama  

213 Garso ir vaizdo technika bei 

ţiniasklaidos produkcija 

225 Istorija ir archeologija 

321 Ţurnalistika ir reportaţai 

342 Marketingas ir reklama 

482 Kompiuterio panaudojimas 

 

 

 

 

 

Poligrafija ir ţiniasklaida 

8. 

Medienos 

gaminių ir baldų 

gamybos 

C APDIRBAMOJI GAMYBA 

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

ir pynimo medţiagų gamyba  
16.1 Medienos pjaustymas ir obliavimas  

16.2 Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medţiagų gamyba  

17 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba 

17.1 Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba  

17.2 Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba 

31 Baldų gamyba  

543 Medţiagos (mediena, 

popierius, plastikai, stiklas) 

Mediena ir baldai 
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Eil. 

Nr. 

Sektorinis 

komitetas 
EVRK2 

 

LŠK 

Siūlomi profesiniai 

standartai sektoriuose 

9. Meno 

C APDIRBAMOJI GAMYBA 

32 Kita gamyba 

32.1 Papuošalų, juvelyrinių, biţuterijos ir panašių dirbinių gamyba 

 

R MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA 

90 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla 

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 

211 Vaizduojamasis menas 

212 Muzika ir atlikėjų menas 

213 Garso ir vaizdo technika ir 

ţiniasklaidos produkcija 

214 Dizainas 

215 Dailieji amatai 

 

10. 

Metalų gamybos 

ir apdirbimo, 

mašinų ir 

elektroninių 

įrenginių 

gamybos ir 

remonto 

C APDIRBAMOJI GAMYBA 

24 Pagrindinių metalų gamyba  

24.1 Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba 

24.2 Plieninių vamzdţių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių jungiamųjų detalių gamyba 

24.3 Kitų plieno pirminio apdirbimo gaminių gamyba 

24.4 Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba  

24.5 Metalų liejinių gamyba  

25 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 

25.1 Konstrukcinių metalo gaminių gamyba  

25.2 Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba  

25.3 Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba  

25.4 Ginklų ir šaudmenų gamyba  

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

25.6 Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas  

25.7 Valgomųjų įrankių, kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba  

25.9 Kitų metalo gaminių gamyba 

26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba   
26.1 Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba  

26.2 Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba  

26.3 Ryšių įrangos gamyba  

26.4 Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba  

26.5 Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos gamyba; įvairių tipų laikrodţių gamyba  

26.6 Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba  

26.7 Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba  

26.8 Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba 

27 Elektros įrangos gamyba  

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

gamyba  

27.2 Baterijų ir akumuliatorių gamyba  

27.3 Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba  

521 Mechanika ir metalo darbai 

522 Elektra ir energija 

523 Elektronika ir automatika 

525 Variklinės transporto 

priemonės, laivai ir orlaiviai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mechanika ir 

elektronika; 

 

2. Variklinės transporto 

priemonės 
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Eil. 

Nr. 

Sektorinis 

komitetas 
EVRK2 

 

LŠK 

Siūlomi profesiniai 

standartai sektoriuose 

27.4 Elektros apšvietimo įrangos gamyba  

27.5 Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba  

27.9 Kitos elektros įrangos gamyba 

28 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba  

28.1 Bendrosios paskirties mašinų gamyba  

28.2 Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba  

28.3 Ţemės ir miškų ūkio mašinų gamyba  

28.4 Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba  

28.9 Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba  

29 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba 

29.1 Variklinių transporto priemonių gamyba  

29.2 Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba  

29.3 Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų gamyba  

30 Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba 

30.1 Įvairių tipų laivų statyba  

30.2 Geleţinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba  

30.3 Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba  

30.4 Karinių kovinių transporto priemonių gamyba  

30.9 Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba  

33 Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas  

33.1 Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas  

33.2 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas 

 

G DIDMENINĖ IR MAŢMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS 

45 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir maţmeninė prekyba bei 

remontas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. Prekybos 

G DIDMENINĖ IR MAŢMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS 

46 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais 

46.1 Didmeninė prekyba uţ atlygį ar pagal sutartį  

46.2 Ţemės ūkio ţaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba  

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

46.4 Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba  

46.5 Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba  

46.6 Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba  

46.7 Kita specializuota didmeninė prekyba  

46.9 Nespecializuota didmeninė prekyba  

47 Maţmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 

47.1 Maţmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse  

47.2 Maisto, gėrimų ir tabako maţmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse  

341 Didmeninė ir maţmeninė 

prekyba 

342 Marketingas ir reklama 

Prekyba 
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Eil. 

Nr. 

Sektorinis 

komitetas 
EVRK2 

 

LŠK 

Siūlomi profesiniai 

standartai sektoriuose 

47.3 Automobilių degalų maţmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse  

47.4 Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos maţmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse  

47.5 Kitos namų ūkio įrangos maţmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse  

47.6 Kultūros ir poilsio prekių maţmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse  

47.7 Kitų prekių maţmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse  

47.8 Maţmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse  

47.9 Maţmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse 

 

 

 

 

12. 

Sveikatos 

prieţiūros, 

socialinio darbo 

ir groţio 

paslaugų 

C APDIRBAMOJI GAMYBA 

32 Kita gamyba 

32.5 Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba  

 

Q ŢMONIŲ SVEIKATOS PRIEŢIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS 

86 Ţmonių sveikatos prieţiūros veikla 

86.1 Ligoninių veikla 

86.2 Medicininės ir odontologinės praktikos veikla 

86.9 Kita ţmonių sveikatos prieţiūros veikla  

87 Kita stacionarinė globos veikla  

87.1 Stacionarinė slaugos įstaigų veikla  

87.2 Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis 

globos veikla  

87.3 Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla  

87.9 Kita stacionarinė globos veikla  

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

veikla  

88.9 Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla 

 

S KITA APTARNAVIMO VEIKLA 

96 Kita asmenų aptarnavimo veikla 

96.0 Kita asmenų aptarnavimo veikla 

96.02 Kirpyklų ir kitų groţio salonų veikla  

96.03 Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla 

721 Medicina 

723 Slauga ir prieţiūra 

724 Stomatologija 

725 Medicinos diagnostika ir 

gydymo technologija 

726 Terapija ir reabilitacija 

727 Farmacija 

761 Vaikų prieţiūra ir paslaugos 

jaunimui 

762 Socialinis darbas ir 

konsultavimas 

814 Paslaugos namuose 

815 Plaukų ir groţio prieţiūra 

 

 

 

 

 

 

1. Ţmonių sveikata ir 

prieţiūra; 

 

2. Socialinis darbas 

 

13. Švietimo 

P ŠVIETIMAS 

85 Švietimas 

85.1 Ikimokyklinis ugdymas  

85.2 Pradinis ugdymas  

142 Pedagogika 

143 Mokytojų rengimas 

ikimokyklinėms įstaigoms 

144 Mokytojų, atsakingų uţ 

Švietimo darbuotojai 
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Eil. 

Nr. 

Sektorinis 

komitetas 
EVRK2 

 

LŠK 

Siūlomi profesiniai 

standartai sektoriuose 

85.3 Vidurinis ugdymas  

85.4 Aukštasis mokslas  

85.5 Kitas mokymas  

85.6 Švietimui būdingų paslaugų veikla 

 

 

 

 

 

 

 

 

bazinį išsilavinimą, rengimas 

145 Bendrųjų dalykų mokytojų 

rengimas 

146 Profesijos dalykų mokytojų 

rengimas 

311 Psichologija 

761 Vaikų prieţiūra ir paslaugos 

jaunimui 

762 Socialinis darbas ir 

konsultavimas 

14. 

Tekstilės 

gaminių 

gamybos, 

drabuţių 

siuvimo, odos ir 

odos gaminių 

gamybos 

C APDIRBAMOJI GAMYBA 

13 Tekstilės gaminių gamyba  

13.1 Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas 

13.2 Tekstilės audimas  

13.3 Tekstilės apdaila  

13.9 Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba  

14 Drabuţių siuvimas (gamyba) 

14.1 Drabuţių, išskyrus kailinius drabuţius, siuvimas (gamyba)  

14.2 Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba  

14.3 Megztų (trikotaţinių) ir nertų drabuţių gamyba  

15 Odos ir odos dirbinių gamyba 

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

išdirbimas ir daţymas  

15.2 Avalynės gamyba  

 

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 

542 Tekstilė, apranga, avalynė, 

oda 

814 Paslaugos namuose 

Tekstilė, rūbai ir oda 

 

 

 

 

15. 

Transporto ir 

saugojimo 

paslaugų 

H TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS 

49 Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais  

49.1 Tarpmiestinis keleivinis geleţinkelio transportas 

49.2 Krovininis geleţinkelio transportas 

49.3 Kitas keleivinis sausumos transportas 

49.4 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla 

49.5 Transportavimas vamzdynais  

50 Vandens transportas  

50.1 Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas  

50.2 Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas 

341 Didmeninė ir maţmeninė 

prekyba 

840 Transporto paslaugos 

1. Transporto paslaugos; 

 

2. Sandėliavimas ir pašto 

veikla  
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50.3 Vidaus vandenų keleivinis transportas  

50.4 Vidaus vandenų krovininis transportas  

51 Oro transportas  

51.1 Keleivinis oro transportas  

51.2 Krovininis oro transportas ir kosminis transportas  

52 Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla  

53 Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla  

53.1 Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla  

53.2 Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 

 

N ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA 

77 Nuoma ir išperkamoji nuoma 

77.1 Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma  

77.3 Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji 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 Geleţinkelio 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  

16. 
Viešojo 

administravimo 

M PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA 

69 Teisinė ir apskaitos veikla 

69.1 Teisinė veikla 

 

N ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA 

78 Įdarbinimo veikla  
78.1 Įdarbinimo agentūrų veikla  

78.2 Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla  

78.3 Kitas darbo jėgos teikimas 

80 Apsaugos ir tyrimo veikla  

80.1 Privati apsauga 

80.2 Apsaugos sistemų paslaugų veikla 

82 Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla  

82.1 Įstaigų administracinė ir aptarnavimo  

82.2 Uţsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla  

82.3 Posėdţių ir verslo renginių organizavimas  

82.9 Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla 

 

345 Valdymas ir 

administravimas 

346 Sekretorių ir kontoros 

darbas 

347 Darbo organizavimas 

380 Teisė 

861 Asmenų ir nuosavybės 

apsauga 

862 Profesinė sveikata ir darbo 

sauga 

863 Ginkluotosios pajėgos ir 

gynyba 

 

 

 

 

 

 

1. Viešasis 

administravimas; 

 

2. Teisė, policija, apsauga 



 10 

Eil. 

Nr. 

Sektorinis 

komitetas 
EVRK2 

 

LŠK 

Siūlomi profesiniai 

standartai sektoriuose 

O VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS 

84 Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 

84.1 Valstybės valdymas ir bendroji ekonominė bei socialinė bendruomenės politika  

84.2 Bendruomenei teikiamų paslaugų uţtikrinimas  

 

 

 

17. 

Ţemės ūkio, 

miškininkystės 

ir ţuvininkystės 

ir maisto 

produktų, 

gėrimų ir 

tabako gaminių 

gamybos 

A ŢEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŢUVININKYSTĖ 

01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medţioklė ir susijusių paslaugų veikla 

01.1 Vienmečių augalų auginimas 

01.2 Daugiamečių augalų auginimas 

01.3 Augalų dauginimas 

01.4 Gyvulininkystė 

01.5 Mišrusis ţemės ūkis 

01.6 Ţemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla 

01.7 Medţioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla 

02 Miškininkystė ir medienos ruoša 

02.1 Miško medţių auginimas ir kita miškininkystės veikla 

02.2 Medienos ruoša  

02.3 Laukinių nemedieninių produktų rinkimas 

02.4 Miškininkystei būdingų paslaugų veikla 

03 Ţvejyba ir akvakultūra 
03.1 Ţvejyba 

03.2 Akvakultūra 

 

C APDIRBAMOJI GAMYBA 

10 Maisto produktų gamyba  

10.1 Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba 

10.2 Ţuvų, vėţiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas 

10.3 Vaisių ir darţovių perdirbimas ir konservavimas 

10.4 Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba 

10.5 Pieno produktų gamyba 

10.6 Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba 

10.7 Kepyklos ir miltinių produktų gamyba 

10.8 Kitų maisto produktų gamyba 

10.9 Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba 

11 Gėrimų gamyba 

12 Tabako gaminių gamyba 

 

M PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA 

75 Veterinarinė veikla  
 

N ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA 

77 Nuoma ir išperkamoji nuoma 

541 Maisto produktų gamyba 

621 Augalininkystė ir 

gyvulininkystė 

622 Sodininkystė 

623 Miškininkystė 

624 Ţuvininkystė 

640 Veterinarija 

852 Gamtinė aplinka ir laukiniai 

gyvūnai 

 

1. Ţemės ūkis; 

 

2. Miškininkystė; 

 

3. Ţuvininkystė; 

 

4. Maisto produktų 

gamyba 
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77.3 Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma 

77.31 Ţemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma  

 

R MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA 

91 Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla  

91.0 Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla 

91.04 Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla 

 

 SVARSTYTINI SEKTORINIAI KOMITETAI (SK) 
 

Eil. 

Nr. 

Sektorinis 

komitetas 
EVRK2 

 

LŠK 

Siūlomi profesiniai 

standartai sektoriuose 

1. Mokslo 

M PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA 

72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla  
72.1 Gamtos mokslų ir inţinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla  

72.2 Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 

73 Reklama ir rinkos tyrimas 

73.2 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 

  

 


