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PAAIŠKINIMAI KLAUSĖJAMS, ATLIEKANTIEMS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINĮ TYRIMĄ  
2011 METAIS 

 
 

GYVENTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINIO TYRIMO TIKSLAS  
 
Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo tikslas – rengti statistinę informaciją apie gyventojų užimtumą, 

remiantis gyventojų apklausos statistiniais duomenimis. Įvertinti nedarbo pokyčius, užimtų gyventojų, bedarbių ir 
neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, išsilavinimą ir kt. 

Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas atliekamas vadovaujantis Europos Tarybos ir Europos Komisijos 
reglamentais. Jie įpareigoja Europos Sąjungos (ES) valstybes nares šį tyrimą atlikti nuolat, skelbti ketvirtinius ir 
metinius tyrimo rezultatus. 

Tyrimas atliekamas visose ES šalyse pagal bendrą metodiką ir taikant vienodus Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) užimtųjų ir bedarbių apibrėžimus, todėl tyrimo duomenys yra palyginami tarp šalių. 

 
GYVENTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINIO TYRIMO ANKETOS  

 
Apklausiant gyventojus turi būti pildomos Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2010 m. 

gegužės 3 d. įsakymu Nr. DĮ-114 patvirtintos anketos: 
� Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketa GU-01 (ketvirtinė). Pildoma visiems 15 metų ir 

vyresniems gyventojams, gyvenantiems atrinktame namų ūkyje, kurie sutiko dalyvauti apklausoje; 
� Namų ūkio sudėties anketa, gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 (ketvirtinės) 2 

priedas. Pildomas visiems gyventojams, atrinktiems ir/ar gyvenantiems atrinktame namų ūkyje; 
� Informacija apie vaikus iki 15 metų, gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 (ketvirtinės) 

3 priedas. Pildomas vaikams iki 15 metų amžiaus, gyvenantiems atrinktame namų ūkyje, kurie sutiko dalyvauti 
apklausoje. 

 
BENDROS REKOMENDACIJOS  

 
Gyventojų užimtumo statistiniame tyrime apklausiami asmenys, gyvenantys privačiuose namų ūkiuose.  
Privatus namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie 

dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Giminystės ar vedybiniai ryšiai tarp namų 
ūkio narių nebūtini. 

Šios  apibrėžtys taikomos asmenims, tiriamą savaitę gyvenantiems  atrinktame namų ūkyje, ir asmenims, ne 
ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui išvykusiems studijuoti, atostogauti, gydytis, darbo reikalais ir pan. į kitą Lietuvos 
vietovę ar užsienį.  

Asmenys, gyvenantys instituciniuose namuose, neapklausiami. Institucinį namų ūkį sudaro asmenys, kurių 
pastogės ir pragyvenimo poreikius tenkina tam tikra institucija. Tai gali būti asmenys, gyvenantys globos namuose, 
internatinėse mokyklose, seminarijose, vienuolynuose, įkalinimo vietovėse, kareivinėse ir pan.  

Kiekvieno anketos klausimo dešinėje pusėje nurodomi perėjimo į kitą klausimą numeriai, kurių reikia griežtai 
laikytis, pildant anketą. 

Pirmą kartą gyventojus rekomenduojame apklausti nuvykus į namus, tolimesnės apklausos gali būti atliekamos 
telefonu. 
 Tyrimas atliekamas tikimybinių imčių metodu, taikant paprastąją atsitiktinę imtį. Formuojant imtį, pirmiausia 
iš ėmimo sąrašo pagal paprastosios atsitiktinės imties planą išrenkami 2000 gyventojų, pastaruosius dvejus metus 
nedalyvavusių jokiame Statistikos departamento atliekamame statistiniame tyrime, kuriems suteikiamas respondento 1 
kodas. Į išankstinį imties elementų sąrašą iš ėmimo sąrašo įtraukiami taip pat ir visi išrinktojo asmens adresu 
gyvenantys asmenys. Jiems suteikiamas respondento 2 kodas. Šiuo adresu nuvykęs klausėjas patikslina išrinkto namų 
ūkio sudėtį. Jei tuo adresu gyvena keli namų ūkiai, apklausiami tiktai respondento 1 kodu pažymėto asmens namų ūkio 
nariai. Jei namų ūkiui priklauso išankstiniame imties sąraše nesantys namų ūkio nariai, jie įtraukiami į sąrašą ir 
programa suteikia jiems respondento kodą - 3. Jei ėmimo sąraše nurodyto namų ūkio visi nariai išrinktuoju adresu 
nebegyvena, tai į tyrimą įtraukiami ten gyvenančio namų ūkio nariai, programa suteikia jiems respondento 3 kodą ir 
sugeneruojamas 8 ženklų sąlyginis asmens identifikavimo kodas (1 priedas).  
 Visa ketvirčio imtis sujungiama iš keturių dalių, kurių viena nauja, o kitos tiriamos pakartotinai. Kiekvienos 
dalies namų ūkio nariai dalyvauja tyrime 4 kartus: jie apklausiami du ketvirčius iš eilės, po to daroma dviejų ketvirčių 
pertrauka ir po to jie vėl įtraukiami į dviejų ketvirčių iš eilės tyrimų imtis. 
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GYVENTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINIO TYRIMO ANKETOS GU-01 PILDYMAS 
 

GU-01 anketa pildoma 15 metų ir vyresniems gyventojams. Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketa 
susideda iš kelių rodiklių grupių: 

 
 
Užimtumas;   Darbo paieškos; 
Pagrindinis darbas;   Švietimas ir mokymas; 
Pagrindiniame darbe dirbtos valandos;  Užsiėmimas prieš metus; 
Nepagrindinis darbas;   Kiti duomenys apie asmenį; 
Kito darbo paieškos;   Kiti duomenys. 
Nedirbančio asmens ankstesnė veikla; 
 
UŽIMTUMAS 
 
1 klausimas. Ar tiriamąją savaitę dirbote? (bet koks vienos valandos ar ilgesnės trukmės darbas, už kurį 

gautas atlyginimas ar iš kurio turėta pajamų, pelno, įskaitant šeimos nario, dirbančio šeimos įmonėje (ūkyje) 
darbą) 

Klausiama apie darbą tiriamąją savaitę.  
„Dirbti" reiškia per tiriamą savaitę dirbti už atlyginimą, net jei būtų dirbta tik viena valanda. Atlyginimas gali 

būti mokamas pinigais arba natūra (prekėmis, maisto produktais ar paslaugomis), neatsižvelgiant į tai, ar atlyginimas 
buvo gautas tą pačią savaitę, kai dirbo, ar ne.  

1 atsakymą žymėti: samdomiems darbuotojams, dirbantiems pagal rašytinę darbo sutartį arba žodinį 
susitarimą; išrinktiems; savarankiškai dirbantiems ir samdantiems ar savarankiškai dirbantiems be samdomųjų 
darbuotojų asmenims; padedantiems šeimos nariams, dirbantiems šeimos įmonėje (ūkyje). 

Savarankiškai dirbusiems, t. y. turėjusiems savo verslą, ūkį ar besiverčiantiems privačia veikla pagal verslo 
liudijimą, žymėti 1 atsakymą, jei jie atitinka vieną iš šių sąlygų: 

1) asmuo užsiima verslu, privačia praktika ar turi ūkį, siekdamas pelno, net jei ši veikla nepelninga; 
2) asmuo užsiima verslu, privačia praktika ar ūkio darbais, net jei nieko nepardavė, nesuteikė paslaugų ar nieko 

nepagamino (pvz., ūkio priežiūra užsiimantis ūkininkas, klientų savo biure laukiantis architektas, fotografas, gydytojas 
ir pan.; laivą ar tinklus ruošiantis žvejybai žvejys, seminare ar kursuose dalyvaujantis asmuo); 

3) asmuo ruošiasi pradėti savo verslą: perka ir montuoja įrengimus, reikalingus savam verslui pradėti (pvz.: 
tiriamą savaitę nedirbo, o laukė užsakymų (pvz.: baldų gamybai) ar steigė savo verslą, t. y. pirko įrangą, užsakė prekes 
ir pan.). 

Asmenims turėjusiems verslo liudijimą, bet tiriamąją savaitę nedirbusiems, žymėti 1 atsakymą, jei jų veikla 
tenkina vieną ar kelias iš išvardytų sąlygų: 

a) asmuo savo verslui naudoja vertingus mechanizmus ar įrangą, į kuriuos investavo lėšų; 
b) asmuo turi biurą, parduotuvę, ūkį ar kitą darbo vietą; 
c) verslas ar privati praktika buvo reklamuojama skelbiant savo telefono numerį spaudoje, internete, skelbimų 

lentose, iškabinant iškabą, platinant korteles, skrajutes ir pan. 
Asmenims atlikusiems praktiką arba studijavusiems rezidentūroje ir gavusiems už tai atlyginimą žymėti 1 

atsakymą, jei atlyginimas nebuvo mokamas žymėti 3 atsakymą. 
Dirbusiems studentams ar moksleiviams žymėti 1 atsakymą. 
Asmenims, kurie visą savaitę dalyvavo kokiuose nors mokymuose žymėti 1 atsakymą, jei į mokymus juos 

siuntė darbdavys, arba kursuose įgytos žinios reikalingos darbui vykdyti.  
Asmenims, besivertusiems žemdirbystės, augalininkystės ar gyvulininkystės veikla ir esantiems šios įmonės, 

ūkio savininkais ir užaugintą produkciją ketinantiems parduoti, mainyti arba produkciją pasiliekantiems savoms 
reikmėms, žymėti 1 atsakymą. 

Asmenims, tiriamąją savaitę stačiusiems pastatus ir pabaigus statybas ketinantiems gauti pelno išnuomojant 
arba parduodant pastatą, žymėti 1 atsakymą. 

Jeigu asmuo nedirbo dėl darbo trūkumo ar buvo išleistas (-a) „priverstinių“ atostogų, žymėti 2 atsakymą. 
„Priverstinėmis“ atostogomis laikomos darbdavio inicijuotos nemokamos atostogos, įskaitant tas, už kurias darbo 
užmokestis mokamas iš valstybės biudžeto ar fondų.  

Jei asmuo nedirbo dėl kurios nors iš šių priežasčių: streiko, darbo ginčų, mokymosi ar kvalifikacijos kėlimo, 
atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, kasmetinių atostogų, blogo oro, savaitės poilsio (esant suminei 
darbo laiko apskaitai), ligos, traumos ar laikinos negalios, nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų -  žymėti 3 
atsakymą. 

 
2 klausimas. Ar tiriamąją savaitę turėjote darbą? 
Sezoninius darbus dirbantiems asmenims, kurie tiriamąją savaitę nedirbo, tačiau turėjo galimybę grįžti į darbą 

prasidėjus kitam sezonui, žymėti 1 atsakymą. 



3 
 

Asmenims, tiriamąją savaitę buvusiems nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogose bei atostogose vaikui 
prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, tačiau nenutraukusiems ryšio su darboviete, žymėti 1 atsakymą.  

Asmenims, kurie tiriamąją savaitę nedirbo, dėl darbo pagal lankstų darbo grafiką arba dėl prieš tai  dirbtų 
viršvalandžių, žymėti 1 atsakymą. 

Padedantiems šeimos nariams, laikinai nedirbantiems (trumpiau nei 3 mėn.) šeimos įmonėje ar ūkyje, žymėti 1 
atsakymą. Jei nedirbo ilgiau nei 3 mėn. – žymėti 2 atsakymą. 

 
3 klausimas. Ar tiriamąją savaitę turėjote galimybę grįžti į darbą per artimiausius 3 mėnesius? 
Jeigu tikėtina, kad asmens darbinė veikla bus atnaujinta per 3 mėnesius – žymėti 1 atsakymą. Jei nėra 

galimybės grįžti į darbą, ar asmuo nežino, žymėti 2 atsakymą. 
 
 4 klausimas. Ar gausite 50 procentų ar daugiau Jums priklausančio atlyginimo ar socialinės išmokos? 
Laikinai nedirbusiems asmenims, kurie neturėjo galimybės per artimiausius 3 mėnesius grįžti į darbą, tačiau 

gausiantiems 50 procentų ar daugiau jiems priklausančio atlyginimo – žymėti 1 atsakymą. Jei respondentui sunku 
pasakyti (jis nežino), rekomenduojame žymėti 2 atsakymą. 

 
5 klausimas. Kiek laiko nedirbote? 
Tiriamąją savaitę nedirbusiems asmenims, kurie nedirba tris mėnesius ar trumpiau, žymėti 1 atsakymą, jeigu 

nedirba ilgiau nei 3 mėnesius – 2 atsakymą. 
 
6 klausimas. Tiriamąją savaitę nedirbote dėl:  
Asmenims, kurie nedirbo dėl techninių gedimų (avarijos) darbovietėje ar medžiagų, žaliavų trūkumo, žymėti 1 

atsakymą.  
Asmenims, kurie tiesiogiai dalyvavo streikuose ar darbo ginčuose, žymėti 2 atsakymą. Jei asmuo tiesiogiai 

nedalyvavo streike, o įmonė nedirbo dėl žaliavų trūkumo, žymėti 1 atsakymą.  
Asmenims, kurie nedirbo, nes dalyvavo mokymuose ar kvalifikacijos kėlime ne darbdavio siūlymu arba 

mokymu metų įgytos žinios nebus pritaikytos darbe vykdomoms pareigoms atlikti, žymėti 3 atsakymą. 
Asmenims, esantiems atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, žymėti 4 atsakymą. Šiomis 

atostogomis gali naudotis motina (įmotė), tėvas (įtėvis), senelė (-is), arba kiti giminaičiai ar globėjai faktiškai 
auginantys vaiką.  

Asmenims, kurie tiriamąją savaitę nedirbo dėl darbo pagal lankstų darbo grafiką arba dėl prieš tai  dirbtų 
viršvalandžių, žymėti 7 atsakymą. 

Moterims, esančioms nėštumo ir gimdymo atostogose, ir vyrams, esantiems tėvystės atostogose, žymėti 10 
atsakymą. Būsimoms motinoms suteikiamos 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo 
(komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų). Asmenims, įvaikinusiems 
naujagimius ar paskirtiems jų globėjais, suteikiamos atostogos už laiką nuo įvaikinimo ar globos nustatymo dienos, kol 
kūdikiui sueis 70 dienų.  

 
7 klausimas. Kiek laiko nedirbote? 
Tiriamąją savaitę nedirbusiems asmenims, kurie nedirbo tris mėnesius ar trumpiau, žymėti 1 atsakymą, jeigu 

nedirbo ilgiau nei 3 mėnesius – 2 atsakymą. 2 atsakymą žymėti ir asmenims, esantiems atostogose vaikui prižiūrėti, kol 
jam sueis 3 metai. 

 
8 klausimas. Ar gausite 50 procentų ar daugiau Jums priklausančio atlyginimo ar socialinės išmokos? 
Tiriamąją savaitę nedirbusiems asmenims, kurie nedirbo ilgiau nei 3 mėnesius ir gausiantiems 50 procentų  ar 

daugiau jam priklausančio darbo užmokesčio ar socialinės išmokos – žymėti 1 atsakymą. Jei respondentui sunku 
pasakyti (jis nežino), rekomenduojame žymėti 2 atsakymą.  

 
9 klausimas. Ar galite pradėti dirbti per artimiausias 2 savaites po tiriamosios savaitės? 
Tiriamąją savaitę nedirbusiems asmenims, kurie nedirbo ilgiau nei 3 mėnesius ir gausiantiems mažiau nei 50 

procentų jam priklausančio atlyginimo bei galintiems pradėti dirbti per artimiausias dvi savaites, žymėti 1 atsakymą. Jei 
respondentui sunku pasakyti (jis nežino), rekomenduojame žymėti 2 atsakymą. 

 
PAGRINDINIS DARBAS 
 
Jei respondentas turi keletą darbų ir jam sunku pasakyti, kuris iš jų yra pagrindinis, pagrindiniu darbu laikomas 

darbas, kurį dirbama daugiausia valandų. 
 
10 klausimas. Koks Jūsų darbovietės pavadinimas ar veiklos pobūdis?  
Nurodomas tikslus darbovietės pavadinimas, jei asmuo nenurodo darbovietės pavadinimo, tuomet turi būti 

įrašomas įmonės veiklos pobūdis. Jeigu asmuo dirbo pagal verslo liudijimą ar ūkininkavo, nurodoma, kokią produkciją 
gamino ar kokias paslaugas teikė. 

Jei asmuo dirbo ne pagrindinėje įmonėje, o jos filiale, įrašomas filialo pavadinimas. 
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11 klausimas. Kokia Jūsų darbovietės pagrindinė ekonominės veiklos rūšis? 
Jei žinomas tikslus darbovietės pavadinimas, ekonominei veiklos rūšiai patikslinti naudojamas išrašas iš 

Statistinio ūkio subjektų registro. Jeigu įmonės nėra išraše iš Statistinio ūkio subjektų registro ar nežinomas tikslus 
darbovietės pavadinimas, nurodoma veikla turi atitikti vieną iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK 2 red.) 
išvardytų veiklos rūšių. Sutrumpintas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius pateikiamas 5 priede. Taip pat 
klasifikatorių galite rasti Statistikos departamento interneto svetainėje: http://db.stat.gov.lt/statclass/. 

Jei asmuo tiriamąją savaitę ne įmonėje dirbo įvairius nekvalifikuotus darbus (dažė langus, kapojo malkas, kasė 
žemę ar pan.), tai nurodoma namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla. 

4 priede, pateikiami dažniausiai pasitaikantys pagrindinės ekonominės veiklos kodavimo pavyzdžiai. 
 

12 klausimas. Kokios Jūsų pareigos, profesija ar atliekamas darbas darbovietėje? 
Jei asmuo dirbo valstybinėje įstaigoje, jis turėtų nurodyti tikslų savo pareigų pavadinimą: ministras, mero 

padėjėjas, departamento direktorius, skyriaus vedėjas, vyriausiasis specialistas ir pan.  
Jei asmuo dirbo sveikatos priežiūros įstaigoje, rašoma: šeimos gydytojas, gydytojas chirurgas, vaikų gydytojas, 

odontologas, bendrosios praktikos slaugytojas ir pan. 
Jei asmuo dirbo švietimo įstaigoje, rašoma dėstytų (mokytų) dalykų kryptis: aukštosios mokyklos dėstytojui 

nurodoma – filologijos, užsienio kalbos, teisės, matematikos dėstytojas ir pan., bendrojo lavinimo ar specialiosios 
mokyklos -  lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos; profesinės specialiosios mokyklos – augalininkystės, 
sodininkystės, maisto produktų gamybos, elektronikos ir automatikos mokytojas ar pan. 

Jei asmuo dirbo vadybininku, nurodoma kurioje srityje, pvz., turizmo, pardavimo, finansų ar verslo paslaugų 
vadybininkas. Jei asmuo dirbo statybų srityje darbininku, nurodoma ar jis stalius, tinkuotojas, mūrininkas ir pan. Jei 
dirbo vairuotoju – lengvojo automobilio, sunkvežimio, autobuso ar troleibuso vairuotoju. 

Jei asmuo dirbo žemės ūkyje, priklausomai nuo ūkio specializacijos, įrašoma, pvz., ūkininkas galvijų 
augintojas, kiaulių augintojas, sodininkas, daržininkas, bitininkas, mišraus ūkio darbininkas ar pan. 

Asmens, dirbusio nekvalifikuotus darbus, profesija nurodoma detaliai, pvz., viešbučio kambarinė, 
nekvalifikuotas pienininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, arklių šėrikas, darbininkas, 
dirbantis įvairius žemės ir namų ūkio darbus, ir pan. 

Vadovo pareigos turi būti nurodomos detaliai, pvz., įmonės, skyriaus, padalinio, grupės vadovas. 
Jei parduotuvės savininkas ne tik organizuoja darbą, bet didžiąją laiko dalį dirba pardavėju, jį reikia koduoti 

kaip pardavėją.  
Jei vyriausiasis architektas, gydytojas, inžinierius, buhalteris, finansininkas ir pan. vadovauja kolektyvui, 

profesija koduojama pirmojoje pagrindinėje grupėje, jei dirba skyriuje, padalinyje specialisto darbą – antroje 
pagrindinėje grupėje.  

Profesijai koduoti naudojamas atnaujintas Lietuvos profesijų klasifikatorius, parengtas pagal Tarptautinį 
standartizuotą profesijų klasifikatorių ISCO-08.  

Atnaujintą Lietuvos profesijų klasifikatorių rasite Statistikos departamento interneto svetainėje:  
http://db.stat.gov.lt/statclass/. 

Dažniausiai pasitaikančių pareigų, profesijų ar atliekamų darbų darbovietėje kodavimo pavyzdžiai pateikiami 6 
priede. 

 
13 klausimas. Trumpai apibūdinkite dirbamą darbą: 
Kai darbo pobūdis neaiškus, trumpai apibūdinama, kokį darbą asmuo dirbo (pvz., atliko žemės sklypų 

geodezinius ir kadastrinius matavimus, ardė pastatus bei šalino griuvėsius, atliko statinių, kubilų gamybos ir taisymo 
darbus ir t. t.).  

Jei asmuo 12 klausime nurodo, kad buvo vyriausias buhalteris, inžinierius, architektas, finansininkas, 
gydytojas ir pan. reikia įrašyti ar jis didžiąją laiko dalį vadovavo kolektyvui, ar atliko specialisto darbą. 

 
14 klausimas. Kokia darbovietės, kurioje Jūs dirbote, nuosavybės forma? 
Jei  daugiau kaip 50 procentų kapitalo priklauso valstybei, žymėti 1 atsakymą. 
Jei  daugiau kaip 50 procentų kapitalo priklauso privatiems asmenims, žymėti 2 atsakymą. 
Jei žinomas tikslus asmens darbovietės pavadinimas, darbovietės nuosavybės forma turi būti patikslinta iš 

Statistinio ūkio subjektų registro išrašo. 
Žemiau pateikiamoje lentelėje pateikiamos dažnai apklausose pasitaikančios darbovietės, kurių nuosavybės 

forma turi būti žymima kaip viešoji (1 atsakymas). 
 

Darbovietė Nuosavybės forma 

AB "Lietuvos geležinkeliai", UAB "Vilniaus troleibusai", UAB "Klaipėdos autobusų parkas", 
UAB „Kaišiadorių autobusų parkas“ UAB „Kretingos autobusų parkas“, UAB "Kauno 
autobusai", UAB „Panevėžio autobusų parkas“, AB „Lietuvos pašto“ visi filialai, UAB "Kauno 
vandenys", AB "Kauno energija", UAB "Vilniaus vandenys", AB "Rokiškio komunalininkas", 
AB "Klaipėdos vanduo", UAB "Aukštaitijos vandenys", UAB "Plungės šilumos tinklai", UAB 
"Kėdainių butai", AB "Rokiškio komunalininkas“  

Viešoji (daugiau 
kaip 50 procentų 
kapitalo priklauso 
valstybei) 
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15 klausimas. Jūsų darbovietė yra: 
Nurodyti miesto ar kaimo pavadinimą ir vietovės  kodą, kurioje yra darbovietė. Darbovietės vietovė Lietuvoje 

koduojama vadovaujantis LR administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatoriumi. 
Jeigu asmuo dirba kitoje šalyje, įrašomas šalies pavadinimas, o valstybės kodas įrašomas iš Pasaulio šalių ir 

teritorijų klasifikatoriaus, kuris pateikiamas 7 priede. 
 
16 klausimas. Ar dirbote namuose per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę? 
Jei darbo vieta yra asmens gyvenamajame name ir į ją yra atskiras įėjimas, atliekamas darbas nėra laikomas 

kaip atliktas „Namuose“.  
Namuose dirbusiems asmenims priskiriamas kūrybinių darbuotojų (rašytojų, kompozitorių) darbas, gydytojų ar 

repetitorių paslaugos  namuose, asmenų darbas nuosavo verslo dirbtuvėse (automobilių remontas savo kiemo garaže, 
individualios kirpėjų ar siuvėjų paslaugos namuose). 

Jei darbuotojui darbdavys suteikia kompiuterį darbui atlikti jo namuose – tai taip pat darbas namuose.  
 „Darbo namuose” pavyzdžiai: prekybos agentas namuose ruošiasi susitikimams su klientais (pvz. firmos, 

prekiaujančios puodais, atstovas namuose vienam ar keliems pirkėjams demonstruoja parduodamos prekės privalumus). 
Šiam darbui priskiriami namie mezgantys ar siuvantys asmenys, asmenys, namie renkantys tekstus, maketuotojai  ir 
pan., kurie atliktą darbą išsiunčia darbdaviui, leidyklai ar pan. 

 Darbas, kai darbo sutartyje darbdavys ir darbuotojas nustato, kad tam tikra darbo dalis turi būti atliekama 
namuose. Pavyzdžiui, prekių platinimas, kai prekės pardavimui ruošiamos namuose; rūbų modeliavimas; dailininkų 
darbas, kai dalis darbo atliekama namuose, o kita dalis su technika – dirbtuvėse. Tai pat mokytojų ir dėstytojų darbas 
(pvz., mokinių namų darbus mokytojas tikrina namuose). 

Darbas namuose neapima tų atvejų, kai darbuotojas gautas užduotis dėl asmeninių priežasčių ar laiko stokos 
atlieka namuose.  

Jei asmuo per paskutines keturias savaites, įskaitant tiriamąją savaitę, namuose dirbo pusę ar daugiau visų 
darbo dienų, žymėti 1 atsakymą. 

Jei asmuo  per paskutines keturias savaites, įskaitant tiriamąją savaitę, namuose dirbo mažiau nei pusę visų 
darbo dienų, tačiau nemažiau kaip vieną valandą per tą patį keturių savaičių tiriamąjį laikotarpį, žymėti 2 atsakymą 

Jei asmuo per paskutines keturias savaites, įskaitant tiriamąją savaitę, nedirbo darbo namuose, žymėti 3 
atsakymą. 

 
17 klausimas. Ar dirbote vakarais per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę? 
Vakarinis darbas yra nuo 18 val. iki 22 val.  
Jei asmuo vakarais dirbo ne mažiau nei pusę darbo dienų per paskutines keturias savaites, įskaitant tiriamąją 

savaitę, žymėti 1 atsakymą.  
Jei asmuo vakarais dirbo mažiau nei pusę darbo dienų per paskutines keturias savaites, įskaitant tiriamąją 

savaitę, tačiau nemažiau kaip vieną valandą per keturių savaičių tiriamąjį laikotarpį, žymėti 2 atsakymą. 
 
18 klausimas. Ar dirbote naktimis per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę? 
Naktiniu darbu laikoma, kai dirbama nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. Naktinis darbas turi būti 

sutrumpintas viena valanda per dieną.  
Jei asmuo naktį dirbo ne mažiau nei pusę darbo dienų per paskutines keturias savaites, įskaitant tiriamąją 

savaitę, žymėti 1 atsakymą. 
Jei asmuo naktimis dirbo mažiau nei pusę darbo dienų per paskutines keturias savaites, įskaitant tiriamąją 

savaitę, tačiau nemažiau kaip vieną valandą per keturių savaičių tiriamąjį laikotarpį, žymėti 2 atsakymą. 
 
19 ir 20 klausimai. Ar dirbote šeštadieniais ar sekmadieniais per paskutines 4 savaites, įskaitant 

tiriamąją savaitę? 
Asmenys dirbantys savaitgaliais, dažniausiai dirba paslaugų sferoje (kepyklose, parduotuvėse, sveikatos 

apsaugos, policijos, transporto įmonėse, teatruose, muziejuose ir pan.). 
 Darbas, kai asmuo nespėja jam pavestų užduočių atlikti darbe ir parsineša darbą savaitgaliui į namus, 

nelaikomas darbu šeštadieniais ar sekmadieniais. 
Jei asmuo dirbo du ar daugiau šeštadienių (sekmadienių) per paskutines keturias savaites, įskaitant tiriamąją 

savaitę, žymėti 1 atsakymą. 
Jei asmuo dirbo vieną šeštadienį (sekmadienį), bent vieną valandą, per paskutines keturias savaites, įskaitant 

tiriamąją savaitę, žymėti 2 atsakymą. 
 
21 klausimas. Tiriamąją savaitę Jūs buvote: 
1. Samdomasis darbuotojas, dirbantis pagal rašytinę darbo sutartį (gaunantis atlyginimą) 
Žymėti asmenims, dirbusiems už atlyginimą pagal rašytinę darbo sutartį. Už darbą galėjo būti sumokėta ne tik 

grynaisiais pinigais, bet ir išmokomis natūra, t. y. prekėmis, nemokamai suteikiant gyvenamą plotą ir pan.  
Tėvų įmonėje dirbantis ir atlyginimą gaunantis sūnus ar duktė, priskiriamas samdomiems darbuotojams. 
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Samdomų darbuotojų grupei priskiriami ir valstybės samdomi darbuotojai: ministrai, viceministrai, sekretoriai, 
departamentų ir tarnybų direktoriai, jų pavaduotojai bei valstybinių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir jų 
pavaduotojai, profesinę karo tarnybą atliekantys karininkai ir puskarininkiai ir pan. 

Šiai kategorijai priskiriami ir dvasininkai. 
2. Samdomasis darbuotojas, dirbantis pagal žodinį susitarimą (gaunantis atlyginimą)  
Žymėti asmenims, dirbusiems už atlyginimą pagal žodinį susitarimą su darbdaviu.  
Dažniausiai pagal žodinį susitarimą asmenys dirba statybose, žemės ūkyje, teikia repetitorių, taksistų 

paslaugas, remontuoja automobilius ir pan. 
3. Buvote išrinktas (į Seimą, politinės partijos vadovus ar pan.) 
Žymėti į tam tikras pareigas paskirtiems ar išrinktiems darbuotojams (Seimo nariai, partijų pirmininkai ir t. t.). 
4. Savarankiškai dirbantis ir samdantis darbuotojus asmuo  
(turėjote savo verslą, ūkininkavote, negavote atlyginimo, bet turėjote pelno, pajamų)  
Žymėti asmenims,  dirbusiems nuosavoje įmonėje ar ūkyje, nuolat samdžiusiems vieną ar daugiau darbuotojų 

ir mokėjusiems jiems atlyginimą. Tai asmenys, kurie už darbą negavo atlyginimo, bet iš jo turėjo pelno ar pajamų. 
Jei savarankiškai dirbančiam asmeniui padeda kiti asmenys, tačiau jie negauna atlyginimo, jis turėtų būti 

priskiriamas prie savarankiškai dirbančių be samdomųjų darbuotojų asmenų. 
5. Savarankiškai dirbantis be samdomųjų darbuotojų asmuo  
(turėjote savo verslą, dirbote pagal verslo liudijimą, ūkininkavote, negavote atlyginimo, bet turėjote pelno, 

pajamų)  
Žymėti asmenims, dirbusiems savarankiškai vieniems arba su partneriais ar šeimos nariais nuosavoje įmonėje 

ir neturėjusiems nuolatinių darbuotojų. Tokių asmenų veikla remiasi individualiu arba šeimos narių darbu. Šiai grupei 
priskiriami ir asmenys, dirbę pagal verslo liudijimą. Tai savarankiškai dirbantys gamintojai, siuvėjai, kirpėjai, 
statybininkai, prekybininkai, muzikantai, menininkai, dailininkai, rašytojai, asmenys, nepriklausantys jokiai įmonei, taip 
pat ūkininkai ar žemdirbiai, nesinaudojantys nuolatiniu samdomųjų darbuotojų darbu, bet galėję samdyti nepastoviam 
darbui. 

Šiai grupei priskiriami asmenys prižiūrintys vieną ar keletą ne savo vaikų ir gaunantys už tai atlyginimą. 
6. Padedantis šeimos narys, dirbantis šeimos įmonėje ar ūkyje  
(negaunantis atlyginimo, bet turintis pelno, pajamų).  
Žymima asmenims, kurie dirbo vyro (žmonos), tėvo (motinos), brolio (sesers) ar kito (-os) giminaičio (-ės) 

įmonėje, parduotuvėje, ūkyje ir pan., negavo atlyginimo, bet turėjo pelno ar pajamų. 
 Šeimos nariai dirbantys šeimos įmonėje ar ūkyje ir negaunantys pajamų  šiai grupei priskiriami tik tuomet, jei 

jie gyvena tame pačiame namų ūkyje kaip ir šeimos įmonės ar ūkio savininkas.  
 
22 klausimas. Ar Jūs vadovavote kitiems darbuotojams? 
Jei asmuo turėjo prižiūrėti bent vieno darbuotojo darbą, vadovavo jiems, tikrino pagamintą produkciją, kartais 

atliko ir tam tikrą to darbo dalį -  žymėti 1 atsakymą. 
Vadovaujantis darbuotojas atsako už darbą, vadovauja darbuotojams ir rūpinasi, kad darbas būtų gerai atliktas. 
Dažnai dirbantysis vadovavimą derina su tiesioginiu darbu. Tokiems asmenims žymėti šio klausimo 1 

atsakymą. Pavyzdžiui, šaltkalvių ar elektrikų brigadininkai, vyriausieji valytojai, vyriausieji virėjai, kurie patys dirba tą 
darbą ir tuo pačiu prižiūri kitų asmenų darbą. 

Asmenims laikinai pavaduojantiems vadovavusius asmenis žymėti 2 atsakymą. 
 
23 klausimas. Kiek metų dirbote šioje darbovietėje? 
Nurodoma kiek laiko asmuo dirba šioje darbovietėje. 
 
24 klausimas. Ar Jūs šį darbą susiradote:  
Pažymima, kaip asmuo susirado darbą: per valstybinę darbo biržą, per privačią įdarbinimo agentūrą,  ar kitais 

būdais. 
 
25 klausimas. Kas Jums mokėjo atlyginimą? 
Jei asmuo gavo atlyginimą iš darbovietės, kurioje dirba, žymėti 1 atsakymą. 
Lietuva 2004 m. ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 181 „Dėl privačių įdarbinimo 

agentūrų“.  Jei asmuo gauna atlyginimą iš įdarbinimo agentūros, žymėti 2 atsakymą. 
 
26 klausimas. Ar tiriamąją savaitę dirbote viršvalandžius? 
Viršvalandžiai yra visos apmokamos ir neapmokamos darbo valandos, viršijančios įprastai dirbtas darbo 

valandas, nustatytas įstatymais. 
Laikas, sugaištas kelionėms į darbą ir iš jo, viršvalandžiais nelaikomas.  
Jei asmuo savo iniciatyva lieka dirbti po darbo, tai nėra viršvalandinis darbas. 
 
27 klausimas. Ar už dirbtus viršvalandžius buvo ar bus sumokėta? 
Asmenims, kuriems buvo/bus sumokėta pagal įstatymais numatytą tvarką ir dydį, žymėti 1 atsakymą, kitais 

atvejais žymėti 2 atsakymą. 
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28 klausimas. Už kiek viršvalandžių buvo ar bus sumokėta? 
Įrašomas dirbtų viršvalandžių per savaitę skaičius, už kurį buvo/bus sumokėta. 
 
29 klausimas. Kiek viršvalandžių dirbote iš viso?  
Įrašomas dirbtų viršvalandžių skaičių, kuris neturėtų būti mažesnis už 28 klausime nurodytas valandas. 
 
30 klausimas. Nurodyti per paskutinį mėnesį pagrindiniame darbe gautą atlyginimą (į rankas): 
Įrašomas mėnesinis atlyginimas (atskaičius pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas) gautas per 

paskutinį mėnesį iki tiriamosios savaitės. Į atlyginimą įskaitomas užmokestis už viršvalandžius, arbatpinigiai, 
komisiniai, reguliarioms kelionėms ir kiekvienai dienai skirtos priemokos, kompensacijos maistui. Ne pagrindinėje 
darbovietėje gautas atlyginimas neturi būti nurodomas.  

Jei asmuo dirbo trumpalaikius, vienkartinius darbus, turi būti nurodomas visas per mėnesį iki tiriamosios 
savaitės uždirbtas atlyginimas. 

 
31 klausimas. Ar dirbote pamainomis per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę? 
Darbas pamainomis -  kai skirtingos darbuotojų grupės keičia viena kita toje pačioje darbo vietoje ir atlieka tą 

patį darbą. Naujos darbo pamainos pradžioje nauja darbuotojų grupė perima darbą baigusios pamainos, o darbo 
pabaigoje perduoda darbą kitai darbuotojų grupei. Dirbant pamainomis dažnai dirbama neįprastu laiku anksti ryte, naktį 
ar savaitgaliais, o kassavaitinės išeiginės dienos nesutampa su įprastinėmis poilsio dienomis.  

Darbas pamainomis dažnai dirbamas pagal kintamus darbo grafikus  (pvz., gamyklose, fabrikuose dirbančios 
darbuotojų grupės). Asmenys dirbantys nuolatinius darbus (pardavėjai, budintieji policininkai, medicinos darbuotojai ir 
pan.)  pvz.:  po 12 val. per dieną, o vėliau turintys poilsio dienų, nėra priskiriami prie asmenų dirbančių pamainomis.  

 
32 klausimas. Jūsų darbas: 
1. Nuolatinis, nes dirbote pagal neterminuotą darbo sutartį 
Daugelis asmenų dirba nuolatinį (pastovų) darbą.  
2.  Laikinas, nes dirbote pagal terminuotą darbo sutartį 
Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne 

ilgiau kaip penkeriems metams. Neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, 
išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinės sutartys.   

 Asmenims priimtiems į darbą bandomajam laikotarpiui taip pat žymėti 2 atsakymą. Bandomajam laikotarpiui 
priskiriamos tos sutartys, kurios sudaromos 3 mėn., o šiam terminui pasibaigus gali būti pratęsiamos.  

 
33 klausimas. Jūsų darbas laikinas, nes: 
Nurodoma pagrindinė priežastis, kodėl asmuo dirbo pagal terminuotą darbo sutartį.  
 
34 klausimas. Kiek laiko Jūs dirbote laikinai? 
Nurodomas visas praėjęs bei iki terminuotos darbo sutarties pabaigos likęs laikas.  
Jeigu buvo dirbamas trumpalaikis padienis darbas (pvz. 15 dienų) – žymėti 1 atsakymą.  
Asmenys, laikinai dirbę tris metus ar trumpiau, nurodo mėnesių skaičių. 
 
35 klausimas. Kiek asmenų, įskaitant Jus, dirbo darbovietėje ar šeimos įmonėje (ūkyje)?  
Nurodomas darbovietės darbuotojų skaičius. 
Jei asmuo dirbo stambios įmonės filiale (padalinyje), nurodomas filialo (padalinio) darbuotojų skaičius. 
Jei asmuo įmonės darbuotojų skaičiaus nurodyti negali, žymėti šio klausimo 5 arba 6 atsakymą. 
Asmenys dirbantys privačiai įdarbinimo agentūrai, turėtų nurodyti ne įdarbinimo agentūros darbuotojų skaičių, 

o darbuotojų skaičių tos įstaigos, kurioje jie dirbo. 
Jei žinomas tikslus darbovietės pavadinimas, darbovietės darbuotojų skaičius turi būti patikslintas iš Statistinio 

ūkio subjektų registro išrašo. 
 
36 ir 37 klausimai. Kuriais metais pradėjote dirbti šioje darbovietėje ar šeimos įmonėje (ūkyje)?   
Nurodomi metai, kada asmuo pradėjo dirbti šioje darbovietėje ar šeimos įmonėje (ūkyje). 
Jei asmuo dirbo pagal sutartį, kuri yra atnaujinama pvz.: kas metai, turi būti nurodomi metai, kada sutartis 

buvo sudaryta pirmą kartą. 
Jei darbovietė tik pakeitė pavadinimą, o pagrindinė veikla liko ta pati, nurodomas dirbtas laikas nuo darbo joje 

pradžios. Jei įmonė suskilo į keletą įmonių ir pakeitė veiklą, nurodomi tie metai, kai buvo pakeista veikla. 
Asmeniui, kuris iš dabartinės darbovietės buvo siunčiamas į komandiruotę kitoje darbovietėje ir naujoje 

darbovietėje jo įdarbinimo sąlygos išliko tokios pačios, nurodomi metai kada jis buvo įdarbintas pirmojoje darbovietėje. 
Asmenims, dirbusiems darbovietėje ar šeimos įmonėje (ūkyje) 2 metus ar trumpiau, nurodomas mėnuo, kada 

pradėjo dirbti.  



8 
 

 38 klausimas. Ar Jūs dirbote visą ar ne visą darbo dieną ar savaitę? 
1. Visą  
Jei asmuo dirbo teisės aktais ar kolektyvinėse sutartyse nustatytą visą darbo laiką, arba dirbo teisės aktais 

nustatyta tvarka sutrumpintą darbo laiką, bet jam buvo mokamas atlyginimas už visą darbo laiką, jis yra priskiriamas 
dirbusiems visą darbo dieną. 

Įprastinė darbuotojų darbo savaitės trukmė negali būti ilgesnė kaip 40 val. per savaitę. Trumpesnę savaitę dirba 
paaugliai ir vaikai, asmenys, dirbantys kenksmingose darbo sąlygose, neįgalūs asmenys, turintys medicinos ekspertizės 
komisijos išvadas.  

Kai kurių kategorijų darbuotojams: mokytojams, gydytojams ir kt., sutrumpintas darbo laikas nustatytas 
Lietuvos Respublikos įstatymais. Nors šie darbuotojai dirba mažiau nei 40 val. per savaitę, juos reikia žymėti kaip 
dirbusius visą darbo dieną.  

2. Ne visą  
Asmuo, dirbo teisės  aktais ar kolektyvinėse  sutartyse nustatytą ne visą darbo laiką. 
Darbuotojui susitarus su darbdaviu, gali būti nustatoma sutrumpinta darbo diena ar sutrumpinta darbo savaitė.  
Sutrumpinta darbo diena ar savaitė gali būti nustatyta ir be darbuotojo sutikimo: dėl techninių ar ekonominių 

priežasčių, streiko, darbo ginčų, mokymosi ar kvalifikacijos kėlimo. Pavyzdžiui, asmuo dirba 0,5 ar 0,25 etato arba 
dirba 3 ar 4 dienas per savaitę. 

 
39 klausimas. Dėl kokios priežasties dirbote ne visą darbo dieną ar savaitę? 
Nurodoma pagrindinė priežastis, dėl kurios asmuo dirbo ne visą darbo dieną ar savaitę. 
Asmenims, kurių darbas yra vaikų ar neįgalių asmenų priežiūra arba asmenims, kurie dalyvaudami 

labdaringoje veikloje prižiūri vaikus ir neįgalius asmenis, žymėti 5 atsakymą. 
6 atsakymą žymėti tik asmenims: 
- prižiūrintiems savo ar sutuoktinio (sugyventinio) vaikus (kurie gyvena kartu ar kitame namų ūkyje); 
- prižiūrintiems kitus vaikus iki 15 metų (kurie gyvena kartu ar kitame namų ūkyje); 
- prižiūrintiems 15 metų ir vyresnius ligonius, neįgaliuosius ar pagyvenusius asmenis. 
 
40 klausimas. Jūs prižiūrėjote vaikus ar neįgalius suaugusius asmenis, nes: 
Nurodoma pagrindinė priežastis susijusi su vaikų ar neįgalių suaugusių asmenų priežiūra, dėl kurios asmuo 

tiriamu laikotarpiu dirbo ne visą darbo dieną ar savaitę. 
Priežiūros paslaugų pavyzdžiai: vaikų lopšeliai-darželiai, darželiai, dienos priežiūros centrai, šeimyniniai 

darželiai, mokama vaikų auklių paslauga, prailgintos dienos grupės, specializuoti centrai žmonėms su negalia ir pan. 
Priežiūros paslaugoms nepriskiriama: nemokama draugų, giminių ar kaimynų pagalba. 
Tinkamos priežiūros paslaugos – minimali paslaugų kokybė (personalo kvalifikacija, tam tikrų paslaugų 

teikimas (pvz.: neįgaliųjų priežiūra), kurios asmuo tikisi iš priežiūros paslaugų. 
Perkamumas – asmuo gali susimokėti už priežiūros paslaugas. 
 
PAGRINDINIAME DARBE DIRBTOS VALANDOS 
 
41 klausimas. Kiek valandų per savaitę paprastai dirbate? 
Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę.  Maksimalus darbo laikas, įskaitant 

viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti 48 valandų.  
Nurodomas valandų, kurias asmuo paprastai dirba per savaitę, skaičius, įskaitant darbo valandas ir 

viršvalandžius (nesvarbu, ar už juos mokama, ar ne).  Tai turėtų būti spontaniškas asmens atsakymas.  Asmuo turi 
įvertinti per ilgą laikotarpį  (nuo 4 savaičių iki 3 mėnesių) per savaitę paprastai dirbtų valandų skaičių. 

Asmenys  nedirbantys nuo 4 savaičių iki 3 mėnesių  (pvz.: tėvystės atostogos, liga ar pan.), tačiau nenutraukę 
ryšių su darboviete, turėtų nurodyti paprastai  per savaitę dirbtų valandų skaičių, kurį jie dirbo prieš tai.  

Asmenys tik pradėję dirbti darbovietėje ir negalintys nurodyti paprastai per savaitę dirbtų valandų skaičiaus, 
turėtų nurodyti valandų skaičių, kurį jie tikisi dirbti per savaitę. 

Į paprastai per savaitę dirbtų valandų skaičių įskaičiuojama: 
- trumpos pertraukėlės (pvz.: gaiviųjų gėrimų, kavos, arbatos ir kt. pertraukėlės); 
- laikas  sugaištas kelionei tarp darbovietės padalinių užduočiai vykdyti, konferencijose praleistas laikas, 

susitikimuose su klientais praleistas laikas ir pan.; 
- laikas praleistas mokymuose,  į kuriuos siuntė darbdavys arba žinios įgytos mokymu metu reikalingos 

darbe; 
- laikas dirbant su darbu susijusius darbus namuose (būdinga mokytojų, dėstytojų profesijas turintiems 

asmenims). 
Į paprastai per savaitę dirbtų valandų skaičių neįskaičiuojama: 
- pietų ir vakarienės laikas, kuris dažniausiai trunka ilgiau nei 30 min; 
- laikas praleistas kelionėje iš namų į darbą ir atgal iš jo; 
- laikas praleistas mokymuose, kuriuose dalyvauta ne darbdavio siūlymu arba kurių metų įgytos žinios 

nebus tiesiogiai pritaikytos darbe vykdomoms pareigoms atlikti. 
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Dirbantys studentai ir mokiniai neturi įskaityti į dirbtas valandas laiko praleisto paskaitose ar mokymo 
įstaigoje.  

Jei asmuo dirba pagal slenkantį grafiką ar darbe naudojama suminė darbo laiko apskaita, kai darbuotojas dirba 
80 val. per savaitę, o kitą savaitę nedirba, tai paprastai per savaitę dirbtų valandų skaičius apskaičiuojamas taip: 80 : 2 = 
40 val. 

Ūkininkai, nurodydami per savaitę paprastai dirbamų valandų skaičių, turėtų įskaičiuoti laiką praleistą 
produkcijos paruošimui prekybai,  ūkyje dirbusių darbuotojų tikrinimui, įrankių taisymui ir apžiūrai, taip pat  
įskaičiuojamas ir laikas, kuris buvo praleistas atliekant užduotis, susijusias su komerciniais ir ūkio valdymo reikalais. 
Kitas darbo laikas, kuris nėra susijęs su ūkininkavimu, nėra įtraukiamas į paprastai per savaitę dirbtų valandų skaičių. 

Kai kuriems asmenims, ypač savarankiškai dirbantiems ar padedantiems šeimos nariams, sunku nurodyti  
papratai per savaitę dirbtų valandų skaičių, kadangi jų darbo valandų skaičius kas savaitę labai skiriasi. Tokiu atveju 
nurodomas per paskutines keturias savaites faktiškai dirbtų valandų vidurkis. Tais atvejais, jei negalima nustatyti nei 
paprastai dirbto valandų skaičiaus, nei per pastarąsias keturias savaites vidutinio darbo valandų skaičiaus, žymėti 2 
atsakymą. 
 

42 klausimas. Kiek valandų dirbote tiriamąją savaitę? 
 Nurodomas valandų skaičius, kurį asmuo faktiškai dirbo tiriamąją savaitę pagrindiniame darbe, įskaitant 

viršvalandžius, nesvarbu, ar už juos buvo mokama, ar ne.  
Remiantis Lietuvos Darbo kodeksu, darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 val. per savaitę. Maksimalus 

darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti 48 valandų. Tam tikrų kategorijų (gydymo, 
globos, vaikų auklėjimo įstaigų, energetikos ir kitų tarnybų, dirbančių nepertraukiamo budėjimo režimu) darbuotojams 
darbo laikas gali būti iki 24 valandų per parą. Tokių darbuotojų vidutinis darbo laikas per septynių dienų laikotarpį 
neturi viršyti 48 valandų. 

Į tiriamąją savaitę dirbtų valandų skaičių įskaičiuojama: 
- laikas praleistas mokymuose,  į kuriuos siuntė darbdavys arba žinios įgytos mokymu metu reikalingos 

darbe; 
- viršvalandžiai dirbti tiriamąją savaitę dėl  lankstaus darbo grafiko ar viršvalandžiai dirbti darbdaviui 

paprašius; 
- laikas praleistas budėjimuose arba iškvietimas į darbą iš namų (nesvarbu ar už dirbtą laiką apmokama ar 

ne); 
- laikas praleistas  su darbo veikla susijusiose kelionėse bei tiesiogiai su darbu susijęs dirbtas laikas 

namuose. 
Į tiriamąją savaitę dirbtų valandų skaičių neįskaičiuojama: 
- kasmetinės atostogos; 
- nebuvimas darbe dėl ligos; 
- motinystės, tėvystės atostogos; 
- pietų, vakarienės pertraukos; 
- laikas sugaištas kelionėje į darbą ir iš jo. 
Faktiškai dirbtą laiką nesudėtinga nurodyti dirbantiems valstybiniame sektoriuje, kur dažniausia dirbama 40 

val. per savaitę. 
 Mokytojams ir gydytojams įstatymais yra nustatyta trumpesnė darbo laiko trukmė.  
 Mokytojų, dėstytojų ir pan. sugaištas laikas pamokų ar paskaitų pasiruošimui, reikiamos medžiagos paieška 

internete gali būti įtraukiamas į dirbtų valandų skaičių arba ne. Tai gali įvertinti tik pats respondentas, todėl svarbi jo 
asmeninė nuomonė.  

Žemės ūkyje dirbantys asmenys į dirbtą laiką neturi įskaityti namų ruošos (valgio gaminimas, namų 
tvarkymas, rūbų skalbimas ir pan.) darbų ir kitų darbų nesusijusių su žemės ūkiu. 

Jei asmuo tiriamąją savaitę visai nedirbo, žymėti 2 atsakymą. 
 
43 klausimas. Ar Jūs dirbote?  
Nurodoma, kaip tiriamąją savaitę dirbtų valandų skaičius skiriasi nuo paprastai per savaitę dirbtų valandų 

skaičiaus. 
 
44 klausimas. Dėl kokios priežasties Jūs dirbote daugiau valandų nei paprastai? 
Nurodoma pagrindinė priežastis, dėl kurios faktiškai dirbta daugiau valandų nei paprastai.  
Viena iš priežasčių, dėl kurios dirbama daugiau valandų – viršvalandinis darbas. Tačiau jei asmuo savo 

iniciatyva dirbo darbe po darbo ar dirbo darbą namuose – toks darbas nėra viršvalandinis darbas. 
 
45 klausimas. Dėl kokios priežasties Jūs dirbote mažiau valandų nei paprastai? 
Nurodoma pagrindinė priežastis, dėl kurios dirbta mažiau valandų nei paprastai.  
Jei asmuo įvardina kelias priežastis, žymėti tą, kuri paaiškina didesnę dalį skirtumo tarp paprastai dirbtų 

valandų ir tiriamąją savaitę dirbtų valandų skaičiaus. 
Jei asmuo dalyvavo mokymuose, kuriuose praleistas laikas nėra įskaičiuojamas į paprastai per savaitę dirbamų 

valandų skaičių, žymėti 4 atsakymą. 
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46 klausimas. Ar norėjote dirbti daugiau valandų? 
Nurodoma ar asmuo norėjo dirbti daugiau valandų (pagrindiniame ar/ir nepagrindiniame darbe). 
 
47 klausimas. Norėjote dirbti daugiau valandų: 
Norėjusiems dirbti daugiau valandų, pažymimas vienas iš atsakymų, kaip jis norėtų dirbti. 
 
48 klausimas. Jei rastumėte darbą, ar galėtumėte per artimiausias 2 savaites po tiriamosios savaitės 

pradėti dirbti? 
Nurodoma ar asmuo galėtų per artimiausias 2 savaites po tiriamosios savaitės pradėti dirbti. 
 
49 klausimas. Dėl kokios priežasties negalėtumėte pradėti dirbti? 
Nurodoma pagrindinė priežastis, dėl kurios asmuo per artimiausias 2 savaites po tiriamosios savaitės negalėtų 

pradėti dirbti. 
 
50 klausimas. Kiek valandų per savaitę norėtumėte dirbti iš viso? 
Nurodomas valandų skaičius, kurį asmuo norėtų dirbti per savaitę iš viso. Informuoti respondentą, jog 

klausimą reikėtų suprasti taip: dirbant daugiau valandų – didėtų gaunamas atlyginimas, dirbant mažiau valandų – 
gaunamas atlyginamas mažėtų. 

Jei respondentą tenkina faktiškai dirbamų valandų skaičius, kuris nurodytas 41 klausimo 1 atsakyme, tą 
valandų skaičių rekomenduojame įrašyti ir šiame atsakyme. 

 
NEPAGRINDINIS DARBAS  
 
51 klausimas. Ar tiriamąją savaitę be pagrindinio darbo turėjote nepagrindinį darbą? (bet kokį vienos 

valandos ar ilgesnės trukmės darbą, už kurį gautas atlyginimas ar iš kurio turėta pajamų, pelno, įskaitant šeimos nario, 
dirbančio šeimos įmonėje (ūkyje) darbą). 

Asmuo nurodo ar tiriamąją savaitę be pagrindinio darbo turėjo nepagrindinį darbą. 
Nepagrindinis darbas būdingas gydytojams, dėstytojams, buhalteriams, santechnikams, asmenims dirbantiems 

žemės ūkyje ir pan. (pvz.: gydytojas dirba ligoninėje ir užsiima privačia veikla). Dėstytojai, įvairių mokslo institutų 
darbuotojai ir specialistai dalyvauja įvairiuose projektuose, skaito pranešimus, paskaitas, dirba darbus pagal autorines ar 
kitas sutartis, o už papildomą darbą gauna papildomą atlyginimą.  

 
52 klausimas. Papildomai dirbote: 
Asmuo nurodo, keliuose darbuose dirbo papildomai. 
 
53 klausimas. Nepagrindiniame darbe buvote: (jei dirbote keliuose darbuose, nurodyti tą, kuriame dirbote 

daugiausia valandų) 
Nurodomas asmens užimtumo statusas nepagrindiniame darbe. Šiam klausimui taikomi tokie patys 

paaiškinimai kaip ir 21 klausime.  
 
54 klausimas. Nepagrindinės darbovietės pavadinimas ar nepagrindinio darbo veiklos pobūdis: 
Nurodomas nepagrindinės darbovietės pavadinimas ar nepagrindinio darbo veiklos pobūdis. Šiam klausimui 

taikomi tokie patys paaiškinimai kaip ir 10 klausime.  
 
55 klausimas. Nepagrindinės darbovietės pagrindinė ekonominės veiklos rūšis: 
Nurodoma nepagrindinės darbovietės pagrindinė ekonominės veiklos rūšis. Šiam klausimui taikomi tokie patys 

paaiškinimai kaip ir 11 klausime.  
 
56 klausimas. Ar tiriamąją savaitę dirbote nepagrindiniame darbe? 
Asmuo nurodo, ar tiriamąją savaitę dirbo nepagrindiniame darbe. 
 
57 klausimas. Kiek valandų dirbote tiriamąją savaitę? 
Asmuo nurodo, kiek valandų dirbo tiriamąją savaitę nepagrindiniame darbe. Šiam klausimui taikomi tokie 

patys paaiškinimai kaip ir 42 klausime.  
 
 KITO DARBO PAIEŠKOS 
 
58 klausimas. Ar ieškojote kito darbo per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamą savaitę? 
Nurodoma, ar asmuo per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę, ieškojo kito darbo. 
Savarankiškai dirbusiems asmenims, kurie ieškojo darbo, norėdami dirbti kaip samdomieji darbuotojai arba  

planavo savarankiškai dirbti, tačiau užsiimti kita veikla nei dabar, žymėti 1 atsakymą. 
Jei savarankiškai dirbęs asmuo, planavo plėsti savo verslą, žymėti 2 atsakymą. 
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59 klausimas. Kokios kito darbo paieškos priežastys? 
Nurodoma pagrindinė priežastis, dėl kurios asmuo ieškojo kito darbo. 

 
NEDIRBANČIO ASMENS ANKSTESNĖ VEIKLA  
 
60 klausimas. Ankstesnė Jūsų veikla: 
Nurodoma, ar nedirbantis asmuo anksčiau dirbo ar ne. 
Asmeniui, kuris atliko praktiką, kurios metu nebuvo įdarbintas, žymėti 2 atsakymą. 
 
61 ir 62 klausimai. Kuriais metais paskutinį kartą dirbote mokamą ar pelno duodantį darbą? 

Nurodomi metai, kada asmuo paskutinį kartą dirbo mokamą ar pelno duodantį darbą.  
Jei asmuo nedirbo 2 metus ar trumpiau, nurodomas ir mėnuo, kada paskutinį kartą buvo dirbtas mokamas ar 

pelno duodantis darbas. 
 
63 klausimas. Kiek metų jau nedirbote? 
Nurodoma, kiek metų asmuo nedirba. 
 
64 klausimas. Nurodyti priežastį, dėl kurios nedirbote: 
Nurodoma pagrindinė priežastis, dėl kurios asmuo nedirbo. 
 
65 klausimas. Buvusiame darbe buvote: 
Nurodomas asmens užimtumo statusas paskutiniame darbe. Šiam klausimui taikomi tokie patys paaiškinimai 

kaip ir 21 klausime.  
 
66 klausimas. Kokia pagrindinė buvusios darbovietės ekonominės veiklos rūšis? 
Nurodoma buvusios darbovietės pagrindinė ekonominės veiklos rūšis. Šiam klausimui taikomi tokie patys 

paaiškinimai kaip ir 11 klausime.  
 
67 klausimas. Kokios pareigos, profesija ar atliekamas darbas buvusioje darbovietėje? 
Nurodomos buvusioje  darbovietėje užimtos pareigos, profesija ar atliekamas darbas. Šiam klausimui taikomi 

tokie patys paaiškinimai kaip ir 12 klausime.  
 
DARBO PAIEŠKOS 
 
68 klausimas. Ar ieškojote darbo per paskutines 4 savaites, įskaitant ir tiriamąją savaitę? (bet koks 

vienos valandos ar ilgesnės trukmės darbas, už kurį gausite atlyginimą ar iš kurio turėsite pajamų, pelno, įskaitant 
šeimos nario, dirbančio šeimos įmonėje (ūkyje), darbą) 

Nurodoma, ar asmuo per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę, ieškojo darbo. 
69 klausimas. Dėl kokios priežasties neieškojote darbo? 
 Nurodoma pagrindinė priežastis, dėl kurios respondentas neieškojo darbo. 
 
70 klausimas. Jūsų nuomonė apie globos ir rūpybos įstaigas: 
Nurodoma asmens nuomonė apie globos ir rūpybos įstaigas. Šiam klausimui taikomi tokie patys paaiškinimai 

kaip ir 40 klausime.  
 
71 klausimas. Ar Jūs norėjote dirbti? 
Nedirbantis asmuo nurodo, ar jis norėjo dirbti, ar ne. 
 
72 klausimas. Jei rastumėte darbą, ar galėtumėte per artimiausias 2 savaites po tiriamosios savaitės 

pradėti dirbti? 
Nurodoma, ar asmuo per artimiausias 2 savaites po tiriamosios savaitės galėtų pradėti dirbti. 
 
73 klausimas. Dėl kokios priežasties negalėtumėte pradėti dirbti? 
Nurodoma pagrindinė priežastis, dėl kurios asmuo per artimiausias 2 savaites  po tiriamosios savaitės  negalėtų 

pradėti dirbti. 
 
74 klausimas. Kiek laiko ieškote ar ieškojote (jei jau suradote) darbo?  
Asmuo nurodo, kiek laiko ieško arba ieškojo (jei jau surado) darbo. 
 
75 klausimas. Ieškote ar ieškojote darbo, kuriame būtumėte: 
Asmuo nurodo, kokio darbo ieško arba ieškojo (jei jau surado). 
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76 klausimas. Kaip ieškojote darbo per paskutines 4 savaites, įskaitant ir tiriamąją savaitę? 
Klausti apie visus darbo paieškos būdus. 
 
77 klausimas. Prieš darbo paieškas Jūs: 
Nurodoma, ką asmuo veikė prieš darbo paieškas. 
 
78 klausimas. Ar tiriamąją savaitę buvote užsiregistravęs valstybinėje darbo biržoje?  
(klausiama 15–74 metų amžiaus gyventojų) 
Asmuo nurodo, ar buvo užsiregistravęs valstybinėje darbo biržoje, gavo arba ne pašalpas ar išmokas. 
 
79 klausimas. Kokiai gyventojų grupei, Jūsų nuomone, Jus būtų galima priskirti? 
Asmuo nurodo, kokiai gyventojų grupei jis priskiria save tiriamosios savaitės laikotarpiu. Tinkamiausia būtų 

perskaityti galimus variantus ir leisti respondentui pasirinkti, jo manymu – tinkamiausią. 
 
ŠVIETIMAS IR MOKYMAS 
 
80 Klausimas. Ar mokėtės per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę? 
Asmenims, kurie mokėsi mokymosi įstaigose dieniniame, vakariniame ar neakivaizdiniame skyriuose, žymėti 

1 atsakymą. 
Jei studentas ar moksleivis tiriamą savaitę atostogavo, t. y. nesimokė, žymėti 2 atsakymą. 
Asmenims, kurie nesimokė mokymo įstaigoje, žymėti 3 atsakymą. 
81 klausimas. Kokioje mokykloje mokėtės?  
Nurodoma, kokioje mokykloje asmuo mokėsi. 
 
82 klausimas. Kokioje švietimo ar mokymo srityje mokėtės? 
Nurodoma, kokioje švietimo ar mokymo srityje asmuo mokėsi. 
Rekomenduojame atitinkamą švietimo ar mokymo sritį koduoti po apklausos, naudojant pagalbinę medžiagą (8 

priedas). 
„Bendrosios programos“ (kodas 010) žymėti, jei asmuo mokėsi pradinėje, pagrindinėje ar vidurinėje 

mokykloje, gimnazijoje.  
 
83 klausimas. Ar per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę, lankėte kursus, privačias 

pamokas, sporto klubą, dalyvavote seminaruose, konferencijose, mokėtės groti muzikos instrumentu, dainuoti ir 
pan.? 

Jei asmuo per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę, dalyvavo neformaliame mokyme žymėti 1 
atsakymą, visais kitais atvejais – žymėti 2 atsakymą. 

Neformalus mokymasis - tai bet kokie iš anksto organizuoti mokymai, t. y. įvairių seminarų, kursų, paskaitų 
lankymas siekiant tobulėti darbe, kelti kvalifikaciją, tinkamai pasirengti darbui ar socialiniams žmogaus poreikiams 
tenkinti. Neformalūs mokymai gali būti įvairios trukmės ir vykti su nedidelėmis pertraukomis. Baigusiems šiuos 
mokymus baigimo pažymėjimai gali būti išduodami arba ne.  

Neformalaus mokymosi pavyzdžiai: 
• Įvairių kursų, susijusių su darbu, lankymas darbo vietoje arba už jos ribų; 
• Kursų, seminarų ir t. t. lankymas už darbovietės ribų, siekiant gauti žinių savo pagrindinei veiklai 

(darbui); 
• Suaugusių žmonių dalyvavimas įvairiuose studijų būreliuose, kuriuose susirenka nedidelės žmonių 

grupės (pvz. keramikų, audėjų, tapytojų ir pan.); 
• Dalyvavimas parengiamuosiuose darbo rinkos mokymo kursuose, kuriuos organizuoja Darbo birža; 
• Kursų, seminarų ar konferencijų, kurias organizuoja profsąjungos ar darbdavių asociacijos lankymas; 
• Užsienio kalbų kursų lankymas; 
• Dalyvavimas meno kursuose: mokymasis groti pianinu ar kitais muzikos instrumentais, lankymas 

dailiojo čiuožimo ar jojimo kursų ir pan. 
• Dalyvavimas neakivaizdiniame mokyme; 
• Muzikos, vairavimo ir pan. mokyklų lankymas; 
• Privačių repetitorių ar mokytojų paslaugų lankymas; 
• Kiti mokymai, kursai, seminarai ir konferencijos. 
   
84 klausimas. Jūsų mokymosi trukmė per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę: 
Nurodomas tik mokymuose sugaištas laikas t. y. laikas praleistas seminaruose, konferencijose, paskaitose, 

kursuose. Užduočių vykdymas namuose, ar laikas, sugaištas kelionei į užsiėmimus, į mokymų trukmę neįskaičiuojami. 
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85 klausimas. Mokymosi priežastys: 
Jei asmuo mokėsi siekdamas įgyti žinių ar naujų įgūdžių, kurių reikia esamame ar kurių reikės būsimame 

darbe, mokymai siejami su darbo karjera, didesniu atlyginimu ar kilimo pareigose galimybe, žymėti 1 atsakymą. 
Jei asmuo mokėsi siekdamas patobulinti įgūdžius asmeniniais, šeimyniniais, socialiniais, visuomeniniais ar 

pramogų tikslais, žymėti 2 atsakymą.  
 
86 klausimas. Kokia Jūsų mokymosi švietimo ar mokymo sritis? 
Nurodoma kursų, seminarų ar kt. pamokų švietimo ar mokymosi sritis, kuriuose asmuo praleido daugiausia 

laiko per pastarąsias 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę. Rekomenduojame atitinkamą švietimo ar mokymo sritį 
koduoti po apklausos, naudojant pagalbinę medžiagą (8 priedas). 

Keletas kodavimo pavyzdžių: 

Tango, valsas, kiti šokiai: 212  
Namų apstatymas: 214  
Meninis audimas, siuvinėjimas, mezgimas, nėrimas: 215  
Feng Shui (dvasinis tikėjimas): 221  
Bazinės skaitymo, rašymo ir kt. programos imigrantams (pvz., švedų kalba imigrantams): 222 
Užsienių kalbų kursai: 222  
Tarpininkavimas (viešuosiuose konfliktuose ir kt.), tarpreliginis ar tarpkultūrinis dialogas: 313  
Genealogija: 322  
Siuvinėjimas, siuvimas, nėrimas, mezgimas, audimas (pramoninis): 542  
Mezgimas, nėrimas, siuvimas (namuose): 814  
Sodininkystės kursai: 622  
Kompiuterių mokslas: 481 
Kompiuterių naudojimo kursai (pvz.: mokymas naudotis Excel, Word ir kt. programomis) 482  
Kovos su stresu, relaksacijos, atsipalaidavimo kursai: 726  
Psichologinės, kūno, mentalinės terapijos kursai, neįgyjant oficialaus sertifikato: 726  
Kursai tėvams švietimo klausimais: 761  
Maisto gaminimas (viešbučiams, restoranams): 811  
Maisto gamyba (namuose): 814  
Socialiniai, grupiniai žaidimai:  monopolis, bridžas, šachmatai (poilsis ir laisvalaikis): 812  
Kolekcionavimas (pvz., pašto ženklų, monetų ir kt.): (laisvalaikis): 812  
Sportas ir kita fizinė veikla sveikatingumo tikslais: 813  
Joga, ajurveda: 813  
Jojimo pamokos: 813  
Streso darbo vietoje prevencija: 862  
 
87 klausimas. Jūsų mokymai vyko: 
Asmuo nurodo, kada vyko mokymai. 
Padedantiems šeimos nariams žymėti 4 atsakymą, nes jie negauna atlyginimo. 
Jeigu kursai, seminarai, konferencijos vyksta po darbo, bet respondentui už tas valandas bus sumokėta, žymėti 

1 atsakymą. 
 
88 klausimas. Jūs baigėte: (pažymėti aukščiausią išsilavinimą) 
Žymimas aukščiausias įgytas išsilavinimas, remiantis gautu mokyklos baigimo pažymėjimu, brandos atestatu, 

diplomu ar pan. Jei asmuo dar mokosi, žymimas įgytas išsilavinimas (pvz., jei asmuo mokosi 11 ar 12 klasėje, žymimas 
pagrindinis išsilavinimas, jei 5-10 klasėje – pradinis ir pan.).  

Asmeniui, įgijusiam išsilavinimą užsienyje, žymimas toks išsilavinimas, kurį nurodo apklausiamasis.  
 
89 klausimas. Kokiai švietimo ar mokymo sričiai priskiriamas Jūsų įgytas aukščiausias išsilavinimas? 
Nurodoma, kokiai švietimo ar mokymo sričiai priskiriamas respondento aukščiausias įgytas išsilavinimas. 
Rekomenduojame atitinkamą švietimo ar mokymo sritį koduoti po apklausos, naudojant pagalbinę medžiagą (8 

priedas). 
„Bendrosios programos“ (kodas 010)  žymėti, jei asmuo mokėsi pradinėje, pagrindinėje ar vidurinėje 

mokykloje, gimnazijoje.  
Jei per paskutines 4 savaites, įskaitant tiriamąją savaitę respondentas mokėsi keliose srityse, žymėti 

aukštesniąją. 
 
90 klausimas. Kuriais metais įgijote aukščiausią išsilavinimą? (gavote diplomą, atestatą, pažymėjimą) 
Įrašomi metai, kuriais asmuo įgijo aukščiausią išsilavinimą. 
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UŽSIĖMIMAS PRIEŠ METUS 
 
91 klausimas. Jūsų užsiėmimas prieš metus: 
Nurodomas, koks buvo asmens užsiėmimas prieš metus. 
 
92 klausimas. Prieš metus buvote: 
Nurodomas asmens užimtumo statusas prieš metus. Šiam klausimui taikomi tokie patys paaiškinimai kaip ir 21 

klausime.  
 
93 klausimas. Kokia pagrindinė buvusios darbovietės ekonominės veiklos rūšis? 
Nurodoma, pagrindinė buvusios darbovietės ekonominės veiklos rūšis. Šiam klausimui taikomi tokie patys 

paaiškinimai kaip ir 11 klausime.  
 
94 klausimas. Nurodyti šalį, kurioje gyvenote prieš metus: 
Nurodomas miesto ar kaimo pavadinimas ir  vietovės kodas, kurioje asmuo gyveno prieš metus. Gyvenamoji 

vietovė Lietuvoje koduojama vadovaujantis LR administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatoriumi. 
Jeigu asmuo prieš metus gyveno ne Lietuvoje, įrašomas šalies pavadinimas, o valstybės kodas įrašomas iš 

Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatoriaus (7 priedas). 
 
KITI DUOMENYS APIE ASMENĮ 
 
95 klausimas. Jūsų pilietybė.  
Nurodoma asmens pilietybė. 
Asmenims, kurie turi dvigubą pilietybę, ir viena iš jų yra Lietuvos, žymėti 1 atsakymą. Tuo atveju, jei asmuo 

turi dvi pilietybes ir viena iš jų yra Europos Sąjungos šalies, nurodyti Europos Sąjungos šalies pilietybę. 
Valstybės kodas įrašomas iš Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatoriaus (7 priedas). 
 
96 klausimas. Kokioje šalyje Jūs gimėte?  
Gimimo šalimi yra laikoma šalis, kurioje asmens motina buvo gimdymo metu. 
Valstybės kodas įrašomas iš Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatoriaus (7 priedas). 
 
97 klausimas. Kiek metų gyvenote Lietuvoje iki tiriamosios savaitės? 
Įrašomas kiek metų asmuo gyvena Lietuvoje. 
Asmenims, gyvenantiems šalyje mažiau nei vienerius metus, įrašomas 1, jei šalyje gyvena  daugiau kaip 

vienerius metus, bet mažiau kaip du, įrašoma 2 ir t. t. 
Jeigu asmuo gyveno Lietuvoje, tačiau buvo ilgesniam laikui išvykęs, o dabar vėl gyvena Lietuvoje, nurodyti 

tiek metų, kiek jis gyvena Lietuvoje nuo to karto, kai paskutinį kartą čia atvyko. 
 
KITI DUOMENYS 
 
98 klausimas. Respondentas apklaustas: 
Nurodomas apklausos būdas. 
 

99 klausimas. Anketos užpildymo būdas: 
Nurodomas anketos užpildymo būdas.  Namų ūkyje turi būti bent vienas 15 metų ar vyresnis asmuo, kuris 

atsakė pats. 
 
NAMŲ ŪKIO SUDĖTIES ANKETA 
 
108 klausimas Asmens anketos neužpildymo priežasties kodas. 
Namų ūkio sudėties anketa pildoma visiems gyventojams, atrinktiems ir/ar gyvenantiems atrinktame namų 

ūkyje. Jei asmuo dalyvauja tyrime, įvedama reikšmė – 0. Atsisakiusiems dalyvauti tyrime ar nurodytu adresu 
nebegyvenantiems pažymima viena iš neužpildymo priežasčių: 

 1 - Netikslūs duomenys; 
 2 - Nurodytas adresas yra negyvenamoji patalpa (įrengta kirpykla, parduotuvė ir pan.); 
 3 - Pastatas nugriautas; 
 4 - Šiuo adresu niekas negyvena (butas ar namas tuščias); 
 5 - Atrinktas namų ūkis (asmuo) negyvena šiuo adresu (gyvena pensionate, vaikų globos namuose ir pan.); 
 6 - Apklausos laikotarpiu neįmanoma pasiekti (potvynis ir pan.); 
 7 - Adresas nėra pagrindinė respondento gyvenamoji vieta; 
 8 - Atsisakė; 
 9 - Gyvena šiuo adresu, bet apklausos laikotarpiu laikinai išvykęs (komandiruotėje, ligoninėje ir pan.); 
 10 - Nepajėgus dalyvauti tyrime (neįgalus), kalbos barjeras; 
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 11 - Nerasta namie; 
 12 - Kitos priežastys (namų ūkyje atrinkti asmenys nesusiję giminystės ryšiais arba nėra šeimos nariai, niekas 

tokio asmens nepažįsta ir pan.); 
 13 - Asmuo miręs; 
 14 – Išvyko į užsienį (gyventi, dirbti ar mokytis ir kt.).  
Namų ūkio sudėties anketos pavyzdys pateikiamas 1 priede.  
 
111 klausimas Respondento vardas, pavardė 
 
112 klausimas Gimimo data 
 
113 klausimas Lytis: 1 – vyras 2 – moteris 
 
114 klausimas  Respondento kodas(1, 2, 3) – programa automatiškai įrašo atitinkamus kodus: 1 ar 2 – pagal 

atrankos sąrašą ir 3 – asmeniui, neįtrauktam į atrankos sąrašus. 
 
115 klausimas Ryšys su respondentu, užrašytu pirmuoju namų ūkyje – įrašomi kodai, nurodantys ryšį su 

respondentu, užrašytu pirmuoju namų ūkyje.  
1 – pirmasis asmuo (namų ūkyje pirmasis asmuo tik vienas);  
2 – vyras / žmona, sugyventinis (-ė) (namų ūkyje turi būti vienas asmuo);  
3 – sūnus, duktė, įsūnis, įdukra, posūnis, podukra;  
4 – tėvas, motina, sutuoktinio (-ės) ar sugyventinio (-ės) tėvas, motina (senelis, senelė), įtėvis, įmotė, globėja, patėvis, 
pamotė;  
5 – kitas (-a) giminaitis (-ė): brolis, sesuo, žentas, marti, vaikaitis (-ė) ir kt.; 
6 – ne giminė: nuomininkas (-ė), globotinis ir kt. 

 
116 klausimas Respondento numeris namų ūkyje 
Asmens eilės numeris suteikiamas pirmą kartą apklausiant respondentą. Jis išlieka toks pats ir kitų apklausų 

metu. 
 Jeigu namų ūkis apklausiamas pirmą kartą, namų ūkio narius numeruoti, pradedant nuo 1-o ir t. t., jų bus tiek, 

kiek asmenų sutiko dalyvauti tyrime. Kartais pradedama numeruoti nuo 2-o, 3-o ar 4-o ir t. t. Toks atvejis galimas, jei 
namų ūkis apklausiamas 2-ą, 3-ą ar 4-ą kartą ir asmenys, anksčiau dalyvavę apklausoje, išvyko, atsisakė ir pan., jų 
asmens eilės numeris nesuteikiamas kitiems namų ūkio nariams, jis toliau nebenaudojamas.  

 
117 klausimas Sutuoktinio, sugyventinio numeris namų ūkyje 
 
118 klausimas Tėvo numeris namų ūkyje 
 
119 klausimas Motinos numeris namų ūkyje 
 
120 klausimas Juridinė šeiminė padėtis 
Įrašomi juridinę šeiminę padėtį nurodantys kodai:  

1 – nevedęs (netekėjusi); 
2 – vedęs (ištekėjusi);  
3 – našlys (-ė);  
4 – išsituokęs (-usi). 

 
 

 
 
Statistikos departamento 
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius 
Telefonai pasiteirauti: (8 5) 236 1406; (8 5) 236 4756; (8 5) 236 4796
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Paaiškinimų klausėjams, atliekantiems gyventojų užimtumo statistinį tyrimą 
1 priedas 
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Paaiškinimų klausėjams, atliekantiems gyventojų užimtumo statistinį tyrimą 

2  priedas 
 

2011 metų tiriamosios savaitės 

 
Tiriamos 
savaitės 
numeris 

Data 
Tiriamos 
savaitės 
numeris 

Data 

1 2011-01-03  -  2011-01-09 27 2011-07-04  -  2011-07-10 

2 2011-01-10  -  2011-01-16 28 2011-07-11  -  2011-07-17 

3 2011-01-17 -  2011-01-23 29 2011-07-18  -  2011-07-24 

4 2011-01-24 -  2011-01-30 30 2011-07-25  -  2011-07-31 

5 2011-01-31  -  2011-02-06 31 2011-08-01  -  2011-08-07 

6 2011-02-07  -  2011-02-13 32 2011-08-08 -  2011-08-14 

7 2011-02-14  -  2011-02-20 33 2011-08-15 -  2011-08-21 

8 2011-02-21  -  2011-02-27 34 2011-08-22 -  2011-08-28 

9 2011-02-28  -  2011-03-06 35 2011-08-29 -  2011-09-04 

10 2011-03-07  -  2011-03-13 36 2011-09-05 -  2011-09-11 

11 2011-03-14  -  2011-03-20 37 2011-09-12 -  2011-09-18 

12 2011-03-21 – 2011-03-27 38 2011-09-19 -  2011-09-25 

13 2011-03-28  -  2011-04-03 39 2011-09-26 -  2011-10-02 

14 2011-04-04  -  2011-04-10 40 2011-10-03 -  2011-10-09 

15 2011-04-11  -  2011-04-17 41 2011-10-10 -  2011-10-16 

16 2011-04-18  -  2011-04-24 42 2011-10-17 -  2011-10-23 

17 2011-04-25  -  2011-05-01 43 2011-10-24 -  2011-10-30 

18 2011-05-02  -  2011-05-08 44 2011-10-31 -  2011-11-06 

19 2011-05-09  -  2011-05-15 45 2011-11-07 -  2011-11-13 

20 2011-05-16  -  2011-05-22 46 2011-11-14 -  2011-11-20 

21 2011-05-23  -  2011-05-29 47 2011-11-21 -  2011-11-27 

22 2011-05-30  -  2011-06-05 48 2011-11-28 -  2011-12-04 

23 2011-06-06  -  2011-06-12 49 2011-12-05 -  2011-12-11 

24 2011-06-13  -  2011-06-19 50 2011-12-12 -  2011-12-18 

25 2011-06-20  -  2011-06-26 51 2011-12-19 -  2011-12-25 

26 2011-06-27  -  2011-07-03 52 2011-12-26 -  2011-01-01 
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Paaiškinimų klausėjams, atliekantiems gyventojų užimtumo statistinį tyrimą 
3 priedas 

 
 
 

2011 m. tyrimo imties rotacijos schema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duomenys schemoje nurodo namų ūkio numerį bei kelintą kartą namų ūkis dalyvauja tyrime. 
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Paaiškinimų klausėjams, atliekantiems gyventojų užimtumo statistinį tyrimą 

4 priedas 
 
 
 
 

Dažniausiai pasikartojančių darbovietės pagrindinės ekonominės veiklos rūšių 
kodavimo pavyzdžiai (11, 55, 66, 93 klausimas) 

 
 

 
Darbovietė EVRK 2 red. 

Miškų urėdija 021000 

Degalinė 473000 

Prekybos centras „MAXIMA“, „RIMI“, „NORFA“, „IKI“ 471100 

Vaistinė 477300 

Prekyba automobiliais 451100 

Automobilių remontas (Autoservisas) 452000 

Krovininis kelių transportas (krovinių pervežimas) 494100 

Krovinių sandėliavimas ir saugojimas 521000 

Lietuvos pašto skyrius 531000 

Privati apsauga 801000 

Mokesčių inspekcija 841150 

Policijos komisariatas 842400 

Vaikų darželis 851000, 851010, 851020 

Pradinė mokykla 852000 

Pagrindinė mokykla 853110 

Vidurinė mokykla, gimnazija 853100, 853120 

Muzikos mokykla 853200 

Kolegija 854200, 854210 

Aukštoji universitetinė įstaiga 854220 

Meno mokykla 855200 

Vairavimo mokykla 855300 

Ligoninė 861000, 861010, 861030, 861040 

Poliklinika 862100, 862200 

Odontologijos gydymo įstaiga 862300 

Greitosios pagalbos stotis 869040 

Pensionatas, globos namai 873000, 879000 

Socialinių paslaugų centras 881000, 889900 

Kultūros centras, teatras 900100, 900200, 900400 
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Paaiškinimų klausėjams, atliekantiems gyventojų užimtumo statistinį tyrimą 
      5 priedas 

 
 

Sutrumpintas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) (11, 55, 66, 93 klausimas) 
 

 
(A) ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR 
ŽUVININKYSTĖ 

011100 
Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir 
aliejingų sėklų augalų auginimas 

011200 Ryžių auginimas 

011300 
Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir 
gumbavaisių auginimas 

011310 Bulvių auginimas 
011320 Cukrinių runkelių auginimas 
011330 Daržovių auginimas atvirame grunte 
011340 Daržovių auginimas uždarame grunte 
011350 Daržovių sėklų gavyba 
011360 Grybų ir valgomųjų trumų auginimas 
011400 Cukranendrių auginimas 
011500 Tabako auginimas 
011600 Pluoštinių augalų auginimas 
011900 Kitų vienmečių augalų auginimas 
011910 Gėlių auginimas 
012100 Vynuogių auginimas 

012200 
Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų 
auginimas 

012300 Citrusų vaisių auginimas 
012400 Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas 

012500 
Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir 
riešutmedžių vaisių auginimas 

012600 Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas 

012700 
Gėrimams gaminti vartojamų augalų 
auginimas 

012800 
Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių 
farmacijos pramonėje naudojamų augalų 
auginimas 

012900 Kitų daugiamečių augalų auginimas 
013000 Augalų dauginimas 
014100 Pieninių galvijų auginimas 
014200 Kitų galvijų ir buivolų auginimas 
014210 Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai 
014220 Veislinių telyčių auginimas 
014230 Veislinių bulių auginimas 
014240 Veislinių bulių spermos gavyba 
014300 Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas 

014400 
Kupranugarių ir Camelidae šeimos gyvūnų 
auginimas 

014500 Avių ir ožkų auginimas 
014510 Avių auginimas 
014520 Ožkų auginimas 
014600 Kiaulių auginimas 
014610 Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai 
014620 Veislinių kiaulių auginimas 
014700 Naminių paukščių auginimas 

014710 
Naminių paukščių auginimas mėsai ir 
kiaušinių gavybai 

014720 Veislinių naminių paukščių auginimas 
014900 Kitų gyvūnų auginimas 
014910 Švelniakailių žvėrelių auginimas 
014920 Bitininkystė 

014930 Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas 
015000 Mišrusis žemės ūkis 
016100 Augalininkystei būdingų paslaugų veikla 

016110 
Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir 
piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla 

016120 
Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis 
ir organinėmis trąšomis 

016200 Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla 
016210 Dirbtinio apsėklinimo veikla 
016300 Derliaus apdorojimo veikla 
016400 Sėklininkystė 

017000 
Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių 
paslaugų veikla 

021000 
Miško medžių auginimas ir kita 
miškininkystės veikla 

022000 Medienos ruoša 
023000 Laukinių nemedieninių produktų rinkimas 
023010 Miško grybų rinkimas 
023020 Riešutų ir miško uogų rinkimas 
024000 Miškininkystei būdingų paslaugų veikla 
031100 Jūrinė žvejyba 
031110 Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose 
031200 Gėlųjų vandenų žvejyba 
032100 Jūrinė akvakultūra 
032200 Gėlųjų vandenų akvakultūra 

( B) KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS 
051000 Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba 
052000 Rusvųjų anglių kasyba 
061000 Žalios naftos gavyba 
062000 Gamtinių dujų gavyba 
071000 Geležies rūdų kasyba 
072100 Urano ir torio rūdų kasyba 
072900 Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba 

081100 
Dekoratyvinio ir statybinio akmens, 
klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų 
eksploatavimas 

081200 
Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; 
molio ir kaolino kasyba 

089100 
Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir 
trąšoms gaminti kasyba 

089200 Durpių gavyba 
089300 Druskos gavyba 

089900 
Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir 
karjerų eksploatavimas 

091000 
Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų 
paslaugų veikla 

091010 
Gamtinių dujų parengimas transportuoti 
(gabenti) 

099000 
Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui 
būdingų paslaugų veikla 

(C) APDIRBAMOJI GAMYBA 
101100 Mėsos perdirbimas ir konservavimas 
101200 Paukštienos perdirbimas ir konservavimas 
101300 Mėsos ir paukštienos produktų gamyba 
101310 Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų 
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gamyba 

102000 
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas 
ir konservavimas 

103100 Bulvių perdirbimas ir konservavimas 
103110 Bulvių miltų gamyba 
103200 Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba 

103900 
Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir 
konservavimas 

104100 Aliejaus ir riebalų gamyba 

104200 
Margarino ir panašių valgomųjų riebalų 
gamyba 

105100 Pieninių veikla ir sūrių gamyba 
105200 Valgomųjų ledų gamyba 
106100 Grūdų malimo produktų gamyba 
106110 Miltų gamyba 
106120 Kruopų gamyba 
106200 Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba 
106210 Gliukozės sirupo ir maltozės gamyba 
106220 Krakmolo gamyba 

107100 
Duonos gamyba; šviežių konditerijos 
kepinių ir pyragaičių gamyba 

107200 
Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai 
išsilaikančių konditerijos kepinių ir 
pyragaičių gamyba 

107300 
Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių 
miltinių produktų gamyba 

108100 Cukraus gamyba 

108200 
Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų 
gamyba 

108300 
Arbatos ir kavos apdorojimas ir 
perdirbimas 

108400 Užgardų ir pagardų gamyba 
108410 Acto gamyba 
108500 Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba 

108600 
Homogenizuotų ir dietinių maisto 
produktų gamyba 

108900 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto 
produktų gamyba 

108910 Mielių gamyba 
109100 Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba 

109200 
Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams 
gamyba 

110100 
Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir 
maišymas 

110200 Vynuogių vyno gamyba 
110300 Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba 

110400 
Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų 
gamyba 

110500 Alaus gamyba 
110600 Salyklo gamyba 

110700 
Nealkoholinių gėrimų gamyba; 
mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, 
vandens gamyba 

110710 Nealkoholinių gėrimų gamyba 

110720 
Natūralaus mineralinio ir kito, pilstomo į 
butelius, vandens gamyba 

120000 Tabako gaminių gamyba 
131000 Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas 
132000 Tekstilės audimas 
132010 Lininių audinių audimas 
132020 Sintetinių audinių audimas 

133000 Tekstilės apdaila 

139100 
Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų 
gamyba 

139200 
Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus 
drabužius, gamyba 

139300 Kilimų ir kilimėlių gamyba 
139400 Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba 

139500 
Neaustinių medžiagų ir neaustinių 
medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus 
drabužius, gamyba 

139600 
Kitų techninės ir pramoninės tekstilės 
gaminių ir dirbinių gamyba 

139900 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės 
gaminių ir dirbinių gamyba 

141100 Odinių drabužių siuvimas 
141200 Darbo drabužių siuvimas 
141300 Kitų viršutinių drabužių siuvimas 
141310 Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas 
141320 Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas 
141400 Apatinių drabužių siuvimas 

141900 
Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų 
gamyba 

141910 Vaiko drabužėlių siuvimas 
141920 Sportinės aprangos siuvimas 

141930 
Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų 
gamyba 

142000 Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba 

143100 
Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių 
megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei 
dirbinių gamyba 

143900 
Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų 
drabužių gamyba 

151100 
Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių 
išdirbimas ir dažymas 

151110 
Odų rauginimas, naudojant augalines 
medžiagas 

151120 
Odų rauginimas, naudojant mineralines ir 
chemines medžiagas 

151130 Odų išdirbimas 

151200 
Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, 
balno reikmenų ir pakinktų gamyba 

152000 Avalynės gamyba 
161000 Medienos pjaustymas ir obliavimas 

161010 
Cheminis medienos apdorojimas 
konservantais 

162100 
Faneravimo dangos ir medienos plokščių 
gamyba 

162110 
Medienos plaušo plokščių, padengtų 
dekoratyvine plėvele, gamyba 

162120 Presuotos medienos gamyba 
162200 Sumontuotų parketo grindų gamyba 

162300 
Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių 
gamyba 

162310 
Fasoninių detalių ir malksnų (gontų) stogų 
dengimui gamyba 

162320 
Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių 
gamyba 

162330 
Medinių sieninių plokščių ir spintų 
gamyba 

162400 Medinės taros gamyba 
162410 Padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo 
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reikmenų gamyba 

162900 
Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių 
iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų 
gamyba 

171100 Plaušienos gamyba 
171200 Popieriaus ir kartono gamyba 

172100 
Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros 
iš popieriaus ir kartono gamyba 

172200 
Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto 
reikmenų gamyba 

172210 Tualetinio popieriaus gamyba 
172300 Popierinių raštinės reikmenų gamyba 
172310 Kopijavimo popieriaus gamyba 
172320 Vokų ir atvirukų gamyba 
172400 Sienų apmušalų (tapetų) gamyba 

172900 
Kitų popierinių ir kartoninių gaminių 
gamyba 

172910 Filtravimo popieriaus gamyba 
181100 Laikraščių spausdinimas 
181200 Kitas spausdinimas 

181300 
Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos 
veikla 

181400 Įrišimas ir susijusios paslaugos 
182000 Įrašytų laikmenų tiražavimas 
191000 Koksavimo krosnių produktų gamyba 
192000 Rafinuotų naftos produktų gamyba 
192010 Skystojo arba dujinio kuro gamyba 
192020 Tepalų ir kitų alyvų gamyba 
192030 Parafino ir techninio vazelino  gamyba 
192040 Naftos bitumo gamyba 
201100 Pramoninių dujų gamyba 
201200 Dažiklių ir pigmentų gamyba 

201300 
Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų 
gamyba 

201400 
Kitų pagrindinių organinių chemikalų 
gamyba 

201500 Trąšų ir azoto junginių gamyba 

201510 
Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo 
trąšų gamyba 

201520 Karbamido gamyba 
201530 Amoniako gamyba 
201600 Pirminių plastikų gamyba 
201700 Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba 

202000 
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų 
gamyba 

202010 Dezinfekantų gamyba 

203000 
Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, 
spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba 

203010 Emalinių dažų ir lakų gamyba 

203020 
Organinių sudėtingų tirpiklių ir skiediklių 
gamyba 

204100 
Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių 
gamyba 

204200 Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba 
205100 Sprogiųjų medžiagų gamyba 
205200 Klijų gamyba 
205300 Eterinio aliejaus gamyba 

205900 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių 
medžiagų gamyba 

205910 
Lydymo, litavimo ar suvirinimo miltelių ir 
pastų gamyba 

205920 
Aktyvintų anglių, tepalų priedų, paruoštų 
kaučiuko vulkanizavimo greitiklių, 
katalizatorių gamyba 

205930 
Antidetonatorių, antifrizų, skysčių 
hidraulinėms sistemoms gamyba 

205940 Rašalo ir tušo gamyba 
206000 Cheminių pluoštų gamyba 

211000 
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių 
gamyba 

211010 Narkotinių medžiagų gamyba 
212000 Farmacinių preparatų gamyba 
212010 Vaistų gamyba 
212020 Veterinarinių vaistų gamyba 

221100 
Guminių padangų ir kamerų gamyba; 
guminių padangų restauravimas ir 
atnaujinimas 

221900 Kitų guminių gaminių gamyba 

222100 
Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir 
profiliuočių gamyba 

222200 Plastikinių pakuočių gamyba 
222300 Plastikinių statybos dirbinių gamyba 
222900 Kitų plastikinių gaminių gamyba 
231100 Plokščiojo stiklo gamyba 

231200 
Plokščiojo stiklo pjaustymas ir 
apdorojimas 

231300 Tuščiavidurio stiklo gamyba 
231310 Stiklinių talpyklų gamyba 
231400 Stiklo pluoštų gamyba 

231900 
Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms 
reikmėms, gamyba ir apdorojimas 

231910 
Stiklinių izoliatorių ir stiklinių izoliacinių 
jungiamųjų detalių gamyba 

232000 Ugniai atsparių gaminių gamyba 

233100 
Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių 
gamyba 

233110 Koklių gamyba 
233120 Keraminių grindinio dangų gamyba 

233200 
Degto molio plytų, plytelių ir statybinių 
dirbinių gamyba 

234100 
Keraminių buities ir puošybos gaminių bei 
dirbinių gamyba 

234200 
Keraminių santechnikos gaminių ir 
dirbinių gamyba 

234300 
Keraminių izoliatorių ir keraminių 
izoliacinių detalių gamyba 

234400 
Kitų techninės paskirties keraminių 
gaminių ir dirbinių gamyba 

234900 Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba 
235100 Cemento gamyba 
235200 Kalkių ir gipso gamyba 

236100 
Betono gaminių, skirtų statybinėms 
reikmėms, gamyba 

236200 
Gipso gaminių, naudojamų statybinėms 
reikmėms, gamyba 

236300 Prekinio betono mišinio gamyba 
236400 Statybinių skiedinių gamyba 
236500 Fibrolito gamyba 

236900 
Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei 
dirbinių gamyba 

237000 
Akmens pjaustymas, tašymas ir 
apdailinimas 
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239100 Abrazyvinių gaminių gamyba 

239900 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo 
mineralinių produktų gamyba 

239910 
Asbestinio pluošto, verpalų ir audinių bei 
gaminių iš jų gamyba 

239920 Frikcinių medžiagų ir jų gaminių gamyba 
239930 Mineralinių izoliacinių medžiagų gamyba 
239940 Dirbinių iš bitumo gamyba 

241000 
Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių 
gamyba 

242000 
Plieninių vamzdžių, vamzdelių, 
tuščiavidurių profilių ir susijusių 
jungiamųjų detalių gamyba 

243100 Šaltasis strypų tempimas 
243200 Šaltasis siaurų juostų valcavimas 
243300 Šaltasis formavimas ar lankstymas 
243400 Šaltasis vielos tempimas 
244100 Tauriųjų metalų gamyba 
244200 Aliuminio gamyba 
244300 Švino, cinko ir alavo gamyba 
244400 Vario gamyba 
244500 Kitų spalvotųjų metalų gamyba 
244600 Branduolinio kuro perdirbimas 
245100 Geležies liejinių gamyba 
245200 Plieno liejinių gamyba 
245300 Lengvųjų metalų liejinių gamyba 
245400 Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba 
251100 Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba 
251200 Metalinių durų ir langų gamyba 

252100 
Centrinio šildymo radiatorių ir katilų 
gamyba 

252900 
Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir 
talpyklų gamyba 

252910 
Metalinių talpyklų suslėgtosioms ar 
suskystintosioms dujoms gamyba 

253000 
Garo generatorių, išskyrus centrinio 
šildymo karšto vandens katilus, gamyba 

254000 Ginklų ir šaudmenų gamyba 

255000 
Metalo kalimas, presavimas, štampavimas 
ir profiliavimas; miltelių metalurgija 

256100 Metalų apdorojimas ir dengimas 
256200 Mechaninis apdirbimas 
257100 Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba 
257200 Spynų ir vyrių gamyba 
257300 Kitų įrankių gamyba 

259100 
Plieninių statinių ir panašių talpyklų 
gamyba 

259200 Lengvųjų metalų taros gamyba 

259300 
Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių 
gamyba 

259400 
Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų 
gaminių gamyba 

259900 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo 
gaminių gamyba 

261100 Elektroninių komponentų gamyba 
261200 Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba 
262000 Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba 
263000 Ryšių įrangos gamyba 
264000 Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba 

265100 
Matavimo, bandymo, navigacinės ir 
kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų 

gamyba 
265110 Elektros skaitiklių gamyba 
265120 Vandens skaitiklių gamyba 
265130 Dujų skaitiklių gamyba 

265140 
Automatinio reguliavimo ir kontrolės 
prietaisų gamyba 

265200 Įvairių tipų laikrodžių gamyba 

266000 
Švitinimo, elektromedicininės ir 
elektroterapinės įrangos gamyba 

267000 
Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos 
gamyba 

268000 Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba 

271100 
Elektros variklių, generatorių ir 
transformatorių gamyba 

271200 
Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos 
gamyba 

272000 Baterijų ir akumuliatorių gamyba 
273100 Skaidulinės optikos kabelių gamyba 

273200 
Kitų elektronikos bei elektros laidų ir 
kabelių gamyba 

273300 Instaliacijos įtaisų gamyba 
274000 Elektros apšvietimo įrangos gamyba 

275100 
Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų 
gamyba 

275200 
Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų 
gamyba 

279000 Kitos elektros įrangos gamyba 

281100 
Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, 
transporto priemonių ir motociklų 
variklius, gamyba 

281200 Hidraulinės energijos įrangos gamyba 
281300 Kitų siurblių ir kompresorių gamyba 
281400 Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba 

281500 
Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų 
ir varomųjų elementų gamyba 

282100 
Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių 
gamyba 

282200 Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba 

282300 
Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus 
kompiuterius ir išorinę įrangą) gamyba 

282400 Variklinių rankinių įrankių gamyba 

282500 
Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių 
gamyba 

282900 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios 
paskirties mašinų ir įrangos gamyba 

283000 Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba 
284100 Metalo formavimo įrangos gamyba 
284900 Kitų staklių gamyba 
289100 Metalurgijos mašinų gamyba 

289200 
Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos 
mašinų gamyba 

289300 
Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo 
mašinų gamyba 

289400 
Tekstilės, drabužių ir odos gaminių 
gamybos mašinų gamyba 

289500 
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų 
gamyba 

289600 
Plastikų ir gumos gamybos mašinų 
gamyba 

289900 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios 
paskirties mašinų gamyba 
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291000 Variklinių transporto priemonių gamyba 

292000 
Variklinių transporto priemonių kėbulų 
gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba 

293100 
Variklinių transporto priemonių elektros ir 
elektroninės įrangos gamyba 

293200 
Variklinių transporto priemonių kitų dalių 
ir reikmenų gamyba 

301100 Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba 

301200 
Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) 
statyba 

302000 
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų 
gamyba 

303000 
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios 
įrangos gamyba 

304000 
Karinių kovinių transporto priemonių 
gamyba 

309100 Motociklų gamyba 
309200 Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba 

309900 
Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto 
įrangos gamyba 

310100 
Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) 
baldų gamyba 

310200 Virtuvės baldų gamyba 
310300 Čiužinių gamyba 
310900 Kitų baldų gamyba 
321100 Monetų kalimas 

321200 
Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių 
gamyba 

321300 
Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių 
gamyba 

322000 Muzikos instrumentų gamyba 
323000 Sporto reikmenų gamyba 
324000 Žaidimų ir žaislų gamyba 
324010 Konstravimo rinkinių gamyba 
324020 Plastikinių žaislų gamyba 
324030 Medinių žaislų gamyba 
324040 Kimštinių žaislų gamyba 
324050 Stalo arba kambario žaidimų gamyba 

324060 
Plastikinių triračių ir kitų žaislų su ratukais 
gamyba 

324070 Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba 

325000 
Medicinos ir odontologijos prietaisų, 
instrumentų ir reikmenų gamyba 

325010 Odontologinio cemento gamyba 
325020 Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba 
325030 Protezų gamyba 
329100 Šluotų ir šepečių gamyba 
329900 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 

329910 
Medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų 
gamyba 

331100 Metalo gaminių remontas 
331200 Mašinų remontas 
331300 Elektroninės ir optinės įrangos remontas 
331400 Elektros įrangos remontas 

331500 
Įvairių tipų laivų remontas ir techninė 
priežiūra 

331600 
Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir 
techninė priežiūra 

331700 
Kitų transporto priemonių remontas ir 
techninė priežiūra 

331900 Kitos įrangos remontas 

332000 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas 
 D ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO 
KONDICIONAVIMAS 

351100 Elektros gamyba 
351200 Elektros perdavimas 
351300 Elektros paskirstymas 
351400 Elektros pardavimas 
352100 Dujų gamyba 
352200 Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais 
352300 Dujų pardavimas dujotiekiais 
353000 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas 
353010 Garo tiekimas 
353020 Karšto vandens tiekimas 

E VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS, 
ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS 

360000 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas 
360010 Vandens surinkimas ir valymas 
360020 Vandens tiekimas pramonės įmonėms 
360030 Vandens tiekimas gyventojams 
370000 Nuotekų valymas 
381100 Nepavojingų atliekų surinkimas 
381200 Pavojingų atliekų surinkimas 

382100 
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir 
šalinimas 

382200 Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas 
383100 Mašinų duženų išmontavimas 
383200 Išrūšiuotų medžiagų atgavimas 
390000 Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba 

(F) STATYBA 
411000 Statybų plėtra 

412000 
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 
statyba 

412010 Naujų pastatų statyba 

412020 
Pastatų remontas, restauravimas ir 
rekonstravimas 

421100 Kelių ir automagistralių tiesimas 

421110 
Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių 
ženklinimas 

421200 
Geležinkelių ir požeminių geležinkelių 
tiesimas 

421300 Tiltų ir tunelių statyba 
422100 Komunalinių nuotekų statinių statyba 

422200 
Komunalinių elektros ir telekomunikacijos 
statinių statyba 

429100 Vandens statinių statyba 

429900 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių 
statinių statyba 

431100 Statinių nugriovimas 
431200 Statybvietės paruošimas 

431210 
Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant 
kelius 

431220 Žemės darbai statybos aikštelėse 
431230 Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas 
431300 Žvalgomasis gręžimas 
432100 Elektros sistemų įrengimas 
432110 Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas 

432120 
Gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos 
įrengimas 

432130 Antenų, ryšio sistemų įrengimas 

432200 
Vandentiekio, šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemų įrengimas 
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432900 Kitos įrangos įrengimas 
433100 Tinkavimas 
433200 Staliaus dirbinių įrengimas 
433300 Grindų ir sienų dengimas 
433400 Dažymas ir stiklinimas 

433900 
Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai 
 

439100 
Stogų dengimas 
 

439900 
Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota 
statybos veikla 
 

(G) DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; 
VARIKLINIŲ TRANSPORO PRIEMONIŲ IR 
MOTOCIKLŲ REMONTAS 

451100 
Automobilių ir lengvųjų variklinių 
transporto priemonių pardavimas 

451900 
Kitų variklinių transporto priemonių 
pardavimas 

452000 
Variklinių transporto priemonių techninė 
priežiūra ir remontas 

453100 
Variklinių transporto priemonių atsarginių 
dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė 
prekyba 

453200 
Variklinių transporto priemonių atsarginių 
dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė 
prekyba 

454000 
Motociklų ir jų atsarginių dalių bei 
pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė 
priežiūra ir remontas 

461100 
Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, 
tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo 
agentų veikla 

461200 
Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių 
cheminių preparatų pardavimo agentų 
veikla 

461300 
Statybinio miško ir statybinių medžiagų 
pardavimo agentų veikla 

461400 
Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų 
pardavimo agentų veikla 

461500 
Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir 
geležies dirbinių pardavimo agentų veikla 

461600 
Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir 
odos dirbinių pardavimo agentų veikla 

461700 
Maisto produktų, gėrimų ir tabako 
pardavimo agentų veikla 

461800 
Kitų specifinių produktų pardavimo agentų 
specializuota veikla 

461900 Įvairių prekių pardavimo agentų veikla 

462100 
Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų 
gyvuliams didmeninė prekyba 

462200 Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba 
462300 Gyvų gyvulių didmeninė prekyba 
462400 Kailių ir odų didmeninė prekyba 

463100 
Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė 
prekyba 

463200 
Mėsos ir mėsos produktų didmeninė 
prekyba 

463300 
Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų 
aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba 

463400 Gėrimų didmeninė prekyba 

463410 Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba 
463420 Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba 
463500 Tabako gaminių didmeninė prekyba 

463600 
Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų 
didmeninė prekyba 

463700 
Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių 
didmeninė prekyba 

463800 
Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, 
vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė 
prekyba 

463900 
Maisto produktų, gėrimų ir tabako 
nespecializuota didmeninė prekyba 

464100 Tekstilės gaminių didmeninė prekyba 
464200 Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba 
464210 Guminės avalynės didmeninė prekyba 
464220 Odinės avalynės didmeninė prekyba 
464230 Kailinių gaminių didmeninė prekyba 

464240 
Drabužių ir drabužių priedų didmeninė 
prekyba 

464300 
Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų 
didmeninė prekyba 

464400 
Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo 
priemonių didmeninė prekyba 

464410 
Porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė 
prekyba 

464420 Valymo priemonių didmeninė prekyba 

464500 
Kvepalų ir kosmetikos priemonių 
didmeninė prekyba 

464600 Farmacijos prekių didmeninė prekyba 

464610 
Chirurginių ir ortopedinių instrumentų bei 
protezų didmeninė prekyba 

464620 
Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninė 
prekyba 

464700 
Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos 
didmeninė prekyba 

464800 
Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių 
dirbinių didmeninė prekyba 

464900 
Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė 
prekyba 

465100 
Kompiuterių, jų išorinės ir programinės 
įrangos didmeninė prekyba 

465200 
Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos 
ir jos dalių didmeninė prekyba 

466100 
Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų 
didmeninė prekyba 

466200 Staklių didmeninė prekyba 

466300 
Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos 
mašinų didmeninė prekyba 

466400 
Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų 
ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba 

466500 Įstaigos baldų didmeninė prekyba 

466600 
Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė 
prekyba 

466900 Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba 

467100 
Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų 
didmeninė prekyba 

467110 Kietojo kuro didmeninė prekyba 
467120 Benzino didmeninė prekyba 
467130 Dujinio kuro didmeninė prekyba 
467140 Dyzelinio kuro didmeninė prekyba 
467150 Tepalų didmeninė prekyba 
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467200 Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba 

467300 
Medienos, statybinių medžiagų ir 
sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba 

467310 
Popierinių sienų apmušalų didmeninė 
prekyba 

467400 
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo 
įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba 

467410 Geležies dirbinių didmeninė prekyba 
467420 Vandentiekio įrangos didmeninė prekyba 
467430 Šildymo įrangos didmeninė prekyba 
467500 Chemijos produktų didmeninė prekyba 

467510 
Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė 
prekyba 

467520 
Ne vaistinės paskirties stipriai veikiančiųjų 
ir nuodingųjų medžiagų didmeninė 
prekyba 

467600 Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba 

467610 
Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė 
prekyba 

467620 Linų pluošto didmeninė prekyba 
467700 Atliekų ir laužo didmeninė prekyba 
469000 Nespecializuota didmeninė prekyba 

471100 
Mažmeninė prekyba nespecializuotose 
parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, 
gėrimai ir tabakas 

471900 
Kita mažmeninė prekyba 
nespecializuotose parduotuvėse 

472100 
Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė 
prekyba specializuotose parduotuvėse 

472200 
Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė 
prekyba specializuotose parduotuvėse 

472300 
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė 
prekyba specializuotose parduotuvėse 

472400 
Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir 
cukraus saldumynų mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

472410 
Duonos, pyrago ir kitų miltinių produktų 
mažmeninė prekyba 

472420 
Konditerijos gaminių ir saldumynų 
mažmeninė prekyba 

472500 
Gėrimų mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

472510 Alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba 
472520 Gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba 

472600 
Tabako gaminių mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

472900 
Kita maisto produktų mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

473000 
Automobilių degalų mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

474100 
Kompiuterių, jų išorinės ir programinės 
įrangos mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

474200 
Telekomunikacijų įrangos mažmeninė 
prekyba specializuotose parduotuvėse 

474300 
Garso ir vaizdo įrangos mažmeninė 
prekyba specializuotose parduotuvėse 

475100 
Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

475200 
Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė 
prekyba specializuotose parduotuvėse 

475210 Dažų, lakų ir politūrų mažmeninė prekyba 
475220 Plokščiojo stiklo mažmeninė prekyba 
475230 Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba 

475240 
Medžiagų ir smulkiojo remonto darbams 
įrangos mažmeninė prekyba 

475300 
Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų 
mažmeninė prekyba specializuotose 
parduotuvėse 

475400 
Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų 
mažmeninė prekyba specializuotose 
parduotuvėse 

475900 
Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų 
ūkio prekių mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

476100 
Knygų mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

476200 
Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė 
prekyba specializuotose parduotuvėse 

476300 
Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė 
prekyba specializuotose parduotuvėse 

476400 
Sporto įrangos mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

476500 
Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

477100 
Drabužių mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

477200 
Avalynės ir odos gaminių mažmeninė 
prekyba specializuotose parduotuvėse 

477300 
Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių 
vaistus, veikla 

477400 
Medicinos ir ortopedinių prekių 
mažmeninė prekyba specializuotose 
parduotuvėse 

477500 
Kosmetikos ir tualeto reikmenų 
mažmeninė prekyba specializuotose 
parduotuvėse 

477600 
Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių 
gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

477700 
Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių 
dirbinių mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

477800 
Kita naujų prekių mažmeninė prekyba 
specializuotose parduotuvėse 

477810 
Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių 
reikmenų specializuota mažmeninė 
prekyba 

477820 
Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, 
anglies ir malkų specializuota mažmeninė 
prekyba 

477830 
Ginklų ir šaudmenų specializuota 
mažmeninė prekyba 

477840 Optikos prekių mažmeninė prekyba 
477890 Kita specializuota mažmeninė prekyba 

477900 
Naudotų daiktų mažmeninė prekyba 
parduotuvėse 

477910 Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba 

478100 
Maisto, gėrimų ir tabako gaminių 
mažmeninė prekyba kioskuose ir 
prekyvietėse 

478200 
Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė 
prekyba kioskuose ir prekyvietėse 
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478900 
Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose 
ir prekyvietėse 

479100 
Užsakomasis pardavimas paštu arba 
internetu 

479900 
Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, 
kioskuose ar prekyvietėse 

479910 
Mažmeninė prekyba per keliaujančius 
firmos atstovus 

479920 
Mažmeninė prekyba iš automatų 
smulkioms prekėms pardavinėti 

(H) TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS 

491000 
Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio 
transportas 

492000 Krovininis geležinkelio transportas 

493100 
Keleivių vežimas miesto arba 
priemiestiniu sausumos transportu 

493110 
Keleivių vežimas autobusais mieste ar 
priemiestyje 

493120 
Keleivių vežimas troleibusais mieste ar 
priemiestyje 

493200 Taksi veikla 

493900 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis 
sausumos transportas 

494100 Krovininis kelių transportas 
494200 Perkraustymo veikla 
495000 Transportavimas vamzdynais 

501000 
Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens 
transportas 

502000 
Jūrų ir pakrančių krovininis vandens 
transportas 

503000 Vidaus vandenų keleivinis transportas 
504000 Vidaus vandenų krovininis transportas 
511000 Keleivinis oro transportas 
512100 Krovininis oro transportas 
512200 Kosminis transportas 
521000 Sandėliavimas ir saugojimas 

522100 
Sausumos transportui būdingų paslaugų 
veikla 

522110 
Traukinių eismo organizavimas ir 
reguliavimas 

522120 
Automobilių stovėjimo aikštelių 
eksploatavimas 

522130 
Techninių priemonių, reguliuojančių 
gatvių judėjimą, eksploatavimas 

522140 Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas 
522150 Sauskelių transporto stočių eksploatavimas 

522160 
Riedmenų techninė priežiūra ir smulkus 
remontas 

522170 Geležinkelių eksploatavimas 

522200 
Vandens transportui būdingų paslaugų 
veikla 

522300 Oro transportui būdingų paslaugų veikla 
522400 Krovinių tvarkymas 
522900 Kita transportui būdingų paslaugų veikla 
522910 Muitinės tarpininkų veikla 

522920 
Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių 
veikla 

522930 
Vežimo dokumentų ir kelionės lapų 
parengimas ir išdavimas 

531000 
Pašto pagal įpareigojimą teikti 
universaliąsias paslaugas atliekama veikla 

532000 Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla 
(I ) APGYVENDINIMO IR MAITINIMO 
PASLAUGŲ VEIKLA 

551000 
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių 
veikla 

552000 
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio 
apgyvendinimo veikla 

552010 Poilsio namų veikla 
552020 Vaikų poilsio stovyklų veikla 

553000 
Poilsinių transporto priemonių, priekabų 
aikštelių ir stovyklaviečių veikla 

559000 Kita apgyvendinimo veikla 

561000 
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo 
veikla 

562100 Pagaminto valgio tiekimas renginiams 
562900 Kitų maitinimo paslaugų teikimas 
563000 Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla 

(J) INFORMACINIAI RYŠIAI 
581100 Knygų leidyba 
581200 Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba 
581300 Laikraščių leidyba 
581400 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 
581900 Kita leidyba 
582100 Kompiuterinių žaidimų leidyba 
582900 Kita programinės įrangos leidyba 

591100 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos 
programų gamyba 

591200 
Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir 
televizijos programų meninis 
apipavidalinimas 

591300 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos 
programų platinimas 

591400 Kino filmų rodymas 
592000 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba 
601000 Radijo programų transliavimas 

602000 
Televizijos programų rengimas ir 
transliavimas 

611000 Laidinio ryšio paslaugų veikla 
612000 Belaidžio ryšio paslaugų veikla 
613000 Palydovinio ryšio paslaugų veikla 
619000 Kitų ryšių paslaugų veikla 
620100 Kompiuterių programavimo veikla 
620200 Kompiuterių konsultacinė veikla 
620300 Kompiuterinės įrangos tvarkyba 

620900 
Kita informacinių technologijų ir 
kompiuterių paslaugų veikla 

631100 
Duomenų apdorojimo, interneto serverių 
paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla 

631200 Interneto vartų paslaugų veikla 
639100 Naujienų agentūrų veikla 

639900 
Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių 
paslaugų veikla 

(K) FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA 
641100 Centrinė bankininkystė 
641900 Kitas piniginis tarpininkavimas 
642000 Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla 

643000 
Trestų, fondų ir panašių finansinių 
institucijų veikla 

649100 Finansinė išperkamoji nuoma 
649200 Kitas kredito teikimas 
649900 Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių 
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paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir 
pensijų lėšų kaupimą 

651100 Gyvybės draudimas 
651200 Ne gyvybės draudimas 
651210 Kelionių draudimas 
652000 Perdraudimas 
653000 Pensijų lėšų kaupimas 
661100 Finansų rinkos valdymas 

661200 
Vertybinių popierių ir prekių sutarčių 
sudarymo tarpininkavimas 

661900 
Kita pagalbinė finansinių paslaugų, 
išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, 
veikla 

662100 Rizikos ir žalos vertinimas 
662200 Draudimo agentų ir brokerių veikla 

662900 
Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų 
kaupimo veikla 

663000 Fondų valdymo veikla 
(L) NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS 

681000 
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir 
pardavimas 

682000 
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo 
turto nuoma ir eksploatavimas 

683100 Nekilnojamojo turto agentūrų veikla 
683110 Nekilnojamojo turto vertinimas 

683200 
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį 
arba pagal sutartį 

(M) PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ 
VEIKLA 

691000 Teisinė veikla 

691010 
Konsultacijos ir juridinis atstovavimas 
civilinėse ir baudžiamosiose bylose 

691020 
Konsultacijos ir atstovavimas darbo 
ginčuose 

691030 
Bendrieji patarimai ir konsultacijos, 
teisinių dokumentų rengimas 

692000 
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; 
konsultacijos mokesčių klausimais 

692010 Buhalterinė apskaita  ir audito atlikimas 
692020 Finansinių ataskaitų rengimas 

692030 
Firmų ir kitų bendrovių komercinių 
operacijų apskaitos tvarkymas 

692040 Mokesčių konsultacijos 
701000 Pagrindinių buveinių veikla 
702100 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 
702200 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla 
711100 Architektūros veikla 

711200 
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios 
techninės konsultacijos 

711210 Inžinerinė - technologinė veikla 
711220 Projektiniai - konstruktoriniai darbai 
711230 Gatvių eismo projektavimas 
711240 Geodezinė veikla 
711250 Geologinės paieškos ir žvalgyba 
711260 Miškotvarka ir žemėtvarka 
712000 Techninis tikrinimas ir analizė 

712010 
Aplinkos kontrolė, ekologinis 
monitoringas 

712020 Medžiagų bandymai ir analizė 
712030 Produkcijos kokybės bandymai ir analizė 
712040 Maisto produktų tyrimas pagal higienos 

reikalavimus, įskaitant veterinarinį, 
susijusį su maisto produktų gamyba, 
tyrimą ir tikrinimą 

712050 
Variklinių transporto priemonių saugaus 
eismo periodinis patikrinimas 

712060 
Matavimo priemonių patikra bei 
kalibravimas 

712070 
Gaminių sertifikavimas, jų normatyvinių 
dokumentų reikalavimų kontrolė 

721100 
Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir 
taikomoji veikla 

721900 
Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos 
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 

721910 
Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji 
darbai 

721920 
Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji 
darbai 

721930 
Matematikos mokslų tiriamieji ir 
taikomieji darbai 

721940 
Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji 
darbai 

721950 
Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji 
darbai 

722000 
Socialinių ir humanitarinių mokslų 
moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 

722010 
Humanitarinių mokslų tiriamieji ir 
taikomieji darbai 

722020 
Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji 
darbai 

722030 
Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji 
darbai 

731100 Reklamos agentūrų veikla 
731200 Atstovavimas žiniasklaidai 

732000 
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės 
apklausa 

741000 Specializuota projektavimo veikla 
742000 Fotografavimo veikla 
743000 Vertimo raštu ir žodžiu veikla 

749000 
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, 
mokslinė ir techninė veikla 

750000 Veterinarinė veikla 
750010 Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas 
750020 Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas 
750030 Veterinarinė diagnostinė veikla 
750040 Veterinarijos laboratorijų veikla 

(N) ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO 
VEIKLA 

771100 
Automobilių ir lengvųjų variklinių 
transporto priemonių nuoma ir išperkamoji 
nuoma 

771200 
Sunkiasvorių variklinių transporto 
priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma 

771210 Krovininių automobilių nuoma 
771220 Turistinių autobusų nuoma 

772100 
Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir 
išperkamoji nuoma 

772110 Pramoginių valčių nuoma 
772120 Jojamųjų žirgų nuoma 
772130 Dviračių nuoma 
772140 Sporto įrangos nuoma 
772150 Kitų turizmo priemonių nuoma 
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772200 Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma 

772900 
Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma 
ir išperkamoji nuoma 

772910 
Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės 
nuoma 

772920 
Baldų ir kitų asmeniniam naudojimui 
skirtų daiktų nuoma 

772930 
Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir 
kostiumų nuoma 

773100 
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir 
išperkamoji nuoma 

773200 
Statybos ir inžinerinių statybos darbų 
mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji 
nuoma 

773300 
Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant 
kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma 

773310 Kompiuterių nuoma 

773320 
Kopijavimo, spausdinimo ir teksto 
apdorojimo mašinų nuoma 

773330 Kasos aparatų nuoma 

773400 
Vandens transporto priemonių ir įrangos 
nuoma ir išperkamoji nuoma 

773500 
Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma 
ir išperkamoji nuoma 

773900 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, 
įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir 
išperkamoji nuoma 

773910 Geležinkelio transporto priemonių nuoma 
773920 Motociklų nuoma 
773930 Automobilinių namelių nuoma 

773940 
Konteinerių, kilnojamųjų platformų ir 
padėklų nuoma 

773950 
Pramoninių elektrinių ir neelektrinių 
mašinų nuoma 

773960 Radijo ir televizijos įrenginių nuoma 
773970 Ryšių įrenginių nuoma 
773980 Matavimo ir kontrolės įrenginių nuoma 

774000 
Intelektinės nuosavybės ir panašių 
produktų, išskyrus autorių teisių saugomus 
objektus, išperkamoji nuoma 

781000 Įdarbinimo agentūrų veikla 
782000 Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla 
783000 Kitas darbo jėgos teikimas 
791100 Kelionių agentūrų veikla 
791200 Ekskursijų organizatorių veikla 

799000 
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių 
paslaugų veikla 

801000 Privati apsauga 
802000 Apsaugos sistemų paslaugų veikla 
803000 Tyrimo veikla 

811000 
Kombinuota patalpų funkcionavimo 
užtikrinimo veikla 

812100 Paprastasis pastatų valymas 
812200 Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla 
812900 Kita valymo veikla 
813000 Kraštovaizdžio tvarkymas 

821100 
Kombinuotųjų įstaigos administracinių 
paslaugų veikla 

821900 
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir 
kita specializuota įstaigai būdingų 
paslaugų veikla 

822000 
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų 
veikla 

823000 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas 

829100 
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų 
veikla 

829200 Fasavimo ir pakavimo veikla 

829900 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui 
būdingų paslaugų veikla 

(O) VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; 
PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS 

841100 Bendroji viešojo valdymo veikla 
841110 Lietuvos Respublikos apskričių veikla 
841120 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla 
841130 Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla 
841140 Iždo valdymas ir priežiūra 

841150 
Biudžeto vykdymas ir valstybinių fondų 
tvarkymas 

841160 
Centrinių administracinių institucijų 
įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla 

841170 
Vadovavimas muitinės tarnyboms ir jų 
veikla 

841180 
Vadovavimas statistikos ir sociologijos 
tarnyboms įvairiuose valstybės valdymo 
lygiuose bei jų veikla 

841200 
Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir 
kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį 
draudimą, veiklos reguliavimas 

841300 
Verslo veiklos reguliavimas ir parama 
efektyviau ją organizuoti 

842100 Užsienio reikalai 
842200 Gynybos veikla 
842300 Teisingumo ir teisminė veikla 
842400 Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla 
842500 Priešgaisrinių tarnybų veikla 

843000 
Privalomojo (valstybinio) socialinio 
draudimo veikla 

(P) ŠVIETIMAS 
851000 Ikimokyklinis ugdymas 
851010 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas 
851020 Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas 
852000 Pradinis ugdymas 
853100 Bendrasis vidurinis ugdymas 
853110 Pagrindinis ugdymas 
853120 Vidurinis ugdymas 
853200 Techninis ir profesinis vidurinis mokymas 

854100 
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis 
mokymas baigus vidurinę mokyklą 

854200 Aukštasis (tretinis) mokslas 
854210 Aukštasis neuniversitetinis mokslas 
854220 Aukštasis universitetinis mokslas 
854230 Doktorantūra 
855100 Sportinis ir rekreacinis švietimas 
855200 Kultūrinis švietimas 
855300 Vairavimo mokyklų veikla 
855900 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 
856000 Švietimui būdingų paslaugų veikla 

(Q) ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR 
SOCIALINIS DARBAS 

861000 Ligoninių veikla 
861010 Bendrosios paskirties ligoninių veikla 
861020 Specializuotųjų ligoninių veikla 
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861030 Reabilitacijos ligoninių veikla 
861040 Slaugos ligoninių veikla 
862100 Bendrosios praktikos gydytojų veikla 
862200 Gydytojų specialistų veikla 
862300 Odontologinės praktikos veikla 
869000 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla 

869010 
Viduriniojo medicinos personalo paslaugų 
teikiamas ligoniams ne ligoninėse 

869020 
Kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų 
veikla 

869030 Medicinos laboratorijų veikla 
869040 Greitosios pagalbos veikla 
871000 Stacionarinė slaugos įstaigų veikla 

872000 
Stacionarinė protiškai atsilikusių, 
psichikos ligonių, sergančiųjų 
priklausomybės ligomis globos veikla 

873000 
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų 
asmenų globos veikla 

879000 Kita stacionarinė globos veikla 

881000 
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio 
darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais 
asmenimis veikla 

889100 Vaikų dienos priežiūros veikla 

889900 
Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su 
apgyvendinimu socialinio darbo veikla 
 

(R) MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO 
ORGANIZAVIMO VEIKLA 

900100 Scenos pastatymų veikla 

900200 
Scenos pastatymams būdingų paslaugų 
veikla 

900300 Meninė kūryba 
900400 Meno įrenginių eksploatavimo veikla 
910100 Bibliotekų ir archyvų veikla 
910200 Muziejų veikla 

910300 
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų 
lankomų vietų eksploatavimas 

910400 
Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos 
rezervatų veikla 

910410 Zoologijos sodų veikla 
910420 Botanikos sodų veikla 
910430 Gamtos rezervatų ir draustinių veikla 

920000 
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo 
veikla 

920010 Loterijų organizavimo veikla 

920020 
Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo 
veikla 

920030 
Kitų azartinių žaidimų organizavimo 
veikla 

931100 Sporto įrenginių eksploatavimas 
931200 Sporto klubų veikla 
931300 Kūno rengybos centrų veikla 
931900 Kita sportinė veikla 

931910 
Sportinė ar mėgėjų medžioklė bei su ja 
susijusi veikla 

931920 
Sportinė ar mėgėjų žvejyba bei su ja 
susijusi veikla 

932100 Atrakcionų ir teminių parkų veikla 

932900 
Kita pramogų ir poilsio organizavimo 
veikla 

(S) KITA APTARNAVIMO VEIKLA 

941100 
Verslininkų ir darbdavių narystės 
organizacijų veikla 

941200 Profesinių narystės organizacijų veikla 
942000 Profesinių sąjungų veikla 
949100 Religinių organizacijų veikla 
949110 Religinių bendrijų veikla 
949120 Vienuolynų veikla 
949200 Politinių organizacijų veikla 

949900 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės 
organizacijų veikla 

951100 Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas 
951200 Ryšių įrangos remontas 
951210 Ryšio sistemų techninė priežiūra 

952100 
Vartotojiškos elektroninės įrangos 
remontas 

952200 
Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei 
sodo įrangos remontas 

952300 Avalynės ir odos gaminių taisymas 
952400 Baldų ir interjero reikmenų taisymas 

952500 
Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių 
dirbinių taisymas 

952900 
Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų 
taisymas 

960100 
Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir 
(sausasis) valymas 

960200 Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla 
960300 Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla 
960400 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla 

960900 
Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų 
aptarnavimo veikla 

(T) NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, 
VEIKLA; NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU 
SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI SKIRTŲ 
NEDIFERENCIJUOJAMŲ GAMINIŲ GAMYBA IR 
PASLAUGŲ TEIKIMU 

970000 
Namų ūkių, samdančių namų ūkio 
personalą, veikla 

981000 

Privačių namų ūkių veikla, susijusi su 
savoms reikmėms tenkinti skirtų 
nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų 
gamyba 

982000 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su 
savoms reikmėms tenkinti skirtų 
nediferencijuojamų paslaugų teikimu 

(U) EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR 
ĮSTAIGŲ VEIKLA 

990000 
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų 
veikla 
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Paaiškinimų klausėjams, atliekantiems gyventojų užimtumo statistinį tyrimą 

6 priedas 
 
 

Dažniausiai pasikartojančių profesijų kodavimo pavyzdžiai (12, 67 klausimas) 
 

  ISCO-08 

1 Vadovai 

11 Teis÷s aktų leid÷jai, vyresnieji valstyb÷s 
tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir 
kiti vadovai 

111103 Seimo narys 
111106 Savivaldybės tarybos narys 
111107 Meras 
111216 Institucijos ar įstaigos vadovas (ar 

vyriausiasis valstybės pareigūnas) 
(Seimui ar Respublikos Prezidentui 
atskaitinga institucija, įstaiga prie 
vyriausybės ar pan.) 

111217 Vyriausiasis prokuroras (išskyrus 
apygardos ir apylinkės) 

111301 Seniūnijos seniūnas 
111404 Profesinės sąjungos pirmininkas 
111406 Asociacijos [konfederacijos, draugijos, 

rūmų, sąjungos] vadovas 
112008 Gamybos įmonės vadovas 
112015 Statybos įmonės vadovas 
112016 Prekybos įmonės vadovas 
112023 Maitinimo įmonės vadovas 
112024 Transporto įmonės vadovas 
112028 Pašto vadovas 
112033 Aukštosios mokyklos vadovas 
112035 Kultūros įstaigos vadovas 
112036 Švietimo įstaigos vadovas 
112037 Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas 
112038 Socialinio darbo įstaigos vadovas 
112040 Sporto įstaigos vadovas 
112041 Kelionių agentūros vadovas 
112045 Apygardos (apylinkės) vyriausiasis 

prokuroras 
112048 Įmonės vadovas 
112049 Agentūros vadovas 
112052 Laboratorijos vadovas 
112055 Archyvo vadovas 

12 Administravimo ir komercijos 
vadovai 

121101 Ekonomikos ir finansų direktorius 
121102 Vyriausiasis buhalteris 
121105 Finansų padalinio vadovas 
121107 Vyriausiasis finansininkas 
121203 Personalo padalinio vadovas 
121910 Darbų saugos padalinio vadovas 
121913 Raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] 

vadovas 
121914 Darbų vadovas 
122101 Komercijos direktorius 
122106 Komercijos padalinio vadovas 
122303 Vyriausiasis konstruktorius 

13 Gamybos ir specializuotų paslaugų 
srities vadovai 

131101 Žemės ūkio padalinio vadovas 
131102 Medienos ruošos padalinio vadovas 

131106 Vyriausiasis inžinierius (žemės, miškų, 
medžioklės ūkis) 

131109 Girininkas 
131112 Veterinarijos gydyklos vadovas 
132102 Gamybos vadovas 
132104 Cecho [baro] viršininkas (gamyba) 
132106 Dirbtuvių viršininkas [vedėjas] 

(gamyba) 
132108 Vyriausiasis mechanikas (gamyba) 
132109 Vyriausiasis inžinierius (gamyba) 
132110 Vyriausiasis energetikas (gamyba) 
132114 Vyriausiasis cecho [baro] inžinierius 

(gamyba) 
132115 Įmonės [cecho, baro] pamainos 

viršininkas (gamyba) 
132301 Statybos padalinio vadovas 
132302 Vyriausiasis architektas 
132307 Statybos projekto vadovas  
132401 Pašto padalinio vadovas 
132402 Geležinkelio stoties vadovas 
132403 Transporto padalinio vadovas 
132405 Sandėlio vadovas 
132409 Tiekimo padalinio vadovas 
133002 Informacinių technologijų padalinio 

vadovas 
134101 Vaikų lopšelio [lopšelio-darželio, 

darželio, darželio-mokyklos] direktorius 
134201 Vyriausiasis gydytojas 
134203 Medicinos įstaigos administratorius 
134204 Vyriausiasis slaugytojas 
134304 Slaugos namų direktorius 
134501 Pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos 

direktorius 
134602 Banko padalinio vadovas 
134604 Draudimo bendrovės padalinio vadovas 
134903 Bibliotekos direktorius (vedėjas) 
134908 Muziejaus direktorius (vedėjas) 

14 Viešbučių ir restoranų, mažmeninės 
prekybos ir kitų paslaugų srities 
vadovai 

141102 Bendrabučio direktorius 
141103 Viešbučio padalinio vadovas 
141201 Maitinimo padalinio [restorano, baro, 

kavinės, valgyklos] vadovas 
141202 Maisto gamybos vedėjas 
142001 Parduotuvės padalinio vadovas 
142007 Vaistinės direktorius (vedėjas) 
143109 Radijo programų direktorius 
143114 Televizijos programų skyriaus 

direktorius 
143120 Sporto centro vadovas 
143122 Meno vadovas 

2 Specialistai 

21 Mokslų ir inžinerijos specialistai 

211107 Fizikas 

211202 Sinoptikas 
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211301 Chemikas 
211401 Geodezininkas 
211422 Geologas 
212001 Aktuaras 
212006 Matematikas 
213159 Biochemikas 
213162 Farmakologas 
213201 Agronomas 
213204 Miškininkas 
213213 Zootechnikas 
213301 Ekologas 
214102 Sąnaudų įvertinimo inžinierius 
214110 Cemento gamybos technologas 
214111 Keramikos gamybos technologas 
214121 Avalynės gamybos technologas 
214124 Darbo organizavimo ir normavimo 

inžinierius 
214131 Siuvimo technologas 
214135 Įrenginių inžinierius 
214202 Statybos inžinierius 
214217 Kelių tiesybos inžinierius 
214301 Aplinkos apsaugos inžinierius 
214401 Aviacijos inžinierius 
214411 Dujų turbinų inžinierius 
214424 Šaldymo įrenginių inžinierius 
214430 Mechanikos inžinierius 
214437 Konstruktorius 
214438 Transporto specialistas 
214450 Geodezijos inžinierius 
214505 Naftos inžinierius 
214509 Pluošto technologas 
214510 Maisto produktų ir gėrimų technologas 
214519 Žaliavų kokybės inžinierius 
214905 Darbų saugos inžinierius 
215101 Elektros inžinierius 
215203 Elektronikos inžinierius 
215301 Telekomunikacijų inžinierius 
215304 Radijo ryšio inžinierius 
215308 Televizijos ryšio inžinierius 
215312 Palydovinio ryšio inžinierius 
216103 Architektas 
216311 Dailininkas dizaineris 
216405 Projektuotojas konstruktorius 
216501 Kartografas 
216513 Žemėtvarkininkas 
216602 Dizaineris maketuotojas 

22 Sveikatos specialistai 

221101 Šeimos gydytojas 
221201 Gydytojas chirurgas 
221205 Gydytojas akušeris-ginekologas 
221209 Gydytojas rezidentas (specialioji 

rezidentūra) 
221211 Gydytojas dietologas 
221221 Gydytojas kardiologas 
221232 Vaikų ligų gydytojas 
221234 Gydytojas psichiatras 
221245 Vidaus ligų gydytojas 
221248 Gydytojas ortopedas traumatologas 
222101 Bendrosios praktikos slaugytojas 
222105 Psichikos sveikatos slaugytojas 
222106 Anestezijos ir intensyviosios terapijos 

slaugytojas (dirbantis intensyvios 

terapijos, reanimacijos skyriuje, 
teikiantis intensyviąją terapiją) 

222107 Vaikų slaugytojas 
222201 Akušeris 
223001 Homeopatas 
224001 Bendruomenės slaugytojas (pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigoje) 
225003 Veterinarijos gydytojas 
226101 Gydytojas odontologas 
226205 Vaistininkas 
226301 Epidemiologas 
226304 Visuomenės sveikatos specialistas 
226321 Darbų saugos organizatorius 
226401 Kineziterapeutas 
226503 Dietologas 
226701 Optometrijos specialistas 

23 Mokymo specialistai 

231006 Filologijos dėstytojas 
231013 Muzikos dėstytojas 
231025 Vadybos ir verslo administravimo 

dėstytojas 
231034 Ekonomikos dėstytojas 
231043 Profesijos dalykų mokytojų rengimo 

dėstytojas 
231044 Sporto dėstytojas 
231049 Matematikos dėstytojas 
231056 Informatikos dėstytojas 
231081 Elektronikos inžinerijos dėstytojas 
232035 Informacijos technologijų mokytojas 
233001 Lietuvių kalbos mokytojas 
233002 Anglų kalbos mokytojas 
233009 Prancūzų kalbos mokytojas 
233010 Rusų kalbos mokytojas 
233011 Vokiečių kalbos mokytojas 
233013 Matematikos mokytojas 
233015 Istorijos mokytojas 
233019 Geografijos mokytojas 
233020 Fizikos ir astronomijos mokytojas 
233021 Biologijos mokytojas 
233022 Chemijos mokytojas 
233023 Dailės mokytojas 
233024 Muzikos mokytojas 
233026 Choreografijos mokytojas 
233027 Tikybos mokytojas 
233029 Kūno kultūros mokytojas 
233031 Darbų mokytojas 
234101 Pradinio ugdymo mokytojas 
234201 Lopšelio-darželio auklėtojas 
234202 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 
235101 Švietimo konsultantas 
235108 Metodininkas 
235110 Mokyklų inspektorius 
235201 Specialusis pedagogas 
235202 Logopedas 
235502 Privatus šokių mokytojas 
235903 Privatus raštingumo mokytojas 

24 Verslo ir administravimo specialistai 

241103 Buhalteris 
241104 Auditorius 
241204 Finansų vadybininkas 
241305 Finansininkas 
242104 Verslo konsultantas 
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242210 Projekto vadovas  
242212 Viešojo administravimo specialistas 
242305 Personalo specialistas [vadybininkas] 
243102 Rinkos tyrimo analitikas 
243103 Logistikos specialistas [vadybininkas] 
243105 Pardavimo vadybininkas 
243107 Prekių žinovas 
243108 Rinkotyros specialistas [vadybininkas] 
243109 Turizmo vadybininkas 
243111 Produkto vadybininkas 
243112 Vežimo specialistas [vadybininkas] 
243208 Atstovas spaudai 
243301 Pardavimo atstovas (išskyrus 

informacinių technologijų ir ryšių 
paslaugas) 

243302 Pardavimo atstovas (pramonės gaminiai) 
243304 Techninis pardavimo atstovas 
243401 Pardavimo atstovas (informacinių 

technologijų ir ryšių paslaugos) 
25 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų 

specialistai 

251104 Kompiuterių sistemų specialistas 
251201 Kompiuterių sistemų projektuotojas 
251206 Kompiuterių taikymo inžinierius 
251401 Programuotojas 
251901 Programinės įrangos testuotojas 
252103 Duomenų bazių specialistas 
252305 Kompiuterių tinklo administratorius 
252904 Informacinių technologijų ir ryšių 

saugumo specialistas 
252906 Kompiuterijos inžinierius 

26 Teis÷s, socialin÷s ir kultūros sričių 
specialistai 

261101 Advokatas 
261103 Teisininkas 
261107 Prokuroras 
261108 Antstolis 
261202 Teisėjas 
261910 Juriskonsultas 
261912 Notaras 
261913 Tyrėjas 
262101 Archyvaras 
262103 Muziejininkas 
262204 Bibliotekininkas 
263102 Ekonomistas 
263401 Psichologas 
263506 Socialinis darbuotojas 
263606 Dvasininkas 
264106 Kritikas 
264115 Dramaturgas 
264117 Knygų redaktorius 
264125 Stilistas 
264128 Metraštininkas 
264201 Apžvalgininkas 
264202 Laidos vedėjas 
264207 Spaudinių redaktorius 
264212 Žurnalistas 
264220 Reporteris 
264306 Filologas 
264314 Kalbininkas 
264316 Vertėjas 
265101 Dailininkas 

265117 Restauratorius 
265201 Kompozitorius 
265204 Muzikantas 
265209 Populiariosios muzikos dainininkas 
265212 Dirigentas 
265302 Choreografas 
265401 Prodiuseris 
265403 Radijo laidų režisierius 
265408 Garso režisierius 
265409 Televizijos laidų režisierius 
265501 Aktorius 
265601 Žinių pranešėjas 
265901 Renginio vedėjas, konferansjė 

3 Technikai ir jaunesnieji specialistai 

31 Jaunesnieji mokslo ir inžinerijos 
specialistai 

311102 Chemijos technikas 
311103 Geologijos technikas 
311107 Fizikos technikas 
311110 Metrologas 
311202 Statybos darbų prižiūrėtojas 
311207 Melioracijos technikas 
311212 Konstrukcijų technikas 
311213 Darbo normavimo technikas 
311302 Elektrotechnikas 
311505 Aviacijos technikas 
311509 Žemės ūkio mašinų technikas 
311514 Šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių 

technikas 
311528 Įrenginių eksploatavimo meistras 
311603 Cheminių procesų technikas 
311710 Budintis technikas 
311801 Braižytojas 
311901 Informacinių technologijų technikas 
311907 Saugumo technikos technikas 
312201 Pamainos meistras (gamyba) 
312202 Gamybos meistras 
312203 Cecho [baro] meistras (gamyba) 
312205 Brigadininkas (gamybos darbai) 
312303 Kelių meistras 
312304 Brigadininkas (statybos darbai) 
312305 Pastatų statybos darbų meistras 
313204 Operatorius (vandens filtravimo 

įrenginių) 
313206 Operatorius (tliekų deginimo įrenginio)  
313210 Operatorius (vandenvietės įrangos) 
313222 Operatorius (valymo įrangos) 
313229 Operatorius (geriamojo vandens ruošimo 

įrenginio) 
313315 Operatorius (vakuuminio įrenginio) 
313406 Operatorius (naftos ir gamtinių dujų 

perdirbimo įmonės) 
314112 Laborantas  
314208 Apželdinimo technikas 
314301 Valstybinis aplinkos apsaugos 

inspektorius 
314302 Miškininkystės technikas 
314304 Eigulys 
314305 Medienos ruošos meistras 
314311 Gamtos rezervato prižiūrėtojas 
315105 Laivo elektromechanikas 
315201 Laivo kapitonas 
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315207 Laivavedys 
315301 Orlaivio vadas 
315312 Skraidymo instruktorius 
315403 Skrydžių valdymo dispečeris 

32 Jaunesnieji sveikatos specialistai 

321104 Medicininės rentgeno įrangos 
operatorius 

321111 Operacinės slaugytojas 
321208 Medicinos tarnybos laborantas 
321301 Farmakotechnikas 
321302 Vaistininko padėjėjas 
321402 Dantų technikas 
322101 Slaugytojas asistentas 
323002 Žolininkas 
324001 Veterinarijos felčeris 
325101 Gydytojo odontologo padėjėjas 
325201 Sveikatos statistikas ir informatikas 
325204 Medicinos įstaigos registratorius 
325401 Optikos reikmenų pardavėjas 
325402 Akinių meistras 
325502 Kineziterapeuto padėjėjas 
325503 Masažuotojas 
325601 Gydytojo padėjėjas  
325701 Darbo higienos inspektorius 
325720 Profesinės sveikatos ir darbo saugos 

inspektorius  
325802 Skubiosios medicinos pagalbos slaugos 

specialistas 
325902 Kosmetologas 

33 Jaunesnieji verslo ir administravimo 
specialistai 

331103 Vertybinių popierių brokeris 
331301 Buhalteris sąskaitininkas 
331302 Personalo inspektorius 
331502 Draudimo ieškinių ekspertas 
331503 Turto vertintojas 
332101 Draudimo agentas [vadybininkas] 
332202 Pardavimo agentas [vadybininkas] 
332301 Pirkimo agentas [vadybininkas] 
332302 Tiekimo agentas [vadybininkas] 
332303 Tiekėjas 
332304 Logistas 
332402 Prekybos brokeris 
333102 Ekspeditorius 
333103 Muitinės tarpininkas 
333303 Įdarbinimo tarnautojas 
333401 Nekilnojamojo turto agentas 
333908 Reklamos agentas [vadybininkas] 
333909 Verslo paslaugų vadybininkas 
333912 Gidas 
334101 Raštinės administratorius 
334203 Teisės institucijos sekretorius 
334305 Įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas 
334321 Administratorius 
335103 Muitinės inspektorius 
335104 Pasienietis 
335201 Mokesčių inspekcijos specialistas 
335301 Pensijų skyriaus specialistas 
335302 Pašalpų skyriaus specialistas 
335402 Migracijos įstaigos specialistas 
335501 Policijos tyrėjas 
335503 Kelių policijos specialistas (eismo 

priežiūra) 
335901 Gaisrų tyrėjas 
335906 Viešojo administravimo institucijos 

specialistas  
335913 Vaiko teisių apsaugos inspektorius 
335915 Revizorius kontrolierius 

34 Jaunesnieji teis÷s, socialin÷s srities, 
kultūros ir giminiškų profesijų specialistai 

341102 Advokato padėjėjas 
341104 Teisėjo padėjėjas 
341201 Socialinių išmokų darbuotojas 
341203 Jaunesnysis socialinis darbuotojas 
341205 Socialinio darbuotojo padėjėjas 
341206 Lankomosios priežiūros darbuotojas 
342101 Sportininkas 
342201 Sporto treneris 
343105 Fotografas 
343112 Kino operatorius 
343207 Interjero dizaineris  
343401 Vyriausiasis virėjas 
343504 Scenos technikas 
343508 Apšvietimo technikas 

35 Informacinių ir ryšių sistemų technikai 

351101 Kompiuterių įrangos operatorius 
351204 Kompiuterio programuotojo asistentas 
351207 Kompiuterių technikas 
352113 Operatoriaus padėjėjas 
352115 Garso ir vaizdo operatorius 
352117 Transliavimo technikas 
352123 Kino mechanikas 
352201 Telekomunikacijų inžinerijos technikas 
352203 Radijo ryšio technikas 
352206 Telefono ryšio technikas 
352207 Televizijos ryšio technikas 
352212 Telekomunikacijų įrangos operatorius 

4 Įstaigų tarnautojai 

41 Tarnautojai ir klavišinių įtaisų operatoriai, 
atliekantys bendras funkcijas 

411003 Registratorius 
412001 Sekretorius 
412005 Raštvedys 
413103 Mašininkas 
413109 Informacijos perdavimo operatorius 
413110 Teletaipo operatorius, teletaipininkas 
413201 Duomenų įvesties operatorius  
413203 Kompiuterininkas 

42 Klientų aptarnavimo tarnautojai 

421102 Banko kasininkas 
421104 Pašto prekystalio tarnautojas 
421106 Inkasatorius 
421203 Lošimo namų tarnautojas, krupjė 
421402 Skolų išieškotojas 
422104 Kelionių agentūros tarnautojas 
422302 Telefonu aptarnaujantis operatorius 
422401 Viešbučio registratorius 
422501 Klientų informavimo tarnautojas 
422704 Apklausų atlikėjas 

43 Apskaitos, statistikos, finansų ir 
materialinių vertybių apskaitos tarnautojai 

431107 Buhalterijos tarnautojas 
431110 Apskaitininkas 
431210 Statistikos įstaigos tarnautojas 
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431211 Mokesčių įstaigos tarnautojas 
432105 Logistikos įmonės tarnautojas 
432107 Sandėlininkas 
432316 Krovinių prižiūrėtojas 
432325 Dispečeris 

44 Kiti įstaigų tarnautojai 

441101 Bibliotekos tarnautojas 
441204 Paštininkas 
441210 Pensijų išnešiotojas 
441302 Statistinių duomenų koduotojas 
441305 Korektorius 
441402 Raštininkas 
441501 Klasifikatorių tvarkytojas 
441504 Kopijavimo įrangos operatorius 
441505 Archyvo tvarkytojas 

5 Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir 
pardav÷jai 

51 Paslaugų asmenims darbuotojai 

511102 Lėktuvo palydovas 
511201 Traukinio palydovas 
511209 Konduktorius kontrolierius 
511303 Kelionių vadovas 
512001 Virėjas 
512007 Kulinaras 
512009 Maisto išdavėjas 
513101 Padavėjas 
513201 Barmenas 
514101 Kirpėjas 
514209 Vizažistas 
514211 Manikiūrininkas 
515101 Ūkvedys 
515105 Ūkio skyriaus darbuotojas 
515107 Komendantas 
515113 Brigadininkas (valymo darbai) 
515202 Ekonomas (namų ūkio) 
515205 Namo valdytojas 
516302 Laidojimo paslaugų įmonės darbuotojas 
516401 Veterinarijos sanitaras 
516410 Kinologas 
516501 Vairavimo instruktorius 

52 Pardav÷jai 

521101 Kiosko pardavėjas 
521102 Turgaus pardavėjas 
522201 Vyriausiasis kasininkas 
522203 Prekybos salės vadybininkas 
522305 Pardavėjas 
522307 Pardavėjas kasininkas 
523002 Kasininkas 
523005 Prekių fasuotojas 
524501 Degalinės operatorius 

53 Asmens priežiūros darbuotojai 

531101 Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas 
531201 Mokytojo padėjėjas 
532103 Slaugytojo padėjėjas 
532201 Asmens priežiūros namuose darbuotojas 
532902 Dezinfekuotojas 
532903 Vaistininko pagalbininkas 

54 Apsaugos darbuotojai 

541106 Ugniagesys gelbėtojas 
541201 Policijos patrulis 
541303 Kalėjimo prižiūrėtojas 
541408 Pašto siuntų lydėtojas 

541416 Apsaugos darbuotojas 
541418 Pamainos budėtojas 
541421 Salės budėtojas 
541426 Muziejaus prižiūrėtojas 
541902 Gelbėtojas 

6 Kvalifikuoti žem÷s, miškų ir žuvininkyst÷s 
ūkio darbuotojai 

61 Kvalifikuoti prekinio žem÷s ūkio 
darbuotojai 

611108 Javų augintojas 
611119 Lauko daržovių augintojas 
611209 Vaiskrūmių augintojas 
611307 Kvalifikuotas šiltnamio darbininkas 
611308 Grybų augintojas 
611309 Daigų augintojas 
611314 Kvalifikuotas apželdinimo darbininkas 
611315 Daržininkas 
611322 Gėlininkas 
611401 Kvalifikuotas mišriųjų kultūrinių augalų 

ūkio darbininkas 
612101 Naminių gyvulių augintojas 
612103 Galvijų augintojas 
612123 Kvalifikuotas fermos darbininkas 
612126 Galvijų šėrimo operatorius 
612201 Naminių paukščių augintojas 
612301 Bitininkas 
613002 Mišriojo ūkio ūkininkas 
613003 Žemdirbys 

62 Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkyst÷s 
ir medžiokl÷s ūkio darbuotojai 

621002 Motorinio pjūklo operatorius 
621003 Medkirtys 
621005 Kvalifikuotas miškų ūkio darbininkas 
622201 Jūros priekrantės žvejys 
622202 Vidaus vandenų žvejys 
622301 Tinklais žvejojančio laivo žvejys 
622402 Medžiotojas 

63 Natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių 
augintojai, žvejai, miško g÷rybių ir 
vaistažolių rink÷jai 

631002 Natūraliojo ūkio augalų augintojas 
632002 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojas 
633002 Mišriojo natūraliojo ūkio augalų ir 

gyvulių augintojas 
634001 Natūraliojo ūkio žvejys 
634002 Natūraliojo ūkio miško gėrybių ir 

vaistažolių rinkėjas 
7 Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 

71 Statybininkai ir giminiškų profesijų 
darbininkai, išskyrus elektrikus 

711102 Plataus profilio statybininkas 
711202 Plytų mūrininkas 
711407 Betonuotojas 
711516 Stalius 
711517 Dailidė 
711919 Kelininkas 
712101 Stogdengys 
712207 Plytelių klojėjas 
712302 Tinkuotojas 
712611 Vamzdžių klojėjas 
712622 Santechnikas 
713101 Statinių dažytojas 
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713116 Apdailininkas 
 

72 Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir 
giminiškų profesijų darbininkai 

721206 Suvirintojas 
721216 Metalo pjaustytojas [pjūklais, žirklėmis, 

staklėmis, presais] 
721217 Metalo pjaustytojas dujomis 
721311 Skardininkas 
721402 Plieninių konstrukcijų surinkėjas 

[montuotojas] 
721503 Takelažininkas 
722111 Štampuotojas 
722212 Šaltkalvis 
722301 Metalo gręžėjas 
722309 Metalo galandimo staklių derintojas 

operatorius 
722321 Tekintojas 
722324 Plataus profilio staklininkas 
722327 Prietaisų tikrintojas 
722333 Frezuotojas 
722362 Operatorius (dujinio ar deguoninio 

metalo pjaustymo mašinų) 
722365 Operatorius (tekinimo staklių) 
722408 Įrankių šlifuotojas 
723102 Automobilių mechanikas 
723109 Variklinių transporto priemonių 

mechanikas 
723117 Automobilių šaltkalvis 
723125 Akumuliatorininkas 
723302 Remonto šaltkalvis, šaltkalvis 

remontininkas (pramonės ir žemės ūkio 
mašinų) 

723309 Žemės ūkio mašinų šaltkalvis surinkėjas 
723310 Pramonės įrangos šaltkalvis surinkėjas 
723311 Žemės ūkio mašinų montuotojas 
723313 Laivų variklių šaltkalvis surinkėjas 
723345 Šaltkalvis santechnikas (pramonės ir 

žemės ūkio mašinų) 
723348 Šaltkalvis suvirintojas (pramonės ir 

žemės ūkio mašinų) 
723360 Šaldymo įrenginių remontininkas 

723368 
Automatikos įrangos derintojas 
(pramonės ir žemės ūkio mašinų) 

723378 Defektoskopininkas  
723383 Elektros įrangos remonto šaltkalvis 

(pramonės ir žemės ūkio mašinų) 
73 Amatininkai ir spausdinimo darbininkai 

731119 Laikrodininkas 
731308 Juvelyras 
731322 Gintaro apdirbimo meistras 
731421 Keramikas 
731510 Stiklo apdirbėjas 
731636 Galvanikas 
731637 Emaliuotojas 
731701 Pintų daiktų pynėjas 
731811 Tekstilės pluošto rūšiuotojas 
731812 Tekstilės pluošto šukuotojas 
731824 Komplektuotojas  
731828 Mezgėjas 
731834 Siūlų ir verpalų verpėjas 
731841 Audėjas 

731905 Floristas 
732203 Spaustuvininkas 
732224 Tekstilės marginimo mašinų operatorius 
732301 Knygrišys 

74 Elektromechaninių ir elektroninių 
įrenginių mechanikai 

741101 Elektrikas 
741203 Elektromonteris 
741225 Elektromechanikas 
742101 Elektroninės įrangos derintojas 
742102 Elektroninės įrangos montuotojas 
742110 Buitinių prietaisų taisytojas 
742116 Radioelektroninės aparatūros ir prietaisų 

derintojas 
742118 Detalių ir įtaisų kontrolierius 
742124 Elektroninės įrangos taisymo meistras  
742235 Ryšininkas 
742249 Kompiuterių įrangos derintojas 

75 Maisto gamintojai, medienos meistrai, 
siuv÷jai ir kiti giminiškų profesijų 
darbininkai ir amatininkai 

751101 Žuvų darinėtojas 
751104 Mėsininkas 
751106 Mėsos konservuotojas 
751107 Žuvų pjaustytojas 
751116 Dešrų gamintojas 
751126 Skerdikas 
751128 Mėsos rūkyklos darbininkas 
751131 Dešrų cecho darbininkas 
751133 Žaliavų smulkintojas [malėjas] 
751201 Kepėjas 
751206 Konditeris 
751217 Mielių gamintojas 
751221 Pyrago tešlos maišytojas 
751234 Fasuotojas {maisto pramonė} 
751235 Formuotojas {maisto pramonė} 
751237 Duonos kepimo darbininkas 
751241 Glazūruotojas 
751244 Saldainių gamintojas 
751308 Pieno priėmėjas 
751319 Pieno produktų gamintojas 
751402 Aliejaus spaudėjas 
751406 Vaisių marinuotojas 
751409 Daržovių konservuotojas 
751501 Maisto produktų rūšiuotojas 
751512 Maisto produktų tikrintojas 

[kontrolierius] 
751613 Cigarečių gamintojas 
752106 Medienos apdirbėjas 
752224 Baldžius 
752303 Medienos pjaustytojas 
752308 Medienos apdirbimo staklių derintojas 

operatorius 
753220 Drabužių modeliuotojas 
753221 Siuvėjas sukirpėjas 
753311 Siuvėjas (pagal klientų užsakymus) 
753406 Apmušėjas 
753509 Kailių dažytojas 
753633 Batsiuvys 
754102 Naras gelbėtojas 
754303 Kokybės inspektorius (išskyrus maistą ir 

gėrimus) 
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754306 Produktų kokybės inspektorius (išskyrus 
maistą ir gėrimus) 

754309 Produktų rūšiuotojas (išskyrus maistą ir 
gėrimus) 

8 Įrenginių ir mašinų operatoriai ir 
surink÷jai 

81 Stacionariųjų įrenginių ir mašinų 
operatoriai 

811219 Operatorius (akmens apdirbimo mašinų) 
811306 Gręžinių gręžėjas 
811401 Operatorius (akmens apdirbimo staklių)  
811419 Operatorius (betono maišyklės) 
811420 Operatorius (cemento maišyklės) 
812211 Operatorius (metalo laminavimo 

mašinų) 
812212 Operatorius (metalo dažymo mašinų) 
813109 Operatorius (cemento degimo krosnies) 
813131 Cheminių tirpalų ruošėjas 
813140 Operatorius (trąšų gamybos mašinos) 
813146 Operatorius (dujų suskystinimo 

įrenginio) 
813204 Rentgeno juostų ryškintojas 
813214 Nuotraukų spausdintojas 
814108 Operatorius (padangų restauravimo 

mašinų) 
814111 Vulkanizuotojas 
814212 Operatorius (plastikų laminavimo 

mašinų) 
814217 Plastikinių gaminių apdorotojas 
814308 Operatorius (popierinių gaminių 

gamybos mašinų) 
815113 Operatorius (sintetinio pluošto verpimo 

mašinų)  
815123 Linų perdirbimo linijos darbininkas 
815203 Mezgimo mašinų derintojas 
815204 Audimo staklių derintojas 
815209 Operatorius (mezgimo mašinų) 
815301 Operatorius (siuvimo mašinų) 
815701 Operatorius (skalbimo mašinų) 
815703 Operatorius (skalbyklos lyginimo 

mašinų) 
816001 Operatorius (valgomųjų ledų gamybos 

įrenginių) 
816005 Operatorius (žuvies perdirbimo 

įrenginių) 
816009 Operatorius (mėsos perdirbimo 

įrenginių) 
816040 Operatorius (duonos kepimo įrenginių) 
816042 Operatorius (šokolado gamybos 

įrenginių) 
816047 Operatorius (tešlos maišymo įrenginių) 
816055 Operatorius (vaisių ir daržovių 

perdirbimo įrenginių) 
816056 Operatorius (margarino gamybos 

įrenginių) 
816090 Operatorius (gaiviųjų gėrimų gamybos 

įrenginių) 
816092 Operatorius (butelių plovimo įrangos) 
816096 Operatorius (tabako produktų gamybos 

įrenginių) 
817115 Operatorius (popieriaus gamybos 

mašinos) 

817125 Popieriaus rūšiuotojas 
817216 Gaterininkas 
817217 Lentpjūvės operatorius 
818123 Operatorius (stiklo pjaustymo mašinų) 
818201 Katilinės kūrikas 
818203 Laivo kūrikas 
818209 Katilinės operatorius 
818217 Operatorius (šaldymo įrenginių) 
818312 Operatorius (fasavimo ir pakavimo 

automato) 
818912 Operatorius (durpių briketų preso) 

82 Surink÷jai 

821202 Elektrinės įrangos surinkėjas 
821211 Elektroninės įrangos surinkėjas 
821902 Metalinių gaminių surinkėjas 
821903 Plastikinių gaminių surinkėjas 
821904 Guminių gaminių surinkėjas 
821905 Padangų montuotojas 
821908 Medinių baldų surinkėjas 

83 Vairuotojai ir judamųjų įrenginių 
operatoriai 

831101 Garvežio mašinistas 
831109 Garvežio mašinisto padėjėjas 
831110 Šilumvežio mašinistas 
831111 Šilumvežio mašinisto padėjėjas 
831204 Iešmininkas 
831210 Kelio darbininkas (geležinkelio) 
831211 Stoties budėtojas (geležinkelio) 
831216 Vagonų techninės kontrolės punkto 

operatorius 
831228 Traukinių eismo tvarkdarys 
832201 Greitosios pagalbos automobilio 

vairuotojas 
832202 Taksi vairuotojas 
832203 Automobilio vairuotojas 
832204 Vairuotojas ekspeditorius 
832205 Pašto automobilio vairuotojas-

pasiuntinys 
832206 Furgono vairuotojas 
833101 Autobuso vairuotojas 
833102 Troleibuso vairuotojas 
833103 Tarptautinio keleivių vežimo transporto 

priemonės vairuotojas   
833202 Sunkvežimio vairuotojas 
833203 Automobilinės cisternos vairuotojas 
833204 Vilkiko [treilerio] vairuotojas 
833206 Šiukšliavežio vairuotojas 
833208 Pavojingųjų krovinių vežimo transporto 

priemonės vairuotojas  
833209 Tarptautinio krovinių vežimo transporto 

priemonės vairuotojas 
834103 Medvežio vairuotojas 
834104 Traktorininkas 
834108 Mechanizatorius 
834202 Buldozerio mašinistas 
834204 Ekskavatoriaus mašinistas 
834205 Kelių greiderio ir skreperio mašinistas 
834221 Asfalto skirstytuvo mašinistas 
834313 Krano operatorius, kranininkas 
834322 Lifto operatorius 
834324 Statybų keltuvo operatorius 
834332 Stropuotojas 
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834403 Savikrovio sunkvežimio vairuotojas 
834406 Automobilinio krautuvo vairuotojas 
834408 Elektrinio krautuvo vairuotojas 
835009 Jūreivis 
835012 Vairininkas 
835015 Upeivis-variklininkas, motoristas 
835018 Jūreivis elektrikas 
835020 Jūreivis suvirintojas 

9 Nekvalifikuoti darbininkai 

91 Valytojai ir pagalbininkai 

911201 Kambarinė 
911209 Valytojas 

911217 Pagalbinis parduotuvės darbininkas 
911218 Indų plovėjas (rankomis) 
912102 Lygintojas (rankomis) 
912103 Skalbėjas (rankomis) 
912105 Presuotojas (rankomis) 
912203 Automobilių plovėjas 

92 Nekvalifikuoti žem÷s, miškų ir 
žuvininkyst÷s ūkio darbininkai 

921201 Galvijų šėrikas 
921203 Gyvulių šėrikas 
921206 Nekvalifikuotas gyvulinikystės ūkio 

darbininkas 
921209 Arklių šėrikas 
921211 Nekvalifikuotas melžėjas 
921301 Nekvalifikuotas ūkio darbininkas 

(mišriojo augalininkystės ir 
gyvulininkystės ūkio) 

921302 Padėjėjas mišriame augalininkystės ir 
gyvulininkystės ūkyje 

921304 Grybų rinkėjas 
921401 Nekvalifikuotas sodininkystės ir 

daržininkystės ūkio darbininkas 
921502 Miškų ūkio darbininkas 
921606 Nekvalifikuotas žuvininkystės įmonės 

[ūkio] darbininkas 
93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos, 

pramon÷s ir transporto darbininkai 

931201 Nekvalifikuotas statybos darbininkas 
931203 Nekvalifikuotas kelių tiesimo 

darbininkas 
931205 Duobkasys 
931212 Žemkasys 
931304 Nekvalifikuotas pastatų statybos 

darbininkas 
932101 Etikečių klijuotojas (rankomis) 
932102 Pilstytojas į butelius (rankomis) 
932105 Pakuotojas (rankomis) 
932110 Dujų balionų pildytojas 
933302 Krovikas 

94 Maisto ruošimo pad÷j÷jai 

941201 Virtuvės darbininkas 
941202 Virėjo padėjėjas (išskyrus namų) 

95 Gatv÷s pardav÷jai, gatv÷je teikiamų 
paslaugų teik÷jai 

951001 Afišų klijuotojas 
951006 Lankstinukų platintojas 
951007 Nemokamų laikraščių platintojas 
952003 Gatvės prekiautojas išnešiojamomis 

prekėmis 
96 Buitinių atliekų surink÷jai ir kiti 

nekvalifikuoti darbininkai 

961101 Šiukšlių surinkėjas 
961303 Kiemsargis 
961305 Kapinių prižiūrėtojas 
962104 Pasiuntinys, kurjeris 
962111 Liftininkas 
962201 Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų 

darbininkas 
962907 Rūbininkas 
962915 Sargas 
962917 Budėtojas 
962922 Sargas-kūrikas 
962927 Baseino prižiūrėtojas 

0 Ginkluotųjų paj÷gų profesijos 

011001 Generolas leitenantas (sausumos 
pajėgos) 

011002 Generolas majoras (sausumos pajėgos) 
011003 Brigados generolas (sausumos pajėgos) 
011004 Pulkininkas (sausumos pajėgos) 
011005 Pulkininkas leitenantas (sausumos 

pajėgos) 
011006 Majoras (sausumos pajėgos) 
011007 Kapitonas (sausumos pajėgos) 
011008 Vyresnysis leitenantas (sausumos 

pajėgos) 
011009 Leitenantas (sausumos pajėgos) 
011010 Generolas leitenantas (karinės oro 

pajėgos) 
011011 Generolas majoras (karinės oro pajėgos) 
011012 Brigados generolas (karinės oro pajėgos) 
011013 Pulkininkas (karinės oro pajėgos) 
011014 Pulkininkas leitenantas (karinės oro 

pajėgos) 
011015 Majoras (karinės oro pajėgos) 
011016 Kapitonas (karinės oro pajėgos) 
011017 Vyresnysis leitenantas (karinės oro 

pajėgos) 
011018 Leitenantas (karinės oro pajėgos) 
011019 Viceadmirolas (karinės jūrų pajėgos) 
011020 Kontradmirolas (karinės jūrų pajėgos) 
011021 Flotilės admirolas (karinės jūrų pajėgos) 
011022 Jūrų kapitonas (karinės jūrų pajėgos) 
011023 Komandoras (karinės jūrų pajėgos) 
011024 Komandoras leitenantas (karinės jūrų 

pajėgos) 
011025 Kapitonas leitenantas (karinės jūrų 

pajėgos) 
011026 Vyresnysis leitenantas (karinės jūrų 

pajėgos) 
011027 Leitenantas (karinės jūrų pajėgos) 
021001 Vyresnysis puskarininkis (sausumos 

pajėgos) 
021002 Puskarininkis (sausumos pajėgos) 
021003 Jaunesnysis puskarininkis (sausumos 

pajėgos) 
021004 Viršila (sausumos pajėgos) 
021005 Vyresnysis seržantas (sausumos pajėgos) 
021006 Seržantas (sausumos pajėgos) 
021007 Jaunesnysis seržantas (sausumos 

pajėgos) 
021008 Vyresnysis puskarininkis (karinės oro 

pajėgos) 
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021009 Puskarininkis (karinės oro pajėgos) 
021010 Jaunesnysis puskarininkis (karinės oro 

pajėgos) 
021011 Viršila (karinės oro pajėgos) 
021012 Vyresnysis seržantas (karinės oro 

pajėgos) 
021013 Seržantas (karinės oro pajėgos) 
021014 Jaunesnysis seržantas (karinės oro 

pajėgos) 
021015 Vyresnysis puskarininkis (karinės jūrų 

pajėgos) 
021016 Puskarininkis (karinės jūrų pajėgos) 
021017 Jaunesnysis puskarininkis (karinės jūrų 

pajėgos) 
021018 Laivūnas (karinės jūrų pajėgos) 
021019 Vyresnysis seržantas (karinės jūrų 

pajėgos) 
021020 Seržantas (karinės jūrų pajėgos) 
021021 Jaunesnysis seržantas (karinės jūrų 

pajėgos) 
031001 Grandinis (sausumos pajėgos) 
031002 Eilinis (sausumos pajėgos) 
031003 Grandinis (karinės oro pajėgos) 
031004 Eilinis (karinės oro pajėgos) 
031005 Grandinis (karinės jūrų pajėgos) 
031006 Jūreivis (karinės jūrų pajėgos) 
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Paaiškinimų klausėjams, atliekantiems gyventojų užimtumo statistinį tyrimą 
7 priedas 

 
Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius (15, 94, 95, 96 klausimas) 

 
 

Kodas Šalis 

14 Kitos šalys 

AF Afganistanas 

IE Airija 

AL Albanija 

DZ Alžyras 

AS Amerikos Samoa 

AD Andora 

AI Angilija 

AO Angola 

AQ Antarktika 

AG Antigva ir Barbuda 

AR Argentina 

AM Armėnija 

AW Aruba 

AU Australija 

AT Austrija 

AZ Azerbaidžanas 

BH Bachreinas 

BS Bahamai 

BY Baltarusija 

BD Bangladešas 

BB Barbadosas 

BE Belgija 

BZ Belizas 

BJ Beninas 

BM Bermudai 

BO Bolivija 

BA 
Bosnija ir 
Hercegovina 

BW Botsvana 

BV Bovė sala 

BR Brazilija 

IO 
Indijos vandenyno 
Britų sritis 

BN Brunėjus 

BG Bulgarija 

BF Burkina Fasas 

BI Burundis 

BT Butanas 

CT CAR 

TD Čadas 

CZ Čekija 

CL Čilė 

DK Danija 

DM Dominika 

DO 
Dominikos 
Respublika 

DJ Džibutis 

EG Egiptas 

EC Ekvadoras 

EE Estija 

ET Etiopija 

FO Farerai 

FJ Fidžis 

PH Filipinai 

FK 
Folklendo 
(Malvinų) salos 

GA Gabonas 

GY Gajana 

GM Gambija 

GH Gana 

GI Gibraltaras 

GR Graikija 

GD Grenada 

GL Grenlandija 

GE Gruzija 

GU Guamas 

GP Gvadelupa 

GT Gvatemala 

GN Gvinėja 

GW Bisau Gvinėja 

HT Haitis 

HM 
Herdo ir 
Makdonaldo salos 

HN Hondūras 

HK Honkongas 

IN Indija 

ID Indonezija 

IQ Irakas 

IR Iranas 

IS Islandija 

ES Ispanija 

IT Italija 

IL Izraelis 

JM Jamaika 

JP Japonija 

YE Jemenas 

JO Jordanija 

YU Jugoslavija 

AE JAE 

GB Jungtinė Karalystė 

US JAV 

UM 
Jungtinės Minoro 
Valstijos ir 
aplinkinės salos 

CV 
Žaliojo Kyšulio 
Respublika 

KY Kaimanų salos 

CX Kalėdų sala 

KH Kambodža 

CM Kamerūnas 

CA Kanada 

QA Kataras 

KZ Kazachstanas 

KE Kenija 

CN Kinija 

CY Kipras 

KG Kirgizstanas 

KI Kiribatis 

CC 
Kokoso (Kilingo) 
salos 

CO Kolumbija 

KM Komorai 

CF Kongo Respublika 

KP Šiaurės Korėja 

KR Pietų Korėja 

CR Kosta Rika 

CI 
Dramblio Kaulo 
Krantas 

HR Kroatija 

CU Kuba 

CK Kuko salos 

KW Kuveitas 

LA Laosas 

LV Latvija 

PL Lenkija 

LS Lesotas 

LB Libanas 

LR Liberija 

LY Libija 

LI Lichtenšteinas 

LU Liuksemburgas 

MG Madagaskaras 

MO Makao 

MW Malavis 

MY Malaizija 

MV Maldyvai 

ML Malis 

MT Malta 

MA Marokas 

MH Maršalo salos 

MQ Martinika 

MR Mauritanija 

MU Mauricijus 

MX Meksika 

MM Mianmaras 

FM Mikronezija 

MD Moldova 

MC Monakas 

MN Mongolija 

MS Montseratas 

MZ Mozambikas 

NA Namibija 

NC Naujoji Kaledonija 

NZ Naujoji Zelandija 
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NR Nauru 

NP Nepalas 

NG Nigerija 

NE Nigeris 

NI Nikaragva 

NU Niujė 

NF Norfolkas 

NO Norvegija 

NL Nyderlandai 

AN Olandijos Antilai 

OM Omanas 

PK Pakistanas 

PW Palau 

PA Panama 

PG 
Papua Naujoji 
Gvinėja 

PY Paragvajus 

PE Peru 

ZA PAR 

PN Pitkernas 

PT Portugalija 

FR Prancūzija 

GF 
Prancūzijos 
Gvijana 

PF 
Prancūzijos 
Polinezija 

TF 
Prancūzijos pietų 
ir antarkties sritys 

PR Puerto Rikas 

GQ Pusiaujo Gvinėja 

RE Rejunjonas 

TP Rytų Timoras 

RW Ruanda 

RO Rumunija 

RU Rusija 

SB Saliamono salos 

SV Salvadoras 

WS Samoa 

SM San Marinas 

ST 
San Tomė ir 
Prinsipė 

SA Saudo Arabija 

SC Seišeliai 

SN Senegalas 

PM 
Sen Pjeras ir 
Mikelonas 

KN 
Sen Kristoferis ir 
Nevis 

LC Sen Lusija 

VC 
Sen Vinsentas ir 
Grenadinai 

SL Siera Leonė 

SG Singapūras 

SY Sirija 

SK Slovakija 

SI Slovėnija 

SO Somalis 

SD Sudanas 

FI Suomija 

SR Surinamas 

SZ Svazilendas 

MP 
Šiaurės Marianų 
salos 

SJ Špicbergenas 

LK Šri Lanka 

SE Švedija 

CH Šveicarija 

SH 
Šventos Elenos 
sala 

TJ Tadžikistanas 

TH Tailandas 

TW Taivanas 

TZ Tanzanija 

TC 
Terkso ir Kaiko 
salos 

TG Togas 

TK Tokelau 

TO Tonga 

TT 
Trinidadas ir 
Tobagas 

TN Tunisas 

TR Turkija 

TM Turkmėnistanas 

TV Tuvalu 

UG Uganda 

UA Ukraina 

UY Urugvajus 

UZ Uzbekistanas 

EH Vakarų Sachara 

VU Vanuatu 

VA Vatikanas 

VE Venesuela 

HU Vengrija 

VN Vietnamas 

VG 
Mergelės salos 
(Britų) 

VI 
Mergelės salos 
(JAV) 

WF 
Volio ir Futūno 
salos 

DE Vokietija 

CG 
Kongo 
demokratinė 
Respublika 

ZM Zambija 

ZW Zimbabvė 

MK Makedonija 

YT Majotas 

ER Eritrėja 

KA Kaliningrado sritis 

KT Užsienio valstybės 

1E NVS 

CS 
Serbija ir 
Juodkalnija 

XC Seuta 

XK Kosovas 

XL Melilija 

XM Juodkalnija 

XS Serbija 

GS 
Pietų Georgijos ir 
Pietų Sandwicho 
salos 

PS 
Okupuota 
Palestinos 
teritorija 

IM Meno sala 
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Paaiškinimų klausėjams, atliekantiems gyventojų užimtumo statistinį tyrimą 
8 priedas 

 
Pagalbinė medžiaga švietimo ir mokymo sritims nustatyti (82, 86, 89 klausimas) 

 
 

0 Bendrosios programos 
010 Bendrosios programos 
010 Bendrosios programos neišskiriant kurio nors dalyko 
010 Pagrindinės programos 
080 Funkcinis raštingumas 
080 Pagrindinės korekcinės programos suaugusiesiems 
080 Paprastas raštingumas 
080 Raštingumas 
080 Skaičiavimo pagrindai 
090 Argumentavimo ir pateikimo technika 
090 Asmeninės karjeros planavimas 
090 Asmens gebėjimų tobulinimas 
090 Asmens tobulinimasis 
090 Atkaklumo ugdymas 
090 Bendradarbiavimas 
090 Darbas komandoje 
090 Darbo paieška 
090 Elgsenos įgūdžių lavinimas 
090 Gyvenimo orientacija 
090 Komunikaciniai gebėjimai 
090 Laiko planavimas 
090 Mokymas gyventi šeimoje 
090 Organizacinių asmens gebėjimų lavinimas 
090 Pasitikėjimo savimi ugdymas 
090 Pozityvus mąstymas 
090 Pristatymo technika 
090 Protinių gabumų lavinimas 
090 Savigarbos ugdymas 
090 Socialinė kompetencija 
090 Viešosios kalbos 
1. Švietimas 
140 Mokymo technologija 
140 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 
140 Mokytojų rengimas (bendrasis) 
140 Praktiniai pedagogikos kursai (bendrieji) 
142 Didaktika 
142 Edukologija 
142 Išsilavinimo įvertinimas 
142 Nuotolinio mokymo metodika 
142 Pedagogika 
142 Švietimo sistemos vertinimas ir tyrimai 
142 Ugdymo turinio tobulinimas 
143 Ankstyvasis ugdymas 
143 Priešmokyklinis ugdymas 
144 Gimtosios kalbos mokytojų rengimas 
144 Klasės mokytojų rengimas 
144 Neįgalių vaikų ugdymas 
144 Pradinis mokymas 
144 Pradinių mokyklų mokytojų rengimas 
145 Dalyko mokymas 
145 Mokytojų rengimas - teorijos dalykai, pvz., anglų 
kalba, matematika, istorija 
145 Vidurinis mokymas 
146 Instruktorių rengimas 
146 Instruktorių rengimas įmonėse 

146 Lakūnų instruktorių rengimas 
146 Mokytojų rengimas - kūno kultūra 
146 Mokytojų rengimas - menas ir amatai 
146 Mokytojų rengimas - muzika 
146 Mokytojų rengimas - profesijos dalykai 
146 Mokytojų rengimas - slauga 
146 Mokytojų rengimas - technikos dalykai 
146 Mokytojų rengimas - verslo dalykai 
146 Popamokinės veiklos mokytojų rengimas 
146 Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 
146 Vairavimo instruktorių rengimas 
146 Vairavimo ir saugos instruktorių rengimas 
2. Humanitariniai mokslai ir menas 
210 Menas (plačiosios programos) 
210 Menas ir amatai (plačiosios programos) 
211 Eskizai (menas) 
211 Estetika 
211 Grafika 
211 Graviravimas ėsdinimo būdu 
211 Kaligrafija 
211 Litografija 
211 Meninis graviravimas 
211 Meno filosofija 
211 Meno istorija 
211 Meno studijos 
211 Meno teorija 
211 Piešimas (meninis) 
211 Skulptūra 
211 Tapyba 
212 Atlikėjų menas 
212 Choreografija 
212 Cirkas 
212 Dirigavimas (muzika) 
212 Dramaturgija 
212 Kino ir teatro istorija 
212 Kompozicija (muzika) 
212 Madų demonstravimas 
212 Muzika 
212 Muzika ir scena 
212 Muzikos istorija 
212 Režisūra (teatras) 
212 Sceninė kalba 
212 Sceninis judesys 
212 Teatras 
212 Vaidinimas ir režisūra 
213 Animacija 
213 Filmų ir televizijos laidų montavimas 
213 Filmų kūrimas 
213 Fotografija 
213 Garsas ir vaizdas 
213 Garso įrašų gamyba 
213 Garso technika 
213 Grafinis dizainas 
213 Grafinių vaizdų reprodukcija 
213 Iliustracija 
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213 Įrišimas ir apdaila (spausdinimas) 
213 Kinematografija 
213 Knygrišyba 
213 Kompiuterinė grafika 
213 Kompiuterinė leidyba 
213 Komponavimas (spausdinimas) 
213 Komponavimo įrangos valdymas 
213 Leidinių dizainas, maketavimas 
213 Maketavimas 
213 Multiterpės produkcija 
213 Muzikos įrašai 
213 Programų, sudarytų iš įrašų, vedėjų rengimas 
213 Radijo ir televizijos produkcija 
213 Ryškinimas 
213 Spausdinimas 
213 Spausdinimo technikos valdymas 
213 Šilkografija 
213 Teksto rinkimas 
213 Vaizdo kameros valdymas 
213 Žiniasklaidos metodai 
214 Dizainas 
214 Drabužių modeliavimas 
214 Interjero architektūra 
214 Interjero dekoravimas 
214 Interjero dizainas 
214 Kostiumo dizainas 
214 Pramonės gaminių dizainas (meninis) 
214 Pramoninis dizainas (meninis) 
214 Scenografija 
214 Trimatis dizainas 
214 Vitrinų apipavidalinimas 
215 Akmens skulptūra (amatas) 
215 Amatai 
215 Audimas ir pynimas (amatas) 
215 Auksakalystė 
215 Brangakmenių šlifavimas ir juvelyriniai dirbiniai 
215 Gėlių komponavimas 
215 Juvelyriniai dirbiniai 
215 Juvelyrinių dirbinių dizainas 
215 Juvelyrinių dirbinių gamyba (amatas) 
215 Keramika 
215 Kultūros vertybių konservavimas 
215 Medžio raižyba 
215 Meniniai stiklo dirbiniai 
215 Meninis metalo apdirbimas 
215 Muzikos instrumentai (taisymas ir derinimas) 
215 Muzikos instrumentų gamyba (ne pramoninė) 
215 Paveikslų rėminimas 
215 Rankdarbiai 
215 Sidabrakalystė 
215 Siuvimas, siuvinėjimas, mezgimas, nėrimas 
215 Siuvinėjimas 
215 Tautodailė ir amatininkystė 
220 Humanitariniai mokslai 
221 Įvairių religijų studijavimas 
221 Religija 
221 Religijos istorija 
221 Religijos studijos 
221 Šventųjų knygų studijavimas 
222 Antrosios kalbos 

222 Lingvistika (užsienio kalbos) 
222 Mirusios kalbos 
222 Semantika (užsienio kalbos) 
222 Užsienio kalbos 
222 Vertimo programos 
222 Žodinis vertimas 
223 Filologija (gimtoji kalba) 
223 Gestų kalba 
223 Gimtoji kalba 
223 Kalba ir retorika (gimtoji kalba) 
223 Kalbos (gimtosios) 
223 Kalbos išsaugojimas 
223 Lingvistika (gimtoji kalba) 
223 Rašiniai 
223 Semantika (gimtoji kalba) 
225 Archeologija 
225 Istorija 
225 Kultūros istorija 
225 Literatūros istorija 
225 Lyginamoji literatūra 
225 Mokslo ir minties istorija 
225 Mokslo ir technikos istorija bei filosofija 
225 Muziejininkystė 
225 Viduramžių ir renesanso studijos 
226 Etika 
226 Filosofija 
226 Logika 
226 Moralė 
3. Socialiniai mokslai, verslas ir teisė 
310 Elgsenos mokslas 
310 Socialiniai mokslai 
311 Amžiaus tarpsnių ir vaiko psichologija 
311 Klinikinis interviu 
311 Psichoanalizė 
311 Psichologija 
311 Psichoterapija 
312 Demografiniai tyrimai 
312 Etnologija 
312 Futurologija 
312 Geografija (socialinė) 
312 Krašto kultūros 
312 Kriminologija 
312 Kultūrologija 
312 Kultūrų geografinis pasiskirstymas 
312 Lyties studijos 
312 Moters studijos 
312 Socialinė antropologija 
312 Socialinė geografija 
312 Socialinio konflikto teorija 
312 Sociologija 
312 Žmonių geografinis pasiskirstymas 
313 Pilietiškumas 
313 Politika 
313 Politikos istorija 
313 Politikos mokslas 
313 Taikos ir konfliktų studijos 
313 Tarptautiniai santykiai 
313 Žmonių teisės 
314 Ekonometrija 
314 Ekonomika 
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314 Ekonomikos istorija 
314 Makroekonomika 
314 Nacionalinė sąskaityba 
314 Politinė ekonomika 
314 Tarptautinė ekonomika 
321 Informacija (perteikimo forma ir turinys) 
321 Komunikacija, masinė (perteikimo forma ir turinys) 
321 Masinė komunikacija (perteikimo forma ir turinys) 
321 Naujienų reportažai 
321 Radijo ir televizijos žurnalistika 
321 Spauda (informacijos skleidimas) 
321 Žurnalistika 
322 Archyvistika 
322 Bibliotekininkų rengimas 
322 Bibliotekų darbas 
322 Dokumentacija 
322 Informacijos mokslas 
322 Informacijos paieška 
322 Muziejų dokumentacija 
340 Ekonomika (verslas) 
340 Verslas ir administravimas 
340 Verslo ekonomika 
340 Verslo studijos (bendrosios programos) 
341 Atsargų valdymas 
341 Demonstravimo technika 
341 Didmeninė prekyba 
341 Mažmeninė prekyba 
341 Nekilnojamojo turto prekyba 
341 Pardavimas aukcionuose 
341 Pieno produktų mažmeninis pardavimas 
341 Pirkimas 
341 Pirkimas ir pardavimas 
341 Pirkimas, įsigijimas ir sutartys 
341 Plataus vartojimo paslaugos 
341 Prekių sandėlių valdymas 
341 Prekyba telefonu 
341 Prekybos agentai 
342 Marketingas 
342 Pardavimas ir marketingas 
342 Reklama 
342 Rinkotyra 
342 Ryšiai su visuomene 
342 Tiekimas 
343 Bankininkystė ir finansai 
343 Banko darbuotojų rengimas 
343 Draudimas 
343 Finansai, bankininkystė, draudimas 
343 Finansų teorija 
343 Įmonės finansai 
343 Investicijos ir vertybiniai popieriai 
343 Investicijų analizė 
343 Pensinis draudimas 
343 Socialinis draudimas 
343 Tarpininkavimas sudarant vertybinių popierių biržos 
sandorius 
343 Vadovavimas finansinei veiklai 
344 Auditas 
344 Buhalterija 
344 Buhalterinė apskaita 
344 Mokesčių apskaita 

345 Administravimas 
345 Darbuotojų telkimas 
345 Įstaigos valdymas 
345 Kokybės valdymas 
345 Kvalifikacijos tobulinimas įmonėje 
345 Kvalifikacijos tobulinimo valdymas 
345 Logistika 
345 Organizavimo teorija ir praktika 
345 Personalo administravimas 
345 Personalo valdymas 
345 Švietimo vadyba 
345 Užimtumo valdymas 
345 Valdymo menas 
345 Valdymo mokslas 
345 Valstybinių įstaigų ir institucijų administravimas 
345 Veiklos rezultatų įvertinimas 
345 Verslo administravimas 
345 Verslo pradėjimas 
345 Verslo pradžiamokslio kursai 
345 Viešasis administravimas 
345 Viešasis vietos administravimas 
345 Žmonių išteklių valdymas 
346 Administracinės ir sekretorių paslaugos 
346 Advokatų firmos ar bendrovės juridinio skyriaus 
sekretoriaus rengimas 
346 Ataskaitų iš teismo salės rengimas 
346 Duomenų įvedimas 
346 Greitraštis 
346 Informacijos apdorojimas/duomenų įvedimas 
346 Klaviatūros valdymo įgūdžiai 
346 Komercinė korespondencija 
346 Komutacinės lentos valdymas 
346 Kontoros automatizacija 
346 Medicinos sekretorių rengimas 
346 Orgtechnikos valdymas 
346 Priimamojo sekretorių, registratorių rengimas 
346 Rašymas mašinėle 
346 Raštvedyba 
346 Sekretorių rengimas 
346 Užsienio kalbos sekretorėms 
346 Valdymo reikalų paslaugos 
347 Darbo organizavimas 
347 Darbo tobulinimas 
347 Gamybiniai santykiai 
347 Įvadiniai kursai 
347 Klientų reikalai 
347 Kokybės garantija 
347 Profsąjungos kursai (bendrieji) 
347 Žinios apie įmonę 
380 Baudžiamosios teisenos studijos 
380 Darbo teisė 
380 Komercinė teisė 
380 Notarinė praktika 
380 Studijos, nesuteikiančios teisininko kvalifikacijos 
380 Teisė 
380 Teisės istorija 
380 Teisės mokslas 
380 Teisės studijos 
380 Teisinė praktika 
4. Gamtos mokslai, matematika ir kompiuterija 
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421 Biochemija 
421 Biofizika 
421 Biologija 
421 Biometrija 
421 Botanika 
421 Entomologija 
421 Farmakologija 
421 Genetika 
421 Gyvosios gamtos mokslai 
421 Limnologija (ežerotyra) 
421 Mikrobiologija 
421 Molekulinė biologija 
421 Ornitologija 
421 Parazitologija 
421 Toksikologija 
421 Virusologija 
421 Zoologija 
422 Aplinkotyra 
422 Ekologija 
440 Fiziniai mokslai (plačiosios programos) 
441 Akustika 
441 Astrofizika 
441 Astronomija 
441 Branduolio fizika 
441 Fizika 
441 Kosmoso tyrimai 
441 Optika 
441 Planetų tyrimai 
442 Analizinė chemija 
442 Chemija 
442 Organinė chemija 
442 Petrologija 
442 Polimerų chemija 
443 Atmosferos mokslai 
443 Fizinė geografija 
443 Geodezija 
443 Geofizika 
443 Geografija (gamtinė) 
443 Geologija 
443 Geomokslas 
443 Hidrogeologija 
443 Hidrologija 
443 Jūros biologija 
443 Jūrų mokslas 
443 Meteorologija 
443 Mineralogija 
443 Mokslas apie žemę 
443 Okeanografija 
443 Paleontologija 
443 Seismologija 
443 Vulkanologija 
461 Algebra 
461 Duomenų analizė (matematika) 
461 Geometrija 
461 Matematika 
461 Operacijų tyrimas 
461 Skaitinė analizė 
461 Taikomoji matematika 
462 Draudimo statistika 
462 Matematinė (teorinė) statistika 

462 Statistika, taikomoji 
462 Tikimybių teorija 
462 Tyrimo atranka 
462 Tyrimo projektavimas 
481 Informatika 
481 Kompiuterija 
481 Kompiuterinis programavimas 
481 Kompiuterinių sistemų analizė 
481 Kompiuterinių sistemų projektavimas 
481 Operacinės sistemos 
481 Programavimo kalbos (Visual Basic, C++ ir kt.) 
481 Programinės įrangos adaptavimas vietos sąlygomis 
481 Programinės įrangos testavimas 
481 Tinklų administravimas 
482 Duomenų apdorojimo programinė įranga 
482 Interneto naudojimas 
482 Kompiuterinės leidybos programinė įranga 
482 Kompiuterio panaudojimas 
482 Programinė tekstų apdorojimo įranga 
482 Programinės įrangos panaudojimas 
482 Skaičiavimų programinė įranga (skaičiuoklės) 
5. Inžinierija, gamyba ir statyba 
520 Inžinerija 
520 Kokybės kontrolė (technika) 
520 Medžiagų technologijos 
520 Pramonės inžinerija 
520 Techninės priežiūros inžinerija 
521 Dviračių gamyba 
521 Dviračių remontas 
521 Garo katilų (boilerių) gamyba ir suvirinimas 
521 Ginklų gamyba 
521 Hidraulika 
521 Įrankių ir štampų gamyba 
521 Laikrodžių gamyba 
521 Lakštinio metalo apdirbimas 
521 Mechanikos inžinerija 
521 Mechanikų rengimas 
521 Metalo gamyba 
521 Metalo liejimas ir formavimas 
521 Metalo pjovimas ir apdirbimas 
521 Metalurgijos inžinerija 
521 Metalurgijos technologija 
521 Mikromechanika 
521 Plieno gamyba 
521 Suvirinimas 
521 Šaltkalvystė ir seifų remontas 
521 Tikslioji mechanika 
522 Atominė, vandens ir šiluminė energija 
522 Dujų paskirstymas 
522 Elektrikų rengimas 
522 Elektrinių prietaisų remontas 
522 Elektros energijos gamyba 
522 Elektros inžinerija 
522 Elektros montavimas 
522 Elektros perdavimo linijų tiesimas ir priežiūra 
522 Energija 
522 Energijos gamyba 
522 Energijos studijos 
522 Klimato inžinerija 
522 Oro kondicionavimas 
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522 Saulės energija 
522 Šaldymas 
522 Šildymas 
523 Automatika 
523 Duomenų apdorojimo technologija 
523 Elektronikos inžinerija 
523 Elektroninės įrangos priežiūra 
523 Elektroninis duomenų apdorojimas 
523 Kompiuterių remontas 
523 Ryšių sistemos 
523 Ryšių sistemų įrangos instaliavimas 
523 Ryšių sistemų įrangos priežiūra 
523 Robototechnika 
523 Skaičiavimo technika 
523 Skaitmeninė technologija 
523 Telekomunikacijų technologija 
523 Televizorių ir radijo taisymas 
523 Tinklų technologija 
523 Transliacijų elektronika 
523 Valdymo inžinerija 
524 Biochemijos technologijos 
524 Biotechnologijos inžinerija 
524 Chemijos inžinerija 
524 Cheminių procesų inžinerija 
524 Įrengimų ir mašinų eksploatacija 
524 Laborantų rengimas 
524 Laboratorijos padėjėjų rengimas 
524 Laboratorijų technologijos 
524 Naftos valymas 
524 Naftos/dujų/naftos chemijos produktų perdirbimas 
524 Perdirbimo technologijos 
525 Aerokosminė inžinerija 
525 Automobilių ir traktorių elektros įranga 
525 Automobilių ir traktorių inžinerija 
525 Aviacijos inžinerija 
525 Jūros (karo) inžinerija 
525 Jūros hidrotechnika 
525 Jūros inžinerija 
525 Kėbulo remontas 
525 Korpusų gamyba 
525 Laivų statyba 
525 Lakuotojai/purškėjai 
525 Motociklų inžinerija 
525 Motociklų mechanika 
525 Orlaivių inžinerija 
525 Orlaivių techninė priežiūra 
525 Sraigtasparnio konstrukcija 
525 Transporto priemonių balansavimas 
525 Transporto priemonių dažymas 
525 Transporto priemonių diagnostika 
525 Transporto priemonių elektros įranga 
525 Transporto priemonių ir variklių inžinerija 
525 Transporto priemonių konstravimas 
525 Transporto priemonių konstravimas ir remontas 
525 Transporto priemonių mechanika 
525 Transporto priemonių remontas 
525 Žemės ūkio mašinų mechanika 
540 Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos) 
541 Aludarystė 
541 Kepimas 

541 Kepimo pramonė/miltiniai gaminiai 
541 Konditerija 
541 Maistas 
541 Maisto apdorojimas/higiena 
541 Maisto ir gėrimų perdirbimas 
541 Maisto konservavimas 
541 Maisto paruošimas 
541 Maisto perdirbimo pramonė 
541 Maisto prekių mokslas 
541 Maisto prekių mokslas ir technologija 
541 Maisto technologija 
541 Mėsos pramonė 
541 Pienininkystės mokslas 
541 Pieno produktai 
541 Skerdimas 
541 Spirito gamyba 
541 Sūrio gamyba 
541 Tabako gamyba 
541 Vyno gamybos mokslas 
541 Vyno laikymas/brandinimas 
541 Vyno pramonė 
542 Audimas (pramoninis) 
542 Avalynės gamyba 
542 Avalynės ir odos gaminių taisymas 
542 Baldų apmušimas 
542 Balnininkystė 
542 Batsiuvystė 
542 Drabužių gamyba 
542 Drabužių ir tekstilės gamyba 
542 Individualus drabužių siuvimas 
542 Kailiadirbystė 
542 Kailininkystė 
542 Kailių gamyba 
542 Kailių ir odos pramonė 
542 Mezgimas (pramoninis) 
542 Minkšti baldai 
542 Odininkystė 
542 Odos dirbimas 
542 Odos gaminių gamyba 
542 Odos gaminių produkcija 
542 Siuvimas 
542 Siuvimas (pramoninis) 
542 Siuvimo pramonė 
542 Siuvimo profesijos 
542 Siuvinėjimas (pramoninis) 
542 Sukirpimas ir siuvimas 
542 Tekstilės pramonė 
542 Tekstilės pramonė, apranga ir avalynė 
542 Tekstilės technika 
542 Verpimas 
542 Vilnotyra 
543 Akmenų tašymas 
543 Baldininko amatas 
543 Baldų gamyba 
543 Dailidystė ir stalystė 
543 Gumos perdirbimas 
543 Keramika (pramoninė) 
543 Medienos apdirbimas 
543 Medienos apdirbimas staklėmis ir tekinimas 
543 Medienos technologija 
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543 Padarinės medienos technologija 
543 Pynimas iš vytelių 
543 Plastmasės gamyba 
543 Popieriaus gamyba ir perdirbimas 
543 Pramoninė deimantų gamyba 
543 Sintetinio pluošto gamyba 
543 Stalystė (ne statybinė) 
543 Stiklo apdirbimas (pramoninis) 
543 Stiklo gamyba 
543 Valčių gamyba (ne motorinių) 
544 Anglių gavyba 
544 Kalnakasybos inžinerija 
544 Kalnakasybos technologija 
544 Karjerų priežiūra 
544 Naftos ir dujų gavyba 
544 Naudingųjų iškasenų technologija 
544 Žaliavų gavyba 
581 Architektūra 
581 Architektūrinis miestų projektavimas ir planavimas 
581 Gyvenvietės planavimas 
581 Gyvenvietės plėtra 
581 Kaimo plėtra 
581 Kartografija 
581 Konstrukcinė architektūra 
581 Landšafto architektūra 
581 Matavimas (laukų) 
581 Miesto planavimas 
581 Miestų ir kaimų planavimas 
581 Miestų ir rajonų planavimas 
581 Miestų tyrimai 
581 Pastatų projektavimas 
581 Topografija 
582 Braižyba, techninė 
582 Cemento apdorojimas 
582 Dailidystė ir stalystė (statyba) 
582 Darbų apimties apskaičiavimas 
582 Dažymas ir sienų dangos 
582 Dokų ir uosto statyba 
582 Drėkinimas ir nusausinimas (statymas) 
582 Grindų klojimas 
582 Izoliacija 
582 Kelių tiesyba 
582 Keraminių grindų ir sienų plytelių klojimas 
582 Konstrukcijų inžinerija 
582 Konstrukciniai metalo dirbiniai (statyba) 
582 Mūrijimas 
582 Mūrijimas ir mūrininkystė 
582 Mūrinės konstrukcijos 
582 Pastatų nugriovimas 
582 Pastatų rekonstrukcija 
582 Pastatų statyba 
582 Pastolių statymas 
582 Sanitarija (statyba) 
582 Sanitarinė techninė įranga ir vamzdžių tiesimas 
582 Statinių technologija 
582 Statybos inžinerija 
582 Statybos įrenginių valdymas 
582 Statybos techninė priežiūra 
582 Statybos technologija 
582 Statymas iš akmenų/plytų ir keraminių blokelių 

582 Stiklinimas 
582 Stogo dengimas 
582 Techninė braižyba 
582 Tiltų statyba 
582 Tinkavimas (statyba) 
582 Vamzdžių montavimas 
582 Vandens inžinerija ir technologija 
582 Vandens tiekimo ir kanalizacijos inžinerija 
582 Vėdinimas (statyba) 
582 Žemės kasimo inžinerija 
6. Žemės ūkis ir veterinarija 
620 Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 
(plačiosios programos) 
621 Agronomija ir augalininkystė 
621 Alyvmedžių auginimas 
621 Arklininkystė 
621 Arklių auginimas 
621 Auginimas dirvoje ir vandenyje 
621 Avininkystė 
621 Daržininkystė 
621 Dirvos derlingumas 
621 Dirvotyra 
621 Drėkinimo metodai 
621 Gyvulininkystė 
621 Gyvulių auginimas 
621 Gyvūnų dresavimas 
621 Grūdinių kultūrų auginimas 
621 Kiaulininkystė 
621 Paukštininkystė 
621 Ristūnų priežiūra 
621 Ryžių ir kviečių auginimas 
621 Sodininkystė, vaisininkystė 
621 Sodų įrengimas 
621 Šunininkystė 
621 Ūkininkavimas 
621 Ūkio išlaikymas 
621 Vynuogininkystė 
621 Vynuogių auginimas 
621 Vynuogynų įrengimas 
621 Žąsų auginimas 
621 Žemdirbystė 
621 Žemės ūkio ekonomika 
621 Žemės ūkio mokslai 
621 Žemės ūkio pagrindai 
621 Žemės ūkio verslas/Agropramoninio komplekso 
veikla 
621 Žemės ūkis 
622 Auginimas šiltnamiuose 
622 Dekoratyvinė sodininkystė 
622 Gėlininkystė 
622 Landšafto sodininkystė 
622 Medelyno auginimas (sodininkystė) 
622 Sodininkystė 
622 Sodininkystės metodai 
622 Sporto aikštelių priežiūra 
622 Sporto aikštelių vejų priežiūra 
622 Šiltadaržių ūkis 
622 Vejų, gazonų priežiūra 
622 Vejų, gazonų veisimas 
623 Medžioklė ir gaudymas spąstais 
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623 Miškininkystė 
623 Miško medžiagų tvarkymo metodai 
623 Miško priežiūra 
623 Miško veisimas 
624 Giluminė žūklė 
624 Jūrų žuvininkystė 
624 Kiautuotojų vėžiagyvių veisimas 
624 Žuvininkystė 
624 Žuvininkystės mokslas ir technologija 
624 Žuvivaisa 
624 Žuvų ūkiai 
624 Žvejyba 
640 Gyvūnų reprodukcija (mokslas) 
640 Gyvūnų sveikatos priežiūra 
640 Veterinarijos mokslas 
640 Veterinarinė medicina 
640 Veterinarinė pagalba 
7. Sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga 
720 Sveikata (plačiosios programos) 
720 Visuomenės sveikata 
721 Akušerija ir ginekologija 
721 Anatomija 
721 Anesteziologija 
721 Audiologija 
721 Bakteriologija 
721 Bendroji medicina 
721 Chirurgija 
721 Citologija 
721 Dermatologija 
721 Epidemiologija 
721 Fiziologija 
721 Gerontologija 
721 Ginekologija 
721 Gydytojų rengimas 
721 Hematologija 
721 Histologija 
721 Homeopatija 
721 Imunologija 
721 Kardiologija 
721 Medicina 
721 Medicininis švietimas 
721 Medicinos mokslas 
721 Naturopatija 
721 Nekrologija 
721 Oftalmologija 
721 Onkologija 
721 Patologija 
721 Pediatrija 
721 Plastinė chirurgija 
721 Profilaktinė ir socialinė medicina 
721 Psichiatrija 
721 Stomatologija 
721 Teismo medicina 
721 Vidaus ligos 
723 Akušerija 
723 Bendruomenės slauga 
723 Gerontologijos tarnybos 
723 Higiena, medicininė 
723 Kūdikių higiena (slauga) 
723 Motinų su vaikais slauga 

723 Neįgalių žmonių slauga 
723 Pagalbinė slauga 
723 Pagyvenusių žmonių priežiūra 
723 Pagyvenusių žmonių slauga 
723 Pagrindinė slauga 
723 Psichiškai neįgalių žmonių slauga 
723 Slauga 
723 Slaugos padėjėjas/Sanitaras 
723 Sveikatos apsauga 
724 Burnos ertmės higiena 
724 Chirurginė stomatologija 
724 Dantų gydymas 
724 Dantų priežiūra 
724 Klinikinė stomatologija 
724 Odontologija 
724 Ortodontija 
724 Stomatologija 
724 Stomatologijos laboratorijos technologijos 
724 Stomatologijos technologijos 
724 Stomatologinė pagalba 
725 Akies protezai/lęšiai 
725 Branduolio reiškinių panaudojimo medicinoje 
technologijos 
725 Greitoji medicinos pagalba 
725 Greitosios medicinos pagalbos technologijos 
725 Klausos aparatų technologijos 
725 Klausos protezai 
725 Kontaktinių lęšių gamyba 
725 Medicinos laboratorijų technologijos 
725 Medicinos technologijos 
725 Optikos technologijos 
725 Ortopediniai protezai 
725 Paramedikų pagalbinės technologijos 
725 Protezų technologijos 
725 Radiologijos technologijos 
725 Radiologijos technologijos 
725 Radioterapija 
725 Rentgeno spindulių technologijos (medicininės) 
725 Rentgenografija 
725 Teismo medicinos technologijos 
726 Darbo terapija 
726 Dietetika 
726 Fizioterapija 
726 Kalbos sutrikimų gydymas 
726 Kalbos sutrikimų patologija ir gydymas 
726 Masažas 
726 Mityba ir dietetika 
726 Mityba/Dietetika 
726 Optometrija 
726 Osteopatija 
726 Profesinė reabilitacija 
726 Psichiatrinė pagalba 
726 Reabilitacija 
726 Refleksologija 
727 Farmacija 
727 Vaistų gaminimas vaistinėje 
761 Jaunimo centrai 
761 Jaunimo įdarbinimas 
761 Jaunimo rekreacija 
761 Vaikų globa 
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761 Vaikų rekreacija 
762 Alkoholis, tabakas, narkotikai (žinios apie tai) 
762 Blogas elgesys (žinios apie tai) 
762 Gaujos (žinios apie tai) 
762 Konsultavimas 
762 Konsultavimas piktnaudžiavimo alkoholiu ir 
narkotikais klausimais 
762 Konsultavimas profesinio orientavimo klausimais 
762 Konsultavimas šeimos ir santuokos klausimais 
762 Pagalba ištikus krizei 
762 Profesinis konsultavimas 
762 Profesinis orientavimas 
762 Socialinė globa 
762 Socialinė politika 
762 Socialinė praktika 
762 Socialinė teorija (taikomoji) 
762 Socialinis darbas (socialinė apsauga) 
8. Paslaugos 
810 Paslaugos asmenims (plačiosios programos) 
811 Baro aptarnavimas 
811 Baro padavėjas 
811 Kulinarija (restoranams ir viešbučiams) 
811 Kulinarijos menas 
811 Maisto pateikimas 
811 Padavėjo darbas ir baro aptarnavimas 
811 Svečių priėmimas 
811 Vaišės ir svečių priėmimas 
811 Viešasis maitinimas 
811 Viešbučiai ir restoranai 
811 Viešbučio registratorių rengimas 
811 Viešbučių paslaugos 
811 Viešbučių/motelių ir restoranų paslaugos 
812 Gido, kelionių vadovo darbas 
812 Kelionės ir turizmas 
812 Kelionių agentūrų tarnybos 
812 Kelionių tarnybos 
812 Laisvalaikis ir turizmas 
812 Rekreacija ir laisvalaikis 
812 Rekreacijos vadyba 
812 Sausumos įgulos rengimas (oro uostas) 
812 Turizmas 
812 Turizmo verslas 
813 Futbolas 
813 Gimnastika 
813 Kūno kultūra (sportas) 
813 Lažybininkų sportas 
813 Nėrimas (sportas) 
813 Sportas 
813 Sportinis lyderiavimas 
813 Sportinis treniravimas 
813 Sporto instruktorių rengimas 
813 Sporto trenerių rengimas 
813 Technikos ir gebėjimų ugdymas tam tikroje sporto 
šakoje 
813 Teisėjai ir kiti sporto darbuotojai 
813 Teisėjų ir kitų sporto darbuotojų rengimas 
813 Trenerių rengimas 
813 Žokėjų rengimas 
814 Cheminis valymas 
814 Kaminų valymas 

814 Kulinarija (namuose) 
814 Laidojimo paslaugos ir laidojimo apeigos 
814 Namų ūkio ekonomika 
814 Namų ūkio priežiūra, paslaugos 
814 Namų ūkio priežiūros ir paslaugų darbininkai 
814 Namų ūkis 
814 Sargas/prižiūrėtojas 
814 Siuvimas (namuose) 
814 Siuvinėjimas (namuose) 
814 Skalbimas 
814 Valymas 
814 Vartotojų ūkis 
815 Fizinės būklės ir kūno svorio kontrolė 
815 Fizinės sveikatos centrai 
815 Grožio salonai (grožio terapija) 
815 Grožio terapija 
815 Kosmetika 
815 Kosmetikos paslaugos 
815 Kosmetologija 
815 Manikiūras 
815 Masažas 
815 Pedikiūras 
815 Perukų gamyba 
815 Plaukų priežiūra 
815 Vyrų plaukų kirpimas 
840 Autobusų vairavimas 
840 Automobilinių krautuvų vairavimas 
840 Aviacija 
840 Geležinkelio veikla 
840 Įgulos rengimas 
840 Jūreivystė 
840 Jūreivystės mokslas 
840 Jūrininkų rengimas 
840 Keliamųjų kranų ir sunkvežimių vairavimas 
840 Kelių transporto eksploatavimas 
840 Laivų valdymas 
840 Lėktuvo palydovų rengimas 
840 Lėktuvų įgulų rengimas (skraidymas ir navigacija) 
840 Navigacijos technologijos 
840 Orlaivio valdymas 
840 Pašto paslaugos 
840 Pašto veikla 
840 Ryšiai ir susisiekimas (oro, geležinkelio, kelių ir t. t.) 
840 Skraidymas ir navigacija 
840 Skrydžių valdymas 
840 Sunkvežimių vairavimas 
840 Transportas 
840 Vairavimas 
850 Aplinkos išsaugojimas 
850 Aplinkos tyrimai 
850 Aplinkosauga 
850 Dirvožemio ir vandens išteklių išsaugojimas 
850 Gamtos išteklių išsaugojimas 
850 Gamtos išteklių naudojimas 
851 Antrinis panaudojimas 
851 Aplinkos kontrolė 
851 Aplinkosaugos technologijos 
851 Ekologinės technologijos 
851 Oro taršos kontrolė 
851 Pramonės atliekų kontrolė 
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851 Triukšmo kontrolė 
851 Vandens taršos kontrolė 
852 Gamtos išsaugojimas 
852 Girininkavimo studijos 
852 Laukiniai gyvūnai 
852 Medžioklės ūkis 
852 Nacionalinių parkų ir laukinių gyvūnų valdymas 
853 Atliekų surinkimas 
853 Atliekų/nuotėkų šalinimas 
853 Gatvių valymas 
853 Gyvenviečių sanitarija 
853 Higienos normos 
853 Komunalinė higiena 
853 Šiukšlių šalinimas 
853 Vandens tiekimas 
860 Saugos paslaugos (plačiosios programos) 
861 Gyvybės gelbėjimas 
861 Kalėjimų darbas 
861 Muitinių paslaugos 
861 Nardymas (susijęs su profesija) 
861 Piliečių saugumas 
861 Policijos darbas 

861 Policijos studijos 
861 Priešgaisrinė apsauga (ugniagesyba) 
861 Priešgaisrinės technologijos 
861 Sargyba 
861 Saugumas ir nuostolių prevencija 
861 Teisėsauga 
861 Visuomenės saugumas 
862 Darbo aplinka 
862 Darbo sąlygos 
862 Darbų sauga 
862 Ergonomika (profesinė sveikata ir darbo sauga) 
862 Priemonės darbo aplinkai pagerinti (sauga) 
862 Profesinė sveikata 
862 Profesinė sveikata ir darbo higiena 
862 Profesinė sveikata ir darbo sauga 
862 Stresas darbe 
863 Gynybos teorija 
863 Karinis parengimas 
863 Karyba 
863 Karo mokslas 
863 Nacionalinis saugumas 
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Paaiškinimų klausėjams, atliekantiems gyventojų užimtumo statistinį tyrimą 
9 priedas 

 
 

NUS ir GU-01 STATISTINIŲ ANKETŲ DUOMENŲ ĮVEDIMAS IR KOREGAVIMAS 
(darbo su programa aprašymas) 

 
Elektroninės anketos pildymui kompiuteryje turi būti įdiegta ABBYY eFormFiller 2.5 v7 programa.  

 
Įrankių juosta: 

 
 

Įrankių juostoje yra standartinių komandų mygtukai. Paspaudus mygtuką atliekama atitinkama komanda. 
Pagrindinių mygtukų sąrašas: 

 

 –atidaryti šabloną (tuščias šablonas);  

 – įkelti duomenis iš *.ffdata formato bylos; 

 –  saugoti duomenis;  

 – formos mastelis, leidžia keisti formos vaizdo ekrane dydį; 

 – patikrinti duomenis; 

 – formos puslapių struktūra. 
 

Bendri nurodymai 
 

Įvedant elektroninės anketos duomenis būtina: 

•         įvesti duomenis į anketos lapo laukus; 

•         patikrinti duomenis ; 

•         išsaugoti duomenis . 
 
Jeigu asmuo anksčiau dalyvavo apklausoje, galima nukopijuoti praėjusio tyrimo metu užpildytą anketą. 

 
Norėdami pildyti anketą iš naujo paspauskite „No“. 

 

 

Įvedimui: 
1. Įvesta lauko reikšmė fiksuojama mygtuku <TAB> klaviatūroje. 
2. “Perėjimas” tarp anketos lapo laukų atliekamas mygtuku <TAB> klaviatūroje. 
3. Įvedus anketos duomenis į lauką arba pakeitus lauko reikšmę, kursorius automatiškai „pereina“ prie kito klausimo 

(lauko). Tačiau jeigu laukas tuščias ar lauko reikšmė nesikeičia, kursorius „pereina“ pagal laukų eiliškumą lape. 
4. Norint pasirinkti atitinkamą reikšmę iš sąrašo, laukelyje galima rašyti pavadinimo fragmentą (sąrašas pagal 

fragmentą filtruojamas) arba tiesiog pasirinkti reikšmę. Atitinkamai pavaizduota paveikslėliuose Pav.1, Pav.2. Jei 
žinote reikšmės kodą, galite tiesiog jį įvesti ir spausti klaviatūroje „Enter“. 
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Pav. 1. 

 
 

Pav. 2. 

 
 
 

SVARBU:  reikšmių išvalymas turi būti vykdomas paspaudus dešinį pelės mygtuką ant norimo išvalyti lauko ir 
pasirinkus „Išvalyti“ arba paspaudus „Ctrl“ + „Del“ mygtukų kombinaciją. 

 
NUS anketos duomenų įvedimas 

 
Išskleiskite lauko „metai“ sąrašą, pasirinkite norimus metus ir spauskite <TAB>.  

 
Tuos pačius veiksmus atlikite su lauku „ketvirtis“. 
 
Tada įveskite tyrimo savaitę. 
Paspaudę <TAB> pereisite prie lauko „telefonas“, kuris nėra privalomas. Šį lauką rekomenduojama įvesti, išskyrus 
atvejus, kai respondentas neturi telefono, ar nenori nurodyti jo numerio. 

 
Po kito <TAB> paspaudimo, apklausos data užsipildys automatiškai (bus įvesta einamoji data). Norėdami pakeisti datą 
išskleiskite sąrašą ir pasirinkite tinkamą datą. Spauskite <TAB>. 
Kairiuoju pelytės klavišu pažymėkite, ar namų ūkis dalyvauja tyrime. Jei ne, įveskite priežastį iš sąrašo (Pav.3) ir 
spauskite <TAB> ir įveskite, kiek laiko sugaišote anketos pildymui. 
 
Pav. 3. 

 
 

Privalomas laukas - 108. 
 
Jeigu respondentas dalyvauja tyrime, 108 lauke privalo būti įvesta reikšmė 0 – „Asmuo dalyvauja tyrime“. Taip pat 
privalomi laukai – 115, 120, likę laukai gali būti neužpildyti. 
 
108 ir 120 yra sąrašo tipo laukai ir pildomi kaip nurodyta  Pav.1 arba Pav.2.  
Užpildžius 108 lauką kursorius automatiškai pereina prie 115 lauko ir atitinkamam respondentui, priklausomai nuo 
amžiaus sugeneruojama asmeninė GU-01 pagrindinė anketa (sugeneruotos anketos matomos elektroninės anketos lapo 
dešinėje pusėje, Pav. 4) . 
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Pav. 4. 

 
 
Užpildžius 115 lauką, kursorius pereis prie 116 ir t. t. 
 
Įvedus respondentui neatsakymo priežastį, laukai nuo 115 iki 120 užrakinami ir jeigu buvo sugeneruota asmeninė 
anketa, ji bus pašalinta. 
 
Jeigu namų ūkyje yra daugiau nei 7 respondentai, įvedus 7-ojo respondento NUS anketos duomenis, kursorius 
automatiškai peršoks į 8-ojo respondento 108 lauką (sugeneruojamas antras NUS anketos lapas). 
 
Įvedus visų respondentų duomenis, paspaudus kairįjį pelės mygtuką pereikite į lauką „min.“ ir įveskite laiką, skirtą 
NUS anketai pildyti. 
 

SVARBU: Įvedus reikšmę į lauką „min.“ privaloma paspausti mygtuką patikrinti duomenis . 
 
Ekrano apačioje (Pav. 5), pastebėję užrašą KLAIDA...: paspauskite ant klaidos pranešimo, anketoje raudona spalva bus 

pažymėti klaidingai užpildyti laukai. Ištaisykite klaidas ir vėl paspauskite . 
 
 
Pav. 5. 

 
 

Kai ištaisomos visos NUS anketoje buvusios klaidos, galima pradėti vesti respondentų GU-01 anketos duomenis. 
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   GU-01 duomenų įvedimas 

Ekrano dešinėje pusėje matysite sugeneruotų anketų skaičių (Pav. 6). 

Pav. 6. 

 

Pelės kairiuoju mygtuku paspauskite ant norimos įvesti anketos. Anketos viršuje, matysite asmens, kuriam įvedama 
anketa duomenis (Pav. 7).  

SVARBU: įsitikinkite, kad tikrai apklausiamas respondentas, kurio duomenis nurodyti GU-01 anketoje. 

 

Pav. 7. 
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Naudodamiesi pele, pažymėkite pirmo klausimo atsakymo variantą ir spauskite <TAB>. Programa automatiškai pereis 
prie atitinkamo klausimo. 

Atsakius į paskutinį klausimą puslapyje, paspaudus <TAB> automatiškai pereinama į atitinkama klausimą kituose 
puslapiuose. 

Perėjus į atitinkamą klausimą, privaloma įvesti atsakymą. 

Anketos skirtiems 15 metų ir vyresniems respondentams, klausimai 11, 12, 15, 55, 66, 67, 82, 86, 89, 93, 94, 95, 96 bei 
atitinkami priedo „Vaikai iki 15 metų“ klausimai apklausos metu gali būti užpildyti dalinai, t. y. turi būti įvesti 
aprašymai (anketai bus priskirtas statusas 4), koduoti šiuos klausimus bus galima vėliau. 

Įvedus respondento GU-01 anketos duomenis, privaloma užpildyti lauką „min.“. Ir paspausti mygtuką patikrinti 

duomenis . Ekrano apačioje, pastebėję užrašą KLAIDA:.....  paspauskite ant klaidos pranešimo ir raudona spalva 

bus pažymėti klaidingai užpildyti laukai.                               Ištaisykite klaidas ir vėl paspauskite .  
 
Kai ekrane nebeliks klaidos pranešimų, paspauskite ant kito respondento, gyvenančio namų ūkyje GU-01 anketos ir 
kartokite veiksmus iš naujo. 

Respondento anketa yra pilnai įvesta ir užkoduota tuomet, kai asmens anketos statusas yra 1. Esant statusui 2 – 
respondentui nurodyta priežastis, 3 – neužbaigta (atsakyta ne į visus anketos klausimus), 4 - neužkoduota. Respondento 
anketos statusą galite matyti NUS anketos lape (Pav. 8). 

 

Pav. 8. 

 
 

 

UŽPILDĘ VISAS GU-01 ANKETAS IŠSAUGOKITE DUOMENIS ! 
 

Statistikos departamentui turi būti perduodami duomenys tik tada, kai namų ūkių statusas yra „aplankyta–

baigta“ arba „nurodyta priežastis“ . 
 


