Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos
tarnybų pavyzdinių nuostatų
2 priedas
II GRUPöS EKONOMINöS VEIKLOS RŪŠYS
Kodas
A sekcija:
01.49.20 poklasis
01.49.30 poklasis
01.7 grup÷
C sekcija:
11 skyrius
13 skyrius
14 skyrius
15.12 klas÷
15.2 grup÷
18 skyrius
32 skyrius
G sekcija:
45.3 grup÷
45.4 grup÷
46 skyrius
47.3 grup÷
47.73 klas÷
47.78.20 poklasis
H sekcija
išskyrus:
49.32 klasę
52.21.20 poklasį
52.29 klasę
53 skyrių
M sekcija:

Pavadinimas
Bitininkyst÷
Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas
Medžiokl÷, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
G÷rimų gamyba
Tekstil÷s gaminių gamyba
Drabužių siuvimas (gamyba)
Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba
Avalyn÷s gamyba
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
Kita gamyba
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas
Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, technin÷ priežiūra ir remontas
Didmenin÷ prekyba, išskyrus prekybą variklin÷mis transporto priemon÷mis ir motociklais
Automobilių degalų mažmenin÷ prekyba specializuotose parduotuv÷se
Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla
Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota mažmenin÷ prekyba
Transportas ir saugojimas
Taksi veikla
Automobilių stov÷jimo aikštelių eksploatavimas
Kita transportui būdingų paslaugų veikla
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

71.12.50 poklasis
71.20.10 poklasis
71.20.20 poklasis
71.20.30 poklasis
71.20.50 poklasis
72.1 grup÷
75 skyrius
N sekcija:
80 skyrius
81 skyrius
82.92 klas÷
O
sekcija:
84.22 klas÷
84.24 klas÷
84.25 klas÷
Q sekcija:
86 skyrius
87 skyrius
R sekcija:
90 skyrius
91.04.10 poklasis
93.2 grup÷
S sekcija:
95.12 klas÷
96.02 klas÷

Geologin÷s paieškos ir žvalgyba
Aplinkos kontrol÷, ekologinis monitoringas
Medžiagų bandymai ir analiz÷
Produkcijos kokyb÷s bandymai ir analiz÷
Variklinių transporto priemonių saugaus eismo periodinis patikrinimas
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Veterinarin÷ veikla
Apsaugos ir tyrimo veikla
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
Fasavimo ir pakavimo veikla

Gynybos veikla
Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla
Priešgaisrinių tarnybų veikla
Žmonių sveikatos priežiūros veikla
Kita stacionarin÷ globos veikla
Kūrybin÷, menin÷ ir pramogų organizavimo veikla
Zoologijos sodų veikla
Atrakcionų ir teminių parkų veikla
Ryšių įrangos remontas
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
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