
 
 

 

KULTŪROS IR KŪRYBINĖMS INDUSTRIJOMS PRISKIRIAMŲ VEIKLŲ KODAI PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ 

KLASIFIKATORIŲ (EVRK) 

 

 

 

Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) veiklų pavadinimas 
EVRK 2 

kodas 

 

 

Audiovizualinės medijos (išskyrus kino sektorių)  

Kompiuterinių žaidimų leidyba 58.21  

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba 59.20  

Radijo programų transliavimas 60.10  

Kompiuterių programavimo veikla 62.01  

Naujienų agentūrų veikla 63.91  

Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 70.21  

Reklamos agentūrų veikla 73.11  

Fotografavimo veikla 74.20  

Scenos pastatymų veikla 90.01  

Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla 90.02  

Kino sektorius  

Radijo ir televizijos įrenginių nuoma 77.39.60  

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba 59.11  

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis 

apipavidalinimas 
59.12  

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas 59.13  

Kino filmų rodymas 59.14  

Televizijos programų rengimas ir transliavimas 60.20  

Dizainas, projektavimas, leidyba  

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas 13.1  

Tekstilės audimas 13.2  

Tekstilės apdaila 13.3  

Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba 13.9  



 

Drabužių siuvimas (gamyba) 14  

Odos ir odos dirbinių gamyba 15  

Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų 

gamyba 
16.29  

Laikraščių spausdinimas 18.11  

Kitas spausdinimas 18.12  

Įrašytų laikmenų tiražavimas 18.20  

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba 23,1  

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba 23.41  

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba 23.49  

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas 23,7  

Baldų gamyba 31  

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba 32.12  

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba 32.13  

Muzikos instrumentų gamyba 32.2  

Žaidimų ir žaislų gamyba 32.40  

Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.51  

Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba 

specializuotose parduotuvėse 
47.59  

Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.65  

Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.71  

Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.72  

Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.75  

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose 

parduotuvėse 
47.77  

Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse 47.89  

Knygų leidyba 58.11  

Laikraščių leidyba 58.13  

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 58.14  

Kita leidyba 58.19  

Architektūros veikla 71.11  

Projektiniai - konstruktoriniai darbai 71.12.20  

Specializuota projektavimo veikla (pramoninis, grafinis, interjero dizainas, 

modeliavimas) 
74.10  



 

Vertimo raštu ir žodžiu veikla 74.30  

Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma 77.29.10  

Baldų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma 77.29.20  

Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma 77.29.30  

Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus 

objektus, išperkamoji nuoma 
77.40  

Meninė kūryba 90.03  

Kitos KKI veiklos: turizmas, švietimas  

Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.61  

Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.62  

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.63  

Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba 47.78.10  

Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba 47.79.10  

Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.20  

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma 77.22  

Ekskursijų organizatorių veikla 79.12  

Kultūrinis švietimas (menų mokyklų veikla) 85.52  

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla 90.0  

Meno įrenginių eksploatavimo veikla 90.04  

Bibliotekų ir archyvų veikla 91.01  

Muziejų veikla 91.02  

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas 91.03  

Atrakcionų ir teminių parkų veikla 93.21  

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29  

  
 


