Vietos
projektų,
teikiamų
pagal
Kaišiadorių rajono vietovių vietos
plėtros 2015-2020 metų strategijos
priemonę „Turizmo kaime ir susijusių
paslaugų kūrimas ir plėtra“, finansavimo
sąlygų aprašo
3 priedas
PATVIRTINTA
Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus
2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226
EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS (EVRK 2 RED.)
Remiama veikla
Sekcija

Skyriu
s

Grupė

Klasė

Poklasis

I
55
55.1
55.10
55.2

55.20

55.20.10
55.20.20
55.3
55.30
55.9
55.90
56
56.1
56.10
56.2
56.21
56.29
56.3
56.30
N
77
77.2
77.21

Pavadinimas
APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ
VEIKLA
Apgyvendinimo veikla
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo
veikla. Nakvynės ir pusryčių paslaugų teikimas. Turi
būti tenkinami visi su šia apgyvendinimo paslaugų
grupe susiję reikalavimai, nurodyti Lietuvos
Respublikos turizmo įstatyme
Poilsio namų veikla
Vaikų poilsio stovyklų veikla
Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir
stovyklaviečių veikla
Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir
stovyklaviečių veikla
Kita apgyvendinimo veikla
Kita apgyvendinimo veikla
Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų
maitinimo paslaugų veikla
Pagaminto valgio tiekimas renginiams
Kitų maitinimo paslaugų teikimas
Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA
Nuoma ir išperkamoji nuoma
Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji
nuoma

2

Sekcija

Skyriu
s

Grupė

Klasė

Poklasis
77.21.10
77.21.20
77.21.30
77.21.40
77.21.50

77.22
77.29
77.29.10
77.29.20
77.29.30
79
79.1
79.11
79.12
79.9
79.90
R
90
90.0
90.01
90.02
90.03
90.04
93.2
93.21

93.29

Pavadinimas
Pramoginių valčių nuoma, kai paslaugos teikiamos
kaimo vietovėje
Jojamųjų žirgų nuoma
Dviračių nuoma
Sporto įrangos nuoma
Kitų turizmo priemonių nuoma
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma
Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir
išperkamoji nuoma
Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma
Baldų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų
nuoma
Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų
nuoma
Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių,
išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
Kelionių agentūrų veikla
Ekskursijų organizatorių veikla
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO
ORGANIZAVIMO VEIKLA
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
Scenos pastatymų veikla
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla
Meninė kūryba: individualių menininkų, tokių kaip
skulptoriai, dailininkai, karikatūristai, graveriai,
ofortistai ir kt., veikla, meno kūrinių, tokių kaip
paveikslai ir kt., restauravimas.
Meno įrenginių eksploatavimo veikla
Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Atrakcionų ir teminių parkų veikla, tik teminių parkų
veikla
Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, tik
poilsio parkų veikla (be apgyvendinimo paslaugų ir be
L kategorijos motorinių transporto priemonių ir
vidaus vandens transporto priemonių, taip pat
transporto priemonių trasų įrengimo ir (arba) paslaugų
teikimo), poilsio transporto įrenginių eksploatavimas,
pvz., valčių prieplaukos, slidinėjimo kalvų
eksploatavimas, laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip
integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė
nuoma, paplūdimių veikla, įskaitant įrenginių, tokių
kaip persirengimo kabinos, rakinamos spintelės, kėdės
ir kt., nuomą, šokių aikštelių eksploatavimas.

