Pavadinimas / Name:
Pavadinimo santrumpa / Abbreviation:
Klasifikatoriaus versija / Version of the
classification:
Galioja nuo / Valid from

Valstybės funkcijų klasifikatorius
Classification of the Functions of Government
COFOG
COFOG1
1999-03-01

01.

BENDROSIOS PASLAUGOS VISUOMENEI
GENERAL PUBLIC SERVICES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

BENDROSIOS PASLAUGOS VISUOMENEI

Description:

GENERAL PUBLIC SERVICES

01.1

ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOJI IR VYKDOMOJI VALDŽIA, FINANSINIAI IR FISKALINIAI REIKALAI, UŽSIENIO REIKALAI
EXECUTIVE AND LEGISLATIVE ORGANS, FINANCIAL AND FISCAL AFFAIRS, EXTERNAL AFFAIRS

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOJI IR VYKDOMOJI VALDŽIA,
FINANSINIAI IR FISKALINIAI REIKALAI, UŽSIENIO
REIKALAI

Description:

EXECUTIVE AND LEGISLATIVE ORGANS, FINANCIAL
AND FISCAL AFFAIRS, EXTERNAL AFFAIRS

01.1.1

Įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžia
Executive and legislative organs

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžia

Description:

Executive and legislative organs

Aiškinamosios
pastabos:

- Įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios
administravimas, valdymas ar parama jai. Apima: visų
vyriausybės lygių pagrindinės vykdomosios valdžios
institucijos - monarcho institucija, generalinis
valdytojas, prezidentas, ministras pirmininkas,
gubernatorius, meras ir kt.; visų vyriausybės lygių
įstatymų leidžiamieji organai - parlamentai, deputatų
rūmai, senatai, asamblėjos, miesto tarybos ir kt.;
patarėjai, administracijos ir politikos darbuotojai,
dirbantys šiose institucijose ir įstatymų leidžiamosios
valdžios organuose; bibliotekos ir kitos panašaus
profilio institucijos, aptarnaujančios išimtinai
vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios
organus; materialiniai patogumai, teikiami
pagrindiniams vykdomosios, įstatymų leidžiamosios
valdžios atstovamsir jų pagalbininkams; nuolatinės
arba laikinosios komisijos ir komitetai, sudaryti
pagrindinių vykdomosios ar įstatymų leidžiamosios
valdžios organų arba veikiantys jų vardu. Neapima:
ministerijos, vietinių valdžios organų įstaigos,
tarpžinybiniai komitetai ir kt., atliekantys specifines
funkcijas (klasifikuojamos pagal funkciją).

Explanatory
notes:

- Administration, operation or support of executive and
legislative organs. Includes: office of the chief executive
at all levels of government - office of the monarch,
governor general, president, prime minister, governor,
mayor, etc.; legislative bodies at all levels of
government - parliaments, chambers of deputies,
senates, assemblies, town councils, etc.; advisory,
administrative and political staffs attached to chief
executive offices and legislatures; libraries and other
reference services serving mainly executive and
legislative organs; physical amenities provided to the
chief executive, the legislature and their aides;
permanent or ad hoc commissions and committees
created by or acting on behalf of the chief executive or
legislature. Excludes: ministerial offices, offices of heads
of departments of local governments,
interdepartmental committees, etc. concerned with a
specific function (classified according to function).

01.1.2

Finansiniai ir fiskaliniai reikalai
Financial and fiscal affairs

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Finansiniai ir fiskaliniai reikalai

Description:

Financial and fiscal affairs

Aiškinamosios
pastabos:

- Finansinių ir fiskalinių reikalų ir paslaugų
Explanatory
administravimas; valstybinių fondų ir valstybės skolų
notes:
valdymas; mokesčių sistemų tvarkymas; - iždo ar
finansų ministerijos, biudžeto įstaigos, valstybės
mokesčių inspekcijos ir muitinės valdymas; buhalterijos
ir audito paslaugos; - bendrosios informacijos,
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- Administration of financial and fiscal affairs and
services; management of public funds and public debt;
operation of taxation schemes; - operation of the
treasury or ministry of finance, the budget office, the
inland revenue agency, the customs authorities, the
accounting and auditing services; - production and
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techninės dokumentacijos ir statistikos duomenų apie
finansinius ir fiskalinius reikalus ir paslaugas rengimas ir
platinimas. Apima: visų vyriausybės lygių finansiniai ir
fiskaliniai reikalai ir paslaugos. Neapima: vyriausybės
paskolų arba vertybinių popierių garantavimo arba
platinimo mokesčiai ir palūkanos (01.7.0);
bankininkystės priežiūra (04.1.1).

dissemination of general information, technical
documentation and statistics on financial and fiscal
affairs and services. Includes: financial and fiscal affairs
and services at all levels of government. Excludes:
underwriting or flotation charges and interest
payments on government loans (01.7.0); supervision of
the banking industry (04.1.1).

01.1.3

Užsienio reikalai
External affairs

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Užsienio reikalai

Description:

External affairs

Aiškinamosios
pastabos:

- Užsienio reikalų ir paslaugų administravimas; Explanatory
užsienio reikalų ministerijos, diplomatinių ir konsulinių notes:
misijų, esančių užsienyje arba veikiančių tarptautinių
organizacijų būstinėse, valdymas; informacijos ir
kultūros paslaugų, teikiamų už šalies ribų, valdymas ar
parama joms; bibliotekų, skaityklų ir informacijos biurų,
esančių užsienyje, valdymas ar parama joms; reguliarios įmokos ir įnašai tarptautinių organizacijų
valdymo išlaidoms. Neapima: ekonominė pagalba
besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims
(01.2.1); ekonominės pagalbos misijos, akredituotos
užsienio atstovybėms (01.2.1); įnašai pagalbos
programoms, administruojamoms tarptautinių ar
regioninių organizacijų (01.2.2); kariniai daliniai, esantys
užsienio valstybėse (02.1.0); karinė pagalba užsienio
valstybėms (02.3.0); bendrieji užsienio ekonominiai ir
komerciniai reikalai (04.1.1); turizmo reikalai ir
paslaugos (04.7.3).

01.2

UŽSIENIO EKONOMINĖ PAGALBA
FOREIGN ECONOMIC AID

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

UŽSIENIO EKONOMINĖ PAGALBA

Description:

FOREIGN ECONOMIC AID

01.2.1

Ekonominė pagalba besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims
Economic aid to developing countries and countries in transition

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ekonominė pagalba besivystančioms ir pereinamojo
laikotarpio šalims

Description:

Economic aid to developing countries and countries in
transition

Aiškinamosios
pastabos:

- Ekonominio bendradarbiavimo su besivystančiomis ir Explanatory
pereinamojo laikotarpio šalimis administravimas; notes:
ekonominių pagalbos misijų, akredituotų užsienio
atstovybėms, valdymas; techninės pagalbos ir
mokomųjų programų, bendradarbiavimo ir stipendijų
projektų valdymas ar parama jiems; - ekonominės
pagalbos teikimas per dotacijas (grynaisiais pinigais
arba natūra) ar paskolas (neatsižvelgiant į palūkanų
dydį). Neapima: įnašai į ekonominės plėtros fondus,
administruojamus tarptautinių ar regioninių
organizacijų (01.2.2); karinė pagalba užsienio šalims
(02.3.0).
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- Administration of external affairs and services; operation of the ministry of external affairs and
diplomatic and consular missions stationed abroad or
at offices of international organisations; operation or
support of information and cultural services for
distribution beyond national boundaries; operation or
support of libraries, reading rooms and reference
services located abroad; - regular subscriptions and
special contributions to meet general operating
expenses of international organisations. Excludes:
economic aid to developing countries and countries in
transition (01.2.1); economic aid missions accredited to
foreign governments (01.2.1); contributions to aid
programmes administered by international or regional
organisations (01.2.2); military units stationed abroad
(02.1.0); military aid to foreign countries (02.3.0);
general foreign economic and commercial affairs
(04.1.1); tourism affairs and services (04.7.3).

- Administration of economic co-operation with
developing countries and countries in transition; operation of economic aid missions accredited to
foreign governments; operation or support of technical
assistance programmes, training programmes and
fellowship and scholarship schemes; - economic aid in
the form of grants (in cash or in kind) or loans
(regardless of interest charged). Excludes: contributions
to economic development funds administered by
international or regional organisations (01.2.2); military
aid to foreign countries (02.3.0).
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01.2.2

Ekonominė pagalba, teikiama per tarptautines organizacijas
Economic aid routed through international organisations

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ekonominė pagalba, teikiama per tarptautines
organizacijas

Description:

Economic aid routed through international
organisations

Aiškinamosios
pastabos:

- Ekonominės pagalbos, teikiamos per tarptautines
Explanatory
organizacijas, administravimas; - įnašai grynaisiais
notes:
pinigais ar natūra į ekonominės plėtros fondus, kuriuos
administruoja tarptautinės, regioninės ar kitos
daugianacionalinės organizacijos. Neapima: pagalba
tarptautinėms taikos palaikymo operacijoms (02.3.0).

01.3

BENDROSIOS PASLAUGOS
GENERAL SERVICES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

BENDROSIOS PASLAUGOS

Description:

GENERAL SERVICES

Aiškinamosios
pastabos:

Ši grupė apima paslaugas, kurios nėra susijusios su
Explanatory
konkrečia funkcija ir kurias dažniausiai vykdo įvairių
notes:
valstybės lygių centrinės įstaigos. Taip pat ji apima šias
paslaugas, susijusias su tam tikra funkcija, kurios
teikiamos centrinių įstaigų. Pavyzdžiui, čia įeina
centrinių statistikos biurų statistikos duomenų rinkimas
apie pramonę, aplinką, sveikatą ar švietimą.

01.3.1

Bendrosios personalo paslaugos
General personnel services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bendrosios personalo paslaugos

Description:

General personnel services

Aiškinamosios
pastabos:

- Bendrųjų personalo paslaugų administravimo
Explanatory
paslaugos; įskaitant bendrosios kadrų politikos plėtrą ir notes:
įgyvendinimą, apimantį atrankos, paaukštinimo
procedūras, darbo įvertinimo metodus, darbo
aprašymus, vertinimus ir klasifikavimą, civilinės
tarnybos nuostatų administravimą ir panašius dalykus.
Neapima: personalo administravimo ir su konkrečia
funkcija susijusios paslaugos (klasifikuojama pagal
funkciją).

01.3.2

Bendrojo planavimo ir statistikos paslaugos
Over-all planning and statistical services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bendrojo planavimo ir statistikos paslaugos

Description:

Over-all planning and statistical services

Aiškinamosios
pastabos:

- Bendrojo ekonominio ir socialinio planavimo bei
bendrų statistikos paslaugų administravimas ir
valdymas, įskaitant bendrų ekonominių ir socialinių
planų ir programų bei bendrų statistikos planų ir
programų sudarymą, koordinavimą ir kontrolę.
Neapima: ekonominio ir socialinio planavimo ir
statistikos paslaugos, susijusios su konkrečia funkcija
(klasifikuojama pagal funkciją).

Explanatory
notes:

- Administration and operation of over-all economic
and social planning services and of over-all statistical
services, including formulation, co-ordination and
monitoring of over-all economic and social plans and
programmes and of over-all statistical plans and
programmes. Excludes: economic and social planning
services and statistical services connected with a
specific function (classified according to function).
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- Administration of economic aid routed through
international organisations; - contributions in cash or in
kind to economic development funds administered by
international, regional or other multinational
organisations. Excludes: aid to international peacekeeping operations (02.3.0).

This group covers services that are not connected with
a specific function and which are usually undertaken by
central offices at the various levels of government. It
also covers those services connected with a particular
function that are undertaken by such central offices.
For example, the compilation of industry, environment,
health or education statistics by a central statistical
agency is included here.

- Administration and operation of general personnel
services, including development and implementation
of general personnel policies and procedures covering
selection, promotion, rating methods, the description,
evaluation and classification of jobs, the administration
of civil service regulations and similar matters.
Excludes: personnel administration and services
connected with a specific function (classified according
to function).
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01.3.3

Kitos bendrosios paslaugos
Other general services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos bendrosios paslaugos

Description:

Other general services

Aiškinamosios
pastabos:

- Kitų bendrųjų paslaugų, tokių kaip centralizuotų
Explanatory
tiekimo ir pirkimo paslaugų; valstybės registrų ir
notes:
archyvų tvarkymo ir saugojimo; valstybės turimų ar
užimamų pastatų eksploatavimo; centrinių transporto
priemonių parkų; vyriausybės spaustuvių, centralizuotų
kompiuterių ir duomenų apdorojimo paslaugų
administravimas ir valdymas. Neapima: kitos
bendrosios paslaugos, susijusios su konkrečia funkcija
(klasifikuojama pagal funkciją).

01.4

PAGRINDINIAI TYRIMAI
BASIC RESEARCH

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PAGRINDINIAI TYRIMAI

Description:

BASIC RESEARCH

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindiniai tyrimai yra eksperimentinis ar teorinis
darbas, atliekamas visų pirma siekiant įgyti naujų
fundamentinių žinių apie reiškinius ir stebimus faktus
be konkretaus jų pritaikymo.

Explanatory
notes:

Basic research is experimental or theoretical work
undertaken primarily to acquire new knowledge of the
underlying foundations of phenomena and observable
facts, without any particular application or use in view.

01.4.0

Pagrindiniai tyrimai
Basic research

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pagrindiniai tyrimai

Description:

Basic research

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių pagrindinių
tyrimų srityje, administravimas ir valdymas; - dotacijos,
paskolos ar subsidijos, skirtos nevyriausybinėms
institucijoms, tokioms kaip moksliniams institutams ir
universitetams, atliekantiems pagrindinius tyrimus,
remti. Neapima: taikomieji tyrimai ir eksperimentinių
darbų vystymas (klasifikuojami pagal funkciją).

Explanatory
notes:

- Administration and operation of government
agencies engaged in basic research; - grants, loans or
subsidies to support basic research undertaken by
non-government bodies such as research institutes and
universities Excludes: applied research and
experimental development (classified by function).

01.5

BENDROSIOS TYRIMŲ IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS PASLAUGOS VISUOMENEI
R&D GENERAL PUBLIC SERVICES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

BENDROSIOS TYRIMŲ IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS
PASLAUGOS VISUOMENEI

Description:

R&D GENERAL PUBLIC SERVICES

Aiškinamosios
pastabos:

Taikomieji tyrimai yra tam tikras tyrinėjimas, atliekamas Explanatory
siekiant įgyti naujų žinių, bet nukreiptas visų pirma link notes:
specifinių praktinių taikymų ar tikslų. Eksperimentinis
darbas yra sisteminis darbas, artimas egzistuojančioms
žinioms, įgytoms iš tyrimų ir praktinių eksperimentų ir
orientuotas į naujų medžiagų, produktų ir priemonių
gamybą; naujų procesų, sistemų ir paslaugų įdiegimą
ar realaus jau pagamintų ar įdiegtų naujų medžiagų,
produktų ir priemonių pagerinimą.
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- Administration and operation of other general
services such as centralised supply and purchasing
services, maintenance and storage of government
records and archives, operation of government owned
or occupied buildings, central motor vehicle pools,
government operated printing offices, centralised
computer and data processing services, etc. Excludes:
other general services connected with a specific
function (classified according to function).

Applied research is original investigation undertaken in
order to acquire new knowledge, but directed primarily
towards a specific practical aim or objective.
Experimental development is systematic work, drawing
on existing knowledge gained from research and
practical experience, that is directed to producing new
materials, products and devices; to installing new
processes, systems and services; or to improving
substantially those already produced or installed.
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01.5.0

Tyrimų ir taikomosios veiklos bendrosios paslaugos visuomenei
R&D General public services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimų ir taikomosios veiklos bendrosios paslaugos
visuomenei

Description:

R&D General public services

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo bendrųjų
paslaugų visuomenei srityje, administravimas ir
valdymas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
nevyriausybinėms institucijoms, tokioms kaip
moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems taikomuosius tyrimus ir eksperimentinių
darbų vystymą bendrųjų paslaugų visuomenei srityje,
remti. Neapima: pagrindiniai tyrimai (01.4.0).

Explanatory
notes:

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to general public
services; - grants, loans or subsidies to support applied
research and experimental development related to
general public services undertaken by non-government
bodies such as research institutes and universities.
Excludes: basic research (01.4.0).

01.6

KITOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, BENDROSIOS PASLAUGOS VISUOMENEI
GENERAL PUBLIC SERVICES N.E.C.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, BENDROSIOS
PASLAUGOS VISUOMENEI

Description:

GENERAL PUBLIC SERVICES N.E.C.

01.6.0

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, bendrosios paslaugos visuomenei
General public services n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, bendrosios paslaugos
visuomenei

Description:

General public services n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

- Bendrųjų paslaugų visuomenei, tokių kaip rinkėjų
Explanatory
registravimas, rinkimų ir referendumų valdymas,
notes:
nesavavaldžių ir globojamų teritorijų administravimas ir
pan. administravimas, valdymas ar parama joms.
Apima: bendrosios paslaugos visuomenei, kurios negali
būti priskirtos (01.1), (01.2), (01.3), (01.4) arba (01.5).
Neapima: valstybės skolos sandoriai (01.7); bendrieji
pervedimai tarp įvairių vyriausybės lygių (01.8).

01.7

VALSTYBĖS SKOLOS SANDORIAI
PUBLIC DEBT TRANSACTIONS

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VALSTYBĖS SKOLOS SANDORIAI

Description:

PUBLIC DEBT TRANSACTIONS

01.7.0

Valstybės skolos sandoriai
Public debt transactions

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Valstybės skolos sandoriai

Description:

Public debt transactions

Aiškinamosios
pastabos:

- Palūkanos ir išlaidos už vyriausybės paskolų
garantavimą ir slankumo užtikrinimą. Neapima:
valstybės skolos administravimo išlaidos (01.1.2).

Explanatory
notes:

- Interest payments and outlays for underwriting and
floating government loans. Excludes: administrative
costs of public debt management (01.1.2).
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- Administration, operation or support of general
public services such as registration of voters, holding of
elections and referendums, administration of non-selfgoverning and trust territories, etc. Includes: general
public services that cannot be assigned to (01.1), (01.2),
(01.3), (01.4) or (01.5). Excludes: public debt
transactions (01.7); transfers of a general character
between different levels of government (01.8).
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01.8

BENDRIEJI PERVEDIMAI TARP ĮVAIRIŲ VYRIAUSYBĖS LYGIŲ
TRANSFERS OF A GENERAL CHARACTER BETWEEN DIFFERENT LEVELS OF GOVERNMENT

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

BENDRIEJI PERVEDIMAI TARP ĮVAIRIŲ VYRIAUSYBĖS
LYGIŲ

Description:

TRANSFERS OF A GENERAL CHARACTER BETWEEN
DIFFERENT LEVELS OF GOVERNMENT

01.8.0

Bendrieji pervedimai tarp įvairių vyriausybės lygių
Transfers of a general character between different levels of government

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bendrieji pervedimai tarp įvairių vyriausybės lygių

Description:

Transfers of a general character between different
levels of government

Aiškinamosios
pastabos:

- Bendrieji pervedimai tarp įvairių vyriausybės lygių,
kurie nėra susiję su konkrečia funkcija.

Explanatory
notes:

- Transfers between different levels of government that
are of a general character and not allocated to a
particular function.

02.

GYNYBA
DEFENCE

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

GYNYBA

Description:

DEFENCE

02.1

KARINĖ GYNYBA
MILITARY DEFENCE

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KARINĖ GYNYBA

Description:

MILITARY DEFENCE

02.1.0

Karinė gynyba
Military defence

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Karinė gynyba

Description:

Military defence

Aiškinamosios
pastabos:

- Karinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas; Explanatory
- žemės, jūros, oro ir kosmoso gynybinių pajėgų
notes:
valdymas; inžinerinės, transporto, ryšių, žvalgybos,
personalo ir kitų ne karinių pajėgų valdymas; atsarginių
ir pagalbinių pajėgų valdymas ar parama joms. Apima:
karinių atašė biurai užsienyje; lauko ligoninės.
Neapima: karinės pagalbos misijos (02.3.0); bazių
ligoninės (07.3); karo mokyklos ir aukštesniosios
mokyklos, kurių mokymo programos panašios į civilinių
įstaigų mokymo planus, įskaitant ir tas mokymo
įstaigas, kurias galima lankyti tik kariniam personalui ir
jų šeimų nariams (09.1), (09.2), (09.3) arba (09.4);
pensijų sistemos kariniam personalui (10.2).

02.2

CIVILINĖ GYNYBA
CIVIL DEFENCE

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

CIVILINĖ GYNYBA

Description:

CIVIL DEFENCE

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration of military defence affairs and
services; - operation of land, sea, air and space defence
forces; operation of engineering, transport,
communication, intelligence, personnel and other noncombat defence forces; operation or support of reserve
and auxiliary forces of the defence establishment.
Includes: offices of military attaches stationed abroad;
field hospitals. Excludes: military aid missions (02.3.0);
base hospitals (07.3); military schools and colleges
where curricula resemble those of civilian institutions
even though attendance may be limited to military
personnel and their families (09.1), (09.2), (09.3) or
(09.4); pension schemes for military personnel (10.2).

6/49

COFOG1

02.2.0

Civilinė gynyba
Civil defence

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Civilinė gynyba

Description:

Civil defence

Aiškinamosios
pastabos:

- Civilinės gynybos reikalų administravimas; planų
nenumatytų aplinkybių atvejams sudarymas; pratybų,
kuriose dalyvautų civilinės įstaigos ir gyventojai,
rengimas; - civilinės gynybos pajėgų valdymas ar
parama joms. Neapima: civilinės apsaugos paslaugos
(03.2.0); maisto, įrangos ir kitų atsargų įsigijimas ir
saugojimas vartoti kritiniais nelaimių atvejais taikos
metu (10.9.0).

Explanatory
notes:

- Administration of civil defence affairs and services;
formulation of contingency plans; organisation of
exercises involving civilian institutions and populations;
- operation or support of civil defence forces. Excludes:
civil protection services (03.2.0); purchase and storage
of food, equipment and other supplies for emergency
use in the case of peace-time disasters (10.9.0).

02.3

UŽSIENIO KARINĖ PAGALBA
FOREIGN MILITARY AID

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

UŽSIENIO KARINĖ PAGALBA

Description:

FOREIGN MILITARY AID

02.3.0

Užsienio karinė pagalba
Foreign military aid

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Užsienio karinė pagalba

Description:

Foreign military aid

Aiškinamosios
pastabos:

- Karinės pagalbos administravimas ir karinių pagalbos Explanatory
misijų, akredituotų užsienio valstybėms arba esančių
notes:
prie tarptautinių karinių organizacijų arba sąjungininkų,
valdymas; - karinės pagalbos teikimas dotacijomis
(grynaisiais pinigais arba natūra), paskolomis
(neatsižvelgiant į palūkanų dydį) ar įrangos skolinimu;
įnašai tarptautinėms taikos palaikymo pajėgoms,
įskaitant žmonių paskyrimą.

02.4

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA GYNYBOS SRITYJE
R&D DEFENCE

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA GYNYBOS SRITYJE

Description:

R&D DEFENCE

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių Explanatory
darbų vystymosi apibrėžimai yra pateikti (01.4) ir (01.5). notes:

02.4.0

Tyrimai ir taikomoji veikla gynybos srityje
R&D Defence

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimai ir taikomoji veikla gynybos srityje

Description:

R&D Defence

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo gynybos
srityje, administravimas ir valdymas; - dotacijos,
paskolos ar subsidijos, skirtos nevyriausybinėms
institucijoms, tokioms kaip moksliniams institutams ir
universitetams, atliekantiems taikomuosius tyrimus ir
eksperimentinių darbų vystymą gynybos srityje, remti.
Neapima: pagrindiniai tyrimai (01.4.0).

Explanatory
notes:

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to defence; - grants,
loans or subsidies to support applied research and
experimental development related to defence
undertaken by non-government bodies such as
research institutes and universities. Excludes: Basic
research (01.4.0).

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration of military aid and operation of
military aid missions accredited to foreign
governments or attached to international military
organisations or alliances; - military aid in the form of
grants (in cash or in kind), loans (regardless of interest
charged) or loans of equipment; contributions to
international peace-keeping forces including the
assignment of manpower.

Definitions of basic research, applied research and
experimental development are given under (01.4) and
(01.5).
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02.5

KITA, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA, GYNYBA
DEFENCE N.E.C.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITA, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA, GYNYBA

Description:

DEFENCE N.E.C.

02.5.0

Kita, niekur kitur nepriskirta, gynyba
Defence n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, gynyba

Description:

Defence n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

- Veiklos rūšių, tokių kaip bendrosios gynybos
Explanatory
politikos, planų, programų ir biudžetų sudarymas,
notes:
administravimas, koordinavimas ir kontrolė; įstatymų,
susijusių su gynyba, rengimas ir įdiegimas; bendrosios
informacijos, techninės dokumentacijos, statistikos
duomenų apie gynybos reikalus rengimas ir platinimas;
pan. Apima: gynybos reikalai ir paslaugos, kurios negali
būti priskirtos (02.1), (02.2), (02.3) arba (02.4). Neapima:
karo veteranų reikalų administravimas (10.2).

03.

VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUMAS
PUBLIC ORDER AND SAFETY

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUMAS

Description:

PUBLIC ORDER AND SAFETY

03.1

POLICIJOS PASLAUGOS
POLICE SERVICES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

POLICIJOS PASLAUGOS

Description:

POLICE SERVICES

03.1.0

Policijos paslaugos
Police services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Policijos paslaugos

Description:

Police services

Aiškinamosios
pastabos:

? Policijos reikalų ir paslaugų, įskaitant svetimšalių
registravimą, darbo ir kelionės dokumentų išdavimą
imigrantams, areštų registravimo knygų bei statistikos,
susijusios su policijos darbu, tvarkymą, kelių eismo
reguliavimą ir kontrolę, kelio kontrabandai užkirtimą ir
žvejybos pakrantės vandenyse ir vandenyne kontrolę,
administravimas; ? reguliarių ir pagalbinių policijos
pajėgų, uostų, sienų ir pakrantės apsaugos bei kitų
specialiųjų policijos pajėgų, išlaikomų valstybės,
valdymas; policijos laboratorijų valdymas; policijos
pareigūnų mokymo programų valdymas ir parama
joms. Apima: eismo inspektoriai. Neapima: policijos
koledžai, teikiantys bendrąjį ir specialųjį mokymą
policijos pareigūnams (09.1), (09.2), (09.3) arba (09.4).

Explanatory
notes:

- Administration of police affairs and services, including
alien registration, issuing work and travel documents
to immigrants, maintenance of arrest records and
statistics related to police work, road traffic regulation
and control, prevention of smuggling and control of
off-shore and ocean fishing; - operation of regular and
auxiliary police forces, of port, border and coast
guards, and of other special police forces maintained
by public authorities; operation of police laboratories;
operation or support of police training programmes.
Includes: traffic wardens. Excludes: police colleges
offering general education in addition to police
training (09.1), (09.2), (09.3) or (09.4).

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration, operation or support of activities such
as formulation, administration, co-ordination and
monitoring of over-all policies, plans, programmes and
budgets relating to defence; preparation and
enforcement of legislation relating to defence;
production and dissemination of general information,
technical documentation and statistics on defence; etc.
Includes: defence affairs and services that cannot be
assigned to (02.1), (02.2), (02.3) or (02.4). Excludes:
administration of war veterans' affairs (10.2).
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03.2

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS PASLAUGOS
FIRE-PROTECTION SERVICES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS PASLAUGOS

Description:

FIRE-PROTECTION SERVICES

03.2.0

Priešgaisrinės apsaugos paslaugos
Fire-protection services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Priešgaisrinės apsaugos paslaugos

Description:

Fire-protection services

Aiškinamosios
pastabos:

- Priešgaisrinės apsaugos ir gaisrų gesinimo reikalų ir
paslaugų administravimas; - reguliarių ir pagalbinių
gaisrininkų brigadų ir kitų gaisrų gesinimo bei
priešgaisrinių paslaugų, išlaikomų valstybės, valdymas;
priešgaisrinių ir gaisrų gesinimo mokymo programų
valdymas ar parama joms. Apima: civilinės apsaugos
paslaugos, pavyzdžiui, gelbėjimas kalnuose, pakrantės
stebėjimas, evakuacija iš užtvinusių plotų ir pan.
Neapima: civilinė gynyba (02.2.0); pajėgos, specialiai
mokytos ir aprūpintos gesinti miškų gaisrus arba
apsaugoti miškus nuo gaisrų (04.2.2).

Explanatory
notes:

- Administration of fire-prevention and fire-fighting
affairs and services; - operation of regular and auxiliary
fire brigades and of other fire-prevention and firefighting services maintained by public authorities;
operation or support of fire-prevention and firefighting training programmes. Includes: civil protection
services such as mountain rescue, beach surveillance,
evacuation of flooded areas, etc. Excludes: civil defence
(02.2.0); forces especially trained and equipped for
fighting or preventing forest fires (04.2.2).

03.3

TEISMAI
LAW COURTS

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TEISMAI

Description:

LAW COURTS

03.3.0

Teismai
Law courts

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Teismai

Description:

Law courts

Aiškinamosios
pastabos:

- Civilinių teismų ir baudžiamųjų teismų, taip pat teisės Explanatory
sistemos administravimas, valdymas ar parama jiems,
notes:
įskaitant teismo paskirtų mokesčių surinkimą ir baudų
apmokėjimą bei išleidimo iš įkalinimo įstaigų anksčiau
laiko ir nuteisimo lygtinai sistemų valdymą; - juridinės
konsultacijos ir atstovavimas valstybės ar kitų asmenų
vardu ar valstybės aprūpintas grynaisiais pinigais ar
paslaugomis. Apima: administraciniai teismai,
vyriausybės paskirti asmenys, tarpininkaujantys skundų
svarstyme tarp privačių asmenų ir vyriausybinių
institucijų ir pan. Neapima: kalėjimų administravimas
(03.4.0).

03.4

KALĖJIMAI
PRISONS

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KALĖJIMAI

Description:

PRISONS
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- Administration, operation or support of civil and
criminal law courts and the judicial system, including
enforcement of fines and legal settlements imposed by
the courts and operation of parole and probation
systems; - legal representation and advice on behalf of
government or on behalf of others provided by
government in cash or in services. Includes:
administrative tribunals, ombudsmen and the like.
Excludes: prison administration (03.4.0).
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03.4.0

Kalėjimai
Prisons

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kalėjimai

Description:

Prisons

Aiškinamosios
pastabos:

- Kalėjimų ir kitų sulaikymo arba nusikaltėlių
perauklėjimo įstaigų, tokių kaip kalėjimų ūkių, pataisos
namų, mažamečių pataisos namų, nepilnamečių
pataisos darbų įstaigų ir psichiatrijos įstaigų
(prieglaudų) nusikaltimą padariusiems
nepakaltinamiems asmenims, administravimas,
valdymas ar parama joms.

Explanatory
notes:

- Administration, operation or support of prisons and
other places for the detention or rehabilitation of
criminals such as prison farms, work houses,
reformatories, borstals, asylums for the criminally
insane, etc.

03.5

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA VIEŠOSIOS TVARKOS IR SAUGUMO SRITYJE
R&D PUBLIC ORDER AND SAFETY

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA VIEŠOSIOS TVARKOS IR Description:
SAUGUMO SRITYJE

R&D PUBLIC ORDER AND SAFETY

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių Explanatory
darbų vystymo apibrėžimai yra pateikti (01.4) ir (01.5). notes:

Definitions of basic research, applied research and
experimental development are given under (01.4) and
(01.5).

03.5.0

Tyrimai ir taikomoji veikla viešosios tvarkos ir saugumo srityje
R&D Public order and safety

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimai ir taikomoji veikla viešosios tvarkos ir saugumo Description:
srityje

R&D Public order and safety

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo viešosios
tvarkos ir saugumo srityse, administravimas ir
valdymas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
nevyriausybinėms institucijoms, tokioms kaip
moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems taikomuosius tyrimus ir eksperimentinių
darbų vystymą viešosios tvarkos ir saugumo srityse,
remti. Neapima: pagrindiniai tyrimai (01.4.0).

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to public order and
safety; - grants, loans or subsidies to support applied
research and experimental development related to
public order and safety undertaken by nongovernment bodies such as research institutes and
universities. Excludes: basic research (01.4.0).

03.6

KITI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI, VIEŠOSIOS TVARKOS IR SAUGUMO REIKALAI
PUBLIC ORDER AND SAFETY N.E.C.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI, VIEŠOSIOS TVARKOS
IR SAUGUMO REIKALAI

Description:

PUBLIC ORDER AND SAFETY N.E.C.

03.6.0

Kiti, niekur kitur nepriskirti, viešosios tvarkos ir saugumo reikalai
Public order and safety n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, viešosios tvarkos ir
saugumo reikalai

Description:

Public order and safety n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

- Veiklos rūšių, tokių kaip bendrosios politikos, planų,
programų ir biudžetų, susijusių su viešosios tvarkos ir
saugumo propagavimu, sudarymas, administravimas,
koordinavimas ir kontrolė; įstatymų ir standartų

Explanatory
notes:

- Administration, operation or support of activities such
as formulation, administration, co-ordination and
monitoring of over-all policies, plans, programmes and
budgets relating to public order and safety;
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Explanatory
notes:
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viešosios tvarkos ir saugumo reikalams teikti rengimas
ir įdiegimas; bendrosios informacijos, techninės
dokumentacijos ir viešosios tvarkos bei saugumo
statistikos duomenų rengimas ir platinimas. Apima:
viešosios tvarkos ir saugumo reikalai bei paslaugos,
kurie negali būti priskirti (03.1), (03.2), (03.3), (03.4) arba
(03.5).

preparation and enforcement of legislation and
standards for the provision of public order and safety;
production and dissemination of general information,
technical documentation and statistics on public order
and safety. Includes: public order and safety affairs and
services that cannot be assigned to (03.1), (03.2), (03.3),
(03.4) or (03.5);

04.

EKONOMIKOS REIKALAI
ECONOMIC AFFAIRS

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

EKONOMIKOS REIKALAI

Description:

ECONOMIC AFFAIRS

04.1

BENDRIEJI EKONOMIKOS, PREKYBOS IR DARBO REIKALAI
GENERAL ECONOMIC, COMMERCIAL AND LABOUR AFFAIRS

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

BENDRIEJI EKONOMIKOS, PREKYBOS IR DARBO
REIKALAI

Description:

GENERAL ECONOMIC, COMMERCIAL AND LABOUR
AFFAIRS

04.1.1

Bendrieji ekonomikos ir prekybos reikalai
General economic and commercial affairs

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bendrieji ekonomikos ir prekybos reikalai

Description:

General economic and commercial affairs

Aiškinamosios
pastabos:

- Bendrųjų ekonomikos ir prekybos reikalų bei
Explanatory
paslaugų, įskaitant bendruosius užsienio prekybos
notes:
reikalus; bendrosios ekonomikos ir prekybos politikos
formavimas ir įgyvendinimas; ryšių tarp skirtingų
vyriausybės institucijų bei tarp vyriausybės ir verslo
organizacijų; administravimas; - bendrosios
ekonomikos ir prekybos veiklos rūšių, tokių kaip
eksporto ir importo prekyba, plačiai vartojamų prekių ir
akcijų rinkos, bendrųjų pajamų kontrolė, bendrosios
prekybos rėmimo veikla, bendrasis monopolijų ir kitų
prekybos bei rinkos dalyvių apribojimų reguliavimas;
bankininkystės priežiūra, tvarkymas ar parama joms; įstaigų, susijusių su patentais, prekių ženklais, autoriaus
teisėmis, įmonių įregistravimu, oro prognozėmis,
standartais, hidrologiniais tyrimais, geodeziniais
tyrimais ir kt., valdymas ar parama joms; - dotacijos,
paskolos ar subsidijos, skirtos bendrosios ekonomikos
ir prekybos politikai ir programoms remti. Apima:
vartotojų švietimas ir apsauga. Neapima: konkrečios
pramonės šakos ekonomikos ir prekybos reikalai
(klasifikuojami atitinkamai nuo (04.2) iki (04.7)).

04.1.2

Bendrieji darbo reikalai
General labour affairs

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bendrieji darbo reikalai

Description:

General labour affairs

Aiškinamosios
pastabos:

- Bendrų darbo reikalų ir paslaugų administravimas;
bendrosios darbo politikos formavimas ir
įgyvendinimas; darbo sąlygų priežiūra ir tvarkymas
(darbo valandos, atlyginimai, saugumas ir kt.); ryšiai
tarp skirtingų vyriausybės institucijų bei tarp
vyriausybės ir bendrųjų pramonės, verslo ir darbo
organizacijų; - bendrųjų programų ar projektų, tokių

Explanatory
notes:

- Administration of general labour affairs and services;
formulation and implementation of general labour
policies; supervision and regulation of labour
conditions (hours of work, wages, safety, etc.); liaison
among different branches of government and between
government and over-all industrial, business and
labour organisations; - operation or support of general
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- Administration of general economic and commercial
affairs and services, including general foreign
commercial affairs; formulation and implementation of
general economic and commercial policies; liaison
among different branches of government and between
government and business; - regulation or support of
general economic and commercial activities such as
export and import trade as a whole, commodity and
equity markets, over-all income controls, general trade
promotion activities, general regulation of monopolies
and other restraints on trade and market entry, etc.;
supervision of the banking industry; - operation or
support of institutions dealing with patents,
trademarks, copyrights, company registration, weather
forecasting, standards, hydrological surveys, geodesic
surveys, etc.; - grants, loans or subsidies to promote
general economic and commercial policies and
programmes. Includes: consumer education and
protection. Excludes: economic and commercial affairs
of a particular industry (classified to (04.2) through to
(04.7) as appropriate).
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kaip pagerinti darbo mobilumą, sumažinti lyčių, rasių,
amžiaus ir kt. diskriminaciją, sumažinti nedarbingumo
lygį nelaimių ištiktuose ir neišvystytuose rajonuose,
pagelbėti dirbantiems nenaudingomis sąlygomis arba
ten, kur yra didelis nedarbingumas, ir kt., valdymas;
darbo biržos valdymas; arbitražo ir tarpininkavimo
paslaugų valdymas ar parama joms; - bendrosios
informacijos, techninės dokumentacijos ir bendrųjų
darbo reikalų ir paslaugų statistikos duomenų
rengimas ir platinimas; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos bendrajai darbo politikai ir
programoms remti. Neapima: konkrečios pramonės
šakos darbo reikalai (klasifikuojami pagal paskirtį nuo
(04.2) iki (04.7)); socialinės apsaugos užtikrinimas
piniginėmis ir natūrinėmis pašalpomis bedarbiams
asmenims (10.5.0).

programmes or schemes to facilitate labour mobility,
to reduce sex, race, age and other discrimination, to
reduce the rate of unemployment in distressed or
underdeveloped regions, to promote the employment
of disadvantaged or other groups characterised by
high unemployment rates, etc.; operation of labour
exchanges; operation or support of arbitration and
mediation services; - production and dissemination of
general information, technical documentation and
statistics on general labour affairs and services; grants, loans or subsidies to promote general labour
policies and programmes. Excludes: labour affairs of a
particular industry (classified to (04.2) through to (04.7)
as appropriate); provision of social protection in the
form of cash benefits and benefits in kind to persons
who are unemployed (10.5.0).

04.2

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ, ŽVEJYBA IR MEDŽIOKLĖ
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING AND HUNTING

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ, ŽVEJYBA IR MEDŽIOKLĖ

Description:

AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING AND HUNTING

04.2.1

Žemės ūkis
Agriculture

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žemės ūkis

Description:

Agriculture

Aiškinamosios
pastabos:

- Žemės ūkio reikalų ir paslaugų administravimas;
Explanatory
ariamosios žemės išsaugojimas, melioravimas ir plėtra; notes:
agrarinė reforma ir žemės apgyvendinimas; žemės ūkio
pramonės priežiūra ir tvarkymas; - potvynių kontrolės,
drėkinimo ir sausinimo sistemų, statyba ar valdymas,
įskaitant dotacijas, paskolas ar subsidijas tokių sistemų
statybos ir valdymo darbams atlikti; programų ar
projektų valdymas ar parama joms, siekiant stabilizuoti
ar tobulinti žemės ūkio kainas ir žemdirbių pajamas;
vystymo ar veterinarijos paslaugų ūkininkams, kenkėjų
kontrolės paslaugų, grūdinių kultūrų derliaus tikrinimo
ir rūšiavimo paslaugų valdymas ar parama joms; ?
bendrosios informacijos, techninės dokumentacijos ir
statistikos duomenų apie žemės ūkio reikalus ir
paslaugas rengimas ir platinimas; ? kompensacijos,
dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos ūkininkams,
susijusiems su žemės ūkio veikla, įskaitant mokėjimus
ribojant arba skatinant tam tikrų kultūrų auginimą ar
mokėjimus, kad žemę paliktų nekultivuotą, remti.
Neapima: daugiatikslių projektų vystymas (04.7.4).

04.2.2

Miškininkystė
Forestry

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Miškininkystė

Description:

Forestry

Aiškinamosios
pastabos:

- Miškininkystės reikalų ir paslaugų administravimas;
Explanatory
miško išteklių išsaugojimas ir plėtimas bei jų
notes:
naudojimo racionalizavimas; miškotvarkos taisyklių ir
leidimų kirsti mišką išdavimo; tvarkyba ir priežiūra; miško sodinimo, kenkėjų ir ligų kontrolės, miškų gaisrų
gesinimo ir profilaktikos paslaugų bei miškų ūkio
darbininkų kvalifikacijos kėlimo valdymas ar parama
šiai veiklai; - bendrosios informacijos, techninės
dokumentacijos bei statistikos duomenų apie
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- Administration of agricultural affairs and services;
conservation, reclamation or expansion of arable land;
agrarian reform and land settlement; supervision and
regulation of the agricultural industry; - construction or
operation of flood control, irrigation and drainage
systems, including grants, loans or subsidies for such
works; - operation or support of programmes or
schemes to stabilise or improve farm prices and farm
incomes; operation or support of extension services or
veterinary services to farmers, pest control services,
crop inspection services and crop grading services; production and dissemination of general information,
technical documentation and statistics on agricultural
affairs and services; - compensation, grants, loans or
subsidies to farmers in connection with agricultural
activities, including payments for restricting or
encouraging output of a particular crop or for allowing
land to remain uncultivated. Excludes: multi-purpose
development projects (04.7.4).

- Administration of forestry affairs and services;
conservation, extension and rationalised exploitation of
forest reserves; supervision and regulation of forest
operations and issuance of tree-felling licences; operation or support of reforestation work, pest and
disease control, forest fire-fighting and fire prevention
services and extension services to forest operators; production and dissemination of general information,
technical documentation and statistics on forestry
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miškininkystės reikalus ir paslaugas rengimas ir
platinimas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
komercinei miškų veiklai remti. Apima: kita miškų ūkio
produkcija (ne mediena).

affairs and services; - grants, loans or subsidies to
support commercial forest activities. Includes: forest
crops in addition to timber.

04.2.3

Žvejyba ir medžioklė
Fishing and hunting

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žvejyba ir medžioklė

Description:

Fishing and hunting

Aiškinamosios
pastabos:

Ši klasė apima komercinę žvejybą ir medžioklę bei
Explanatory
sportinę žvejybą ir medžioklę. Žvejybos ir medžioklės
notes:
reikalai ir paslaugos, surašytos žemiau, apima veiklą,
kuri vykdoma už natūralių parkų ir rezervatų. Žvejybos ir medžioklės reikalų ir paslaugų
administravimas; žuvų ir gyvosios gamtos rūšių
apsauga, dauginimas ir racionalus naudojimas;
žvejybos gėluosiuose vandenyse, vandenyne ir
pakrantės vandenyse, žuvų ūkių, medžioklės priežiūra ir
tvarkymas; medžioklės ir žvejybos leidimų išdavimas; žuvivaisos ūkių, jų plėtimo, bandų sudarymo ar
rūšiavimo valdymas ar parama jiems; - bendrosios
informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos
duomenų apie medžioklės ir žvejybos reikalus ir
paslaugas rengimas ir platinimas; - dotacijos, paskolos
ar subsidijos, skirtos komercinei žvejybai ir medžioklės
veiklai, įskaitant žuvivaisos ūkių statybą ar valdymą,
remti. Neapima: žvejybos pakrantės vandenyse ar
vandenyne kontrolė (03.1.1); natūralių parkų ir
rezervatų administravimas, valdymas ar parama jiems
(05.4.0).

04.3

KURAS IR ENERGIJA
FUEL AND ENERGY

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KURAS IR ENERGIJA

Description:

FUEL AND ENERGY

04.3.1

Anglys ir kitas kietasis mineralinis kuras
Coal and other solid mineral fuels

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Anglys ir kitas kietasis mineralinis kuras

Description:

Coal and other solid mineral fuels

Aiškinamosios
pastabos:

Ši klasė apima visų rūšių anglis, rusvąsias anglis ir
Explanatory
durpes, nepriklausomai nuo šio kuro išgavimo ar
notes:
sodrinimo būdų bei jų pavertimo kitomis kuro rūšimis koksu ar dujomis. - Kietojo mineralinio kuro reikalų ir
paslaugų administravimas; - kietojo mineralinio kuro
išteklių saugojimas, gavyba, plėtra ir racionalus
naudojimas; kietojo mineralinio kuro gavybos,
apdorojimo, paskirstymo ir panaudojimo priežiūra ir
reguliavimas; - bendrosios informacijos, techninės
dokumentacijos ir statistikos duomenų apie kietojo
mineralinio kuro reikalus ir paslaugas, rengimas ir
platinimas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
kietojo mineralinio kuro pramonei ir gamybos šakoms,
gaminančioms koksą, briketus ir pramonines dujas,
remti. Neapima: kietojo mineralinio kuro
transportavimo reikalai (klasifikuojami atitinkamoje
04.5 grupės klasėje).

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

This class covers both commercial fishing and hunting
and fishing and hunting for sport. The fishing and
hunting affairs and services listed below refer to
activities that take place outside natural parks and
reserves. - Administration of fishing and hunting affairs
and services; protection, propagation and rationalised
exploitation of fish and wildlife stocks; supervision and
regulation of fresh-water fishing, coastal fishing, ocean
fishing, fish farming, wildlife hunting and issuance of
fishing and hunting licences; - operation or support of
fish hatcheries, extension services, stocking or culling
activities, etc.; - production and dissemination of
general information, technical documentation and
statistics on fishing and hunting affairs and services; grants, loans or subsidies to support commercial
fishing and hunting activities, including the
construction or operation of fish hatcheries. Excludes:
control of off-shore and ocean fishing (03.1.0);
administration, operation or support of natural parks
and reserves (05.4.0).

This class covers coal of all grades, lignite and peat
irrespective of the method used in their extraction or
beneficiation and the conversion of these fuels to other
forms such as coke or gas. - Administration of solid
mineral fuel affairs and services; conservation,
discovery, development and rationalised exploitation
of solid mineral fuel resources; supervision and
regulation of the extraction, processing, distribution
and use of solid mineral fuels; - production and
dissemination of general information, technical
documentation and statistics on solid mineral fuel
affairs and services; - grants, loans or subsidies to
support the solid mineral fuel industry and the coke,
briquette or manufactured gas industries. Excludes:
solid mineral fuel transportation affairs (classified to
the appropriate class of group 04.5).
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04.3.2

Nafta ir gamtinės dujos
Petroleum and natural gas

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nafta ir gamtinės dujos

Description:

Petroleum and natural gas

Aiškinamosios
pastabos:

Ši klasė apima gamtines dujas, suskystintas naftos
Explanatory
dujas ir valytas dujas, naftą iš gręžinių arba kitų šaltinių, notes:
tokių kaip skalūno arba naftingųjų smiltynų telkinių bei
miesto dujų paskirstymą, nepriklausomai nuo pastarųjų
sudėties. ? Naftos ir gamtinių dujų reikalų ir paslaugų
administravimas; naftos ir gamtinių dujų išteklių
saugojimas, jų paieška, plėtra ir racionalus naudojimas;
naftos ir gamtinių dujų gavybos, apdorojimo,
paskirstymo ir naudojimo priežiūra ir tvarkymas; ?
bendrosios informacijos, techninės dokumentacijos ir
statistikos duomenų apie naftos ir gamtinių dujų
reikalus ir paslaugas, rengimas ir platinimas; ?
dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos naftos gavybos
pramonei, naftos žaliavos perdirbimo ir susijusių
skystųjų ir dujų produktų pramonei remti. Neapima:
naftos ar gamtinių dujų transportavimo reikalai
(klasifikuojami atitinkamoje 04.5 grupės klasėje).

04.3.3

Branduolinis kuras
Nuclear fuel

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Branduolinis kuras

Description:

Nuclear fuel

Aiškinamosios
pastabos:

- Branduolinio kuro reikalų ir paslaugų
Explanatory
administravimas; branduolinių medžiagų išteklių
notes:
saugojimas, paieška, plėtra ir racionalus naudojimas;
branduolinio kuro medžiagų gavybos ir apdorojimo bei
branduolinio kuro gamybos priežiūra ir tvarkymas,
branduolinio kuro elementų paskirstymas ir
panaudojimas; - bendrosios informacijos, techninės
dokumentacijos ir statistikos duomenų apie
branduolinio kuro reikalus ir paslaugas, rengimas ir
platinimas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
branduolinio kuro gavybos ir jo perdirbimo pramonei
remti. Neapima: branduolinio kuro transportavimo
reikalai (klasifikuojami atitinkamoje 04.5 grupės
klasėje); radioaktyviųjų atliekų šalinimas (05.1.0).

04.3.4

Kitos kuro rūšys
Other fuels

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos kuro rūšys

Description:

Other fuels

Aiškinamosios
pastabos:

- Alkoholio, medienos ir medienos atliekų,
Explanatory
cukranendrių stiebų ir kito nekomercinio kuro reikalų ir notes:
paslaugų administravimas; - bendrosios informacijos,
techninės dokumentacijos ir statistikos duomenų apie
tokių kuro rūšių atsargas, gamybą ir panaudojimą,
rengimas ir platinimas; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos tokio kuro panaudojimo energijos
gamybai remti. Neapima: miškų tvarkymas (04.2.2);
vėjo ir saulės energija (04.3.5) bei geoterminiai ištekliai
(04.3.6).

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

This class covers natural gas, liquefied petroleum gases
and refinery gases, oil from wells or other sources such
as shale or tar-sands and the distribution of town gas
regardless of its composition. - Administration of
petroleum and natural gas affairs and services;
conservation, discovery, development and rationalised
exploitation of petroleum and natural gas resources;
supervision and regulation of the extraction,
processing, distribution and use of petroleum and
natural gas; - production and dissemination of general
information, technical documentation and statistics on
petroleum and natural gas affairs and services; - grants,
loans or subsidies to support the petroleum extraction
industry and the industry refining crude petroleum and
related liquid and gaseous products. Excludes:
petroleum or gas transportation affairs (classified to
the appropriate class of group 04.5).

- Administration of nuclear fuel affairs and services;
conservation, discovery, development and rationalised
exploitation of nuclear material resources; supervision
and regulation of the extraction and processing of
nuclear fuel materials and of the manufacture,
distribution and use of nuclear fuel elements; production and dissemination of general information,
technical documentation and statistics on nuclear fuel
affairs and services; - grants, loans or subsidies to
support the nuclear materials mining industry and the
industries processing such materials. Excludes: nuclear
fuel transportation affairs (classified to the appropriate
class of group 04.5); disposal of radio-active wastes
(05.1.0).

- Administration of affairs and services involving fuels
such as alcohol, wood and wood wastes, bagasse and
other non-commercial fuels; - production and
dissemination of general information, technical
documentation and statistics on availability, production
and utilisation of such fuels; - grants, loans or subsidies
to promote the use of such fuels for the production of
energy. Excludes: forest management (04.2.2); wind
and solar heat (04.3.5) or (04.3.6); geothermal
resources (04.3.6).
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04.3.5

Elektros energija
Electricity

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Elektros energija

Description:

Electricity

Aiškinamosios
pastabos:

Ši klasė apima tradicinius elektros energijos šaltinius,
tokius kaip šilumines ar vandens energijos atsargas ir
naujus šaltinius, tokius kaip vėjas ar saulė. - Elektros
energijos reikalų ir paslaugų administravimas; elektros
energijos saugojimas, plėtra ir racionalus naudojimas;
elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo
priežiūra ir tvarkymas; - ne įmonių tipo elektros
energijos sistemų valdymas ar statyba; - bendrosios
informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos
duomenų apie elektros energijos reikalus ir paslaugas,
rengimas ir platinimas; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos elektros energijos tiekimo pramonei,
įskaitant tokias išlaidas užtvankų statybai ir kitiems
darbams, skirtiems dažniausiai tiekti elektros energiją,
remti. Neapima: ne elektros energija, gaunama vėjo ar
saulės pagalba (04.3.6).

Explanatory
notes:

This class covers both traditional sources of electricity
such as thermal or hydro supplies and newer sources
such as wind or solar heat. - Administration of
electricity affairs and services; conservation,
development and rationalised exploitation of electricity
supplies; supervision and regulation of the generation,
transmission and distribution of electricity; construction or operation of non-enterprise-type
electricity supply systems; - production and
dissemination of general information, technical
documentation and statistics on electricity affairs and
services; - grants, loans or subsidies to support the
electricity supply industry, including such outlays for
the construction of dams and other works designed
chiefly to provide electricity. Excludes: non-electric
energy produced by wind or solar heat (04.3.6).

04.3.6

Ne elektros energija
Non-electric energy

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ne elektros energija

Description:

Non-electric energy

Aiškinamosios
pastabos:

- Ne elektros energijos reikalų ir paslaugų, susijusių
Explanatory
pagrindinai su šilumos gamyba, paskirstymu ir
notes:
panaudojimu garo, karšto vandens ar karšto oro
pavidalu, administravimas; - neelektrinę energiją
tiekiančių ne įmonių tipo sistemų statyba ar valdymas;
- bendrosios informacijos, techninės dokumentacijos ir
statistikos duomenų apie ne elektros energijos gamybą
ir panaudojimą, rengimas ir platinimas; - dotacijos,
paskolos ar subsidijos, skirtos ne elektros energijos
naudojimui remti. Apima: geoterminiai ištekliai; ne
elektros energija , gaunama vėjo ar saulės pagalba.

04.4

KASYBA, GAMYBA IR STATYBA
MINING, MANUFACTURING AND CONSTRUCTION

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KASYBA, GAMYBA IR STATYBA

Description:

MINING, MANUFACTURING AND CONSTRUCTION

04.4.1

Kasyba ir mineraliniai ištekliai, kiti negu mineralinis kuras
Mining of mineral resources other than mineral fuels

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kasyba ir mineraliniai ištekliai, kiti negu mineralinis
kuras

Description:

Mining of mineral resources other than mineral fuels

Aiškinamosios
pastabos:

Ši klasė apima metalo turinčius mineralus, smėlį, molį, Explanatory
akmenis, chemijoje it trąšų gamyboje naudojamas
notes:
mineralines medžiagas, brangakmenius, asbestą, gipsą
ir kt. - Kasybos ir mineralinių išteklių reikalų ir paslaugų,
administravimas; mineralinių išteklių išsaugojimas,
gavyba, plėtra ir racionalus naudojimas; žvalgybos bei
kasybos. rinkodaros ir kitų mineralinės produkcijos
gavybos dalykų priežiūra ir tvarkymas; -

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration of non-electric energy affairs and
services which chiefly concern the production,
distribution and utilisation of heat in the form of
steam, hot water or hot air; - construction or operation
of non-enterprise-type systems supplying non-electric
energy; - production and dissemination of general
information, technical documentation and statistics on
availability, production and utilisation of non-electric
energy; - grants, loans or subsidies to promote the use
of non-electric energy. Includes: geothermal resources;
non-electric energy produced by wind or solar heat.

This class covers metal-bearing minerals, sand, clay,
stone, chemical and fertiliser minerals, salt, gem stones,
asbestos, gypsum, etc. - Administration of mining and
mineral resource affairs and services; conservation,
discovery, development and rationalised exploitation
of mineral resources; supervision and regulation of
prospecting, mining, marketing and other aspects of
mineral production; - production and dissemination of
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bendrosios informacijos, techninės dokumentacijos ir
statistikos duomenų apie kasybos ir mineralinių išteklių
reikalus ir paslaugas, rengimas ir platinimas; dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos komercinei
gavybos veiklai remti. Apima: licenzijų ir leidimų
nuomai išdavimas, produkcijos apimčių reguliavimas,
kasyklų atitikimo saugumo reikalavimams tikrinimas ir
kt. Neapima: anglis ir kitas kietasis kuras (04.3.1),
benzinas ir gamtinės dujos (04.3.2) ir branduolinio kuro
medžiagos (04.3.3).

general information, technical documentation and
statistics on mining and mineral resource affairs and
services; - grants, loans or subsidies to support
commercial mining activities. Includes: issuance of
licences and leases, regulation of production rates,
inspection of mines for conformity to safety
regulations, etc. Excludes: coal and other solid fuels
(04.3.1), petroleum and natural gas (04.3.2) and nuclear
fuel materials (04.3.3).

04.4.2

Gamyba
Manufacturing

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gamyba

Description:

Manufacturing

Aiškinamosios
pastabos:

- Gamybos reikalų ir paslaugų administravimas;
Explanatory
gamybos tobulinimas, plėtimas ar gerinimas, ;
notes:
gamybos įmonių kūrimo ir valdymo priežiūra ir
reguliavimas; bendradarbiavimas su gamybininkų
asociacijomis ir kitomis organizacijomis,
besidominčiomis gamybos reikalais ir paslaugomis; bendrosios informacijos, techninės dokumentacijos ir
statistikos duomenų apie gamybą bei jos produktus,
rengimas ir platinimas; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos gamybos įmonėms remti. Apima:
gamybos patalpų tikrinimas, kad jos atitiktų saugumo
reikalavimus, vartotojų apsauga nuo pavojingų
produktų ir kt.; Neapima: reikalai ir paslaugos, susiję su
anglies perdirbimo pramone (04.3.1), naftos
perdirbimo pramone (04.3.2) arba branduolinio kuro
pramone (04.3.3).

04.4.3

Statyba
Construction

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Statyba

Description:

Construction

Aiškinamosios
pastabos:

- Statybos reikalų ir paslaugų administravimas; statybos Explanatory
pramonės priežiūra; statybos standartų tobulinimas ir
notes:
tvarkymas; - bendrosios informacijos, techninės
dokumentacijos ir statistikos duomenų apie statybos
veiklą ir paslaugas rengimas ir platinimas. Apima:
leidimų išdavimas tam tikroms patalpoms užimti,
statybviečių atitikimo saugumo reikalavimams
tikrinimas ir kt. Neapima: dotacijos, paskolos ir
subsidijos būsto, pramoninių pastatų, gatvių,
komunalinių įstaigų [įmonių], kultūros įstaigų bibliotekų ir kt. statybai (klasifikuojamos pagal
funkciją); būsto standartų tobulinimas ir tvarkymas
(06.1.0).

04.5

TRANSPORTAS
TRANSPORT

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TRANSPORTAS

Description:

TRANSPORT

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration of manufacturing affairs and services;
development, expansion or improvement of
manufacturing; supervision and regulation of the
establishment and operation of manufacturing plants;
liaison with manufacturers' associations and other
organisations interested in manufacturing affairs and
services; - production and dissemination of general
information, technical documentation and statistics on
manufacturing activities and manufactured products; grants, loans or subsidies to support manufacturing
enterprises. Includes: inspection of manufacturing
premises for conformity with safety regulations,
protection of consumers against dangerous products,
etc.; Excludes: affairs and services concerning the coal
processing industry (04.3.1), the petroleum refinery
industry (04.3.2) or the nuclear fuel industry (04.3.3).

- Administration of construction affairs and services;
supervision of the construction industry; development
and regulation of construction standards; - production
and dissemination of general information, technical
documentation and statistics on construction affairs
and services. Includes: issuance of certificates
permitting occupancy, inspection of construction sites
for conformity with safety regulations, etc. Excludes:
grants, loans and subsidies for the construction of
housing, industrial buildings, streets, public utilities,
cultural facilities, etc. (classified according to function);
development and regulation of housing standards
(06.1.0).
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04.5.1

Kelių transportas
Road transport

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kelių transportas

Description:

Road transport

Aiškinamosios
pastabos:

- Reikalų ir paslaugų, susijusių su kelių transporto
Explanatory
sistemų ir įrenginių (kelių, tiltų, tunelių, automobilių
notes:
stovėjimo aikštelių, autobusų stočių ir kt.) valdymu,
naudojimu, statyba ir technine priežiūra,
administravimas; - priežiūra ir taisyklių nustatymas
kelių eismo dalyviams (transporto priemonių ir
vairuotojų pažymėjimų išdavimas, transporto
priemonių techninė apžiūra, krovinių dydžio
nustatymas keleivių ir krovininiam kelių transportui,
miesto ir tarpmiestinių autobusų bei sunkvežimių
vairuotojams ir kt. darbo valandų nustatymas); kelių
transporto sistemų valdymas (specialių teisių
suteikimas, krovinių tarifų ir mokesčių už važiavimą
patvirtinimas, taisymo valandų ir dažnumo nustatymas
ir kt.); kelių statyba bei techninė priežiūra; - ne įmonės
tipo kelių transporto sistemų ir įrenginių valdymas ir
statyba; - bendrosios informacijos, techninės
dokumentacijos ir statistikos duomenų apie kelių
transporto sistemų valdymą ir apie kelių bei su jais
susijusių statinių statybą, rengimas ir platinimas; dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos kelių
transporto sistemų ir priemonių valdymui, tiesimui,
techninei priežiūrai ar atnaujinimui remti. Apima:
greitkeliai, miesto keliai, gatvės, pėsčiųjų ir dviratininkų
takai. Neapima: kelių eismo kontrolė (03.1.0); dotacijos,
paskolos ir subsidijos, teikiamos kelių transporto
priemonių gamintojams (04.4.2); gatvių valymas
(05.1.0); triukšmo sulaikymo pylimų, užtvarų ir kitų
triukšmą mažinančių įrenginių statyba, įskaitant
greitkelių atkarpų miestuose pertiesimą, naudojant
triukšmą mažinančius paviršius (05.3.0); gatvių
apšvietimas (06.4.0).

04.5.2

Vandens transportas
Water transport

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vandens transportas

Description:

Water transport

Aiškinamosios
pastabos:

- Reikalų ir paslaugų, susijusių su vidaus, pakrančių ir
Explanatory
vandenynų vandens transporto sistemų ir įrenginių
notes:
(uostų, dokų, navigacijos priemonių ir įrenginių, tiltų,
tunelių, kanalų, sąsiaurių, bangolaužių, molų,
prieplaukų, uostų pralaidų ir kt.) valdymu, naudojimu,
statyba, technine priežiūra, administravimas; - priežiūra
ir taisyklių nustatymas vandens transporto vartotojams
(laivų ir įgulų registravimas, licencijų išdavimas ir
kontrolė, taisyklės dėl keleivių ir krovinių saugumo ir
kt.) ir vandens transporto sistemos valdymas (specialių
teisių suteikimas, krovinių tarifų ir mokesčių už
važiavimą patvirtinimas, taisymo valandų ir dažnumo
nustatymas ir kt.); vandens transporto priemonių
statyba ir techninė priežiūra; - ne įmonės tipo vandens
transporto sistemų ir įrenginių, tokių kaip keltų, statyba
ar valdymas; - bendrosios informacijos, techninės
dokumentacijos ir statistikos duomenų apie vandens
transporto sistemų ir vandens transporto įrenginių
statybos veiklos valdymą, rengimas ir platinimas; dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos vandens
transporto sistemų ir priemonių valdymui, statybai,
techninei priežiūrai ar atnaujinimui remti. Apima: radijo
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- Administration of affairs and services concerning
operation, use, construction and maintenance of road
transport systems and facilities (roads, bridges, tunnels,
parking facilities, bus terminals, etc.); - supervision and
regulation of road users (vehicle and driver licensing,
vehicle safety inspection, size and load specifications
for passenger and freight road transport, regulation of
hours of work of bus, coach and lorry drivers, etc.), of
road transport system operations (granting of
franchises, approval of freight tariffs and passenger
fares and of hours and frequency of service, etc.) and
of road construction and maintenance; - construction
or operation of non-enterprise-type road transport
systems and facilities; - production and dissemination
of general information, technical documentation and
statistics on road transport system operations and on
road construction activities; - grants, loans or subsidies
to support the operation, construction, maintenance or
upgrading of road transport systems and facilities.
Includes: highways, urban roads, streets, bicycle paths
and footpaths. Excludes: road traffic control (03.1.0);
grants, loans and subsidies to road vehicle
manufacturers (04.4.2); street cleaning (05.1.0);
construction of noise embankments, hedges and other
anti-noise facilities including the resurfacing of
sections of urban highways with noise reducing
surfaces (05.3.0); street lighting (06.4.0).

- Administration of affairs and services concerning
operation, use, construction and maintenance of
inland, coastal and ocean water transport systems and
facilities (harbours, docks, navigation aids and
equipment, canals, bridges, tunnels, channels,
breakwaters, piers, wharves, terminals, etc.); supervision and regulation of water transport users
(registration, licensing and inspection of vessels and
crews, regulations concerning passenger safety and
freight security, etc.), of water transport system
operations (granting of franchises, approval of freight
tariffs and passenger fares and of hours and frequency
of service, etc.) and of water transport facility
construction and maintenance; - construction or
operation of non-enterprise-type water transport
systems and facilities (such as ferries); - production and
dissemination of general information, technical
documentation and statistics on water transport
system operations and on water transport facility
construction activities; - grants, loans or subsidies to
support the operation, construction, maintenance or
upgrading of water transport systems and facilities.
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ir palydovinės navigacijos įranga; greitosios pagalbos ir
buksyravimo paslaugos. Neapima: dotacijos, paskolos
ir subsidijos laivų statytojams (04.4.2).

Includes: radio and satellite navigation aids; emergency
rescue and towing services. Excludes: grants, loans and
subsidies to shipbuilders (04.4.2).

04.5.3

Geležinkelių transportas
Railway transport

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Geležinkelių transportas

Description:

Railway transport

Aiškinamosios
pastabos:

- Reikalų ir paslaugų, susijusių su geležinkelių
Explanatory
transporto sistemų ir priemonių (geležinkelio bėgių,
notes:
stočių, tunelių, tiltų, pylimų, iškasų ir kt.) valdymu,
naudojimu, statyba ir technine priežiūra,
administravimas; - priežiūra ir taisyklių nustatymas
geležinkelių transporto vartotojams (riedmenų būklė,
santvarų patvarumas, keleivių ir krovinių saugumas ir
kt.); geležinkelių transporto sistemos valdymo
reguliavimas (specialių teisių suteikimas, krovinių tarifų
ir mokesčių už važiavimą patvirtinimas, taisymo
valandų ir dažnumo nustatymas, ir kt.) ir geležinkelio
statyba ir techninė priežiūra; - ne įmonės tipo
geležinkelių transporto sistemų ir įrenginių valdymas; bendrosios informacijos, techninės dokumentacijos ir
statistikos duomenų apie geležinkelio transporto
sistemų ir geležinkelio transporto įrenginių statybos
veiklą, rengimas ir platinimas; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos geležinkelių transporto sistemų ir
įrenginių valdymui, statybai, techninei priežiūrai ar
atnaujinimui remti. Apima: tolimųjų reisų ir
tarpmiestinių geležinkelių transporto sistemos, greitojo
pervežimo mieste geležinkelių transporto sistemos ir
miesto geležinkelių transporto sistemos; riedmenų
įsigijimas ir techninė priežiūra. Neapima: dotacijos,
paskolos ar subsidijos riedmenų gamintojams (04.4.2);
triukšmo sulaikymo pylimų, užtvarų ir kitų triukšmą
mažinančių įrenginių statyba, įskaitant geležinkelių
atkarpų miestuose pertiesimą, naudojant triukšmą
mažinančius paviršius (05.3.0).

04.5.4

Oro transportas
Air transport

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Oro transportas

Description:

Air transport

Aiškinamosios
pastabos:

- Reikalų ir paslaugų, susijusių su oro transporto
sistemų ir įrenginių (oro uostų, kilimo ir tūpimo takų,
galinių punktų (terminalų), angarų, oro navigacijos
priemonių ir įrenginių, oro transporto kontrolės
priemonių) valdymu, naudojimu, statyba, technine
priežiūra, administravimas; - priežiūra ir taisyklių
nustatymas oro transporto naudotojams (orlaivių,
lakūnų, įgulų, žemėje dirbančių brigadų registravimas,
licencijų išdavimas ir kontrolė, keleivių saugumo
taisyklės, nelaimingų atsitikimų tyrimas ir kt.); oro
transporto sistemos valdymas (maršrutų paskirstymas;
krovinių tarifų ir mokesčių už važiavimą bei paslaugų
dažnumo bei lygių patvirtinimas) ir oro transporto
įrangos statyba ir techninė priežiūra; - ne įmonės tipo
oro transporto paslaugų ir įrenginių valdymas; bendrosios informacijos, techninės dokumentacijos ir
statistikos duomenų apie oro transporto sistemų
valdymą ir apie oro transporto įrenginių statybą,
rengimas ir platinimas; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos oro transporto sistemų valdymui,
statybai, techninei priežiūrai ar atnaujinimui remti.
Apima: radijo ir palydovinės navigacijos įranga;

Explanatory
notes:

- Administration of affairs and services concerning
operation, use, construction and maintenance of air
transport systems and facilities (airports, runways,
terminals, hangers, navigation aids and equipment, air
control amenities, etc.); - supervision and regulation of
air transport users (registration, licensing and
inspection of aircraft, pilots, crews, ground crews,
regulations concerning passenger safety, investigation
of air transport accidents, etc.), of air transport system
operations (allocation of routes, approval of freight
tariffs and passenger fares and of frequency and levels
of service, etc.) and of air transport facility construction
and maintenance; - construction or operation of nonenterprise-type public air transport services and
facilities; - production and dissemination of general
information, technical documentation and statistics on
air transport system operations and on air transport
facility construction; - grants, loans or subsidies to
support the operation, construction, maintenance or
upgrading of air transport systems and facilities.
Includes: radio and satellite navigation aids; emergency
rescue services; scheduled and non-scheduled freight
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- Administration of affairs and services concerning
operation, use, construction or maintenance of railway
transport systems and facilities (railway road-beds,
terminals, tunnels, bridges, embankments, cuttings,
etc.); - supervision and regulation of railway users
(rolling stock condition, road-bed stability, passenger
safety, security of freight, etc.), of railway transport
system operations (granting of franchises, approval of
freight tariffs and passenger fares and of hours and
frequency of service, etc.) and of railway construction
and maintenance; - operation of non-enterprise-type
railway transport systems and facilities; - production
and dissemination of general information, technical
documentation and statistics on railway transport
system operations and on railway construction
activities; - grants, loans or subsidies to support the
operation, construction, maintenance or upgrading of
railway transport systems and facilities. Includes: longline and interurban railway transport systems, urban
rapid transit railway transport systems and street
railway transport systems; acquisition and maintenance
of rolling stock. Excludes: grants, loans and subsidies to
rolling-stock manufacturers (04.4.2); construction of
noise embankments, hedges and other anti-noise
facilities including the resurfacing of sections of
railways with noise reducing surfaces (05.3.0).
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greitosios pagalbos paslaugos; keleivių vežimo ir
krovinių gabenimo paslaugos pagal tvarkaraštį arba ne;
privačių asmenų skraidymo reguliavimas ir kontrolė.
Neapima: dotacijos, paskolos ar subsidijos orlaivių
gamintojams (04.4.2).

and passenger services; regulation and control of flying
by private individuals. Excludes: grants, loans and
subsidies to aircraft manufacturers (04.4.2).

04.5.5

Transportavimas vamzdynais ir kitas transportas
Pipeline and other transport

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Transportavimas vamzdynais ir kitas transportas

Description:

Pipeline and other transport

Aiškinamosios
pastabos:

- Reikalų ir paslaugų, susijusių su transportavimu
Explanatory
vamzdynais ir kito transporto sistemų (funikulierių,
notes:
kabelinių vagonėlių, krėslinių keltuvų ir kt.) valdymu,
naudojimu, statyba ir technine priežiūra,
administravimas; - priežiūra ir taisyklių nustatymas
vamzdynų ir kito transporto sistemų naudotojams
(įrangos, mechanikų meistriškumo ir mokymų
registravimas, pažymėjimų išdavimas ir kontrolė;
saugumo standartai ir kt.); vamzdynų ir kitų transporto
sistemų valdymas (specialių teisių suteikimas, paslaugų
tarifų, dažnumo ir lygio nustatymas ir kt.) ir vamzdynų
ir kitų transporto sistemų statyba ir techninė priežiūra;
- ne įmonės tipo vamzdynų ir kitų transporto sistemų
valdymas; - bendrosios informacijos, techninės
dokumentacijos ir statistikos duomenų apie vamzdynų
ir kitų transporto sistemų valdymą bei tiesybą,
rengimas ir platinimas; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos vamzdynų ir kitų transporto sistemų
valdymui, tiesimui, techninei priežiūrai ar atnaujinimui
remti.

04.6

RYŠIAI
COMMUNICATION

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

RYŠIAI

Description:

COMMUNICATION

04.6.0

Ryšiai
Communication

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ryšiai

Description:

Communication

Aiškinamosios
pastabos:

- Ryšių sistemų (pašto, telefono, telegrafo, kabelinio,
bevielio ir palydovinio ryšio sistemų ) reikalų ir
paslaugų, susijusių su statyba (tiesyba), plėtimu,
gerinimu, valdymu ir technine priežiūra,
administravimas; - ryšių sistemų valdymo reguliavimas
(specialių teisių suteikimas; dažnių paskirstymas; rinkų
ir tarifų nustatymas ir kt.); - bendrosios informacijos,
techninės dokumentacijos ir statistikos duomenų apie
ryšių reikalus ir paslaugas, rengimas ir platinimas; dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos ryšių sistemų
statybai, valdymui, techninei priežiūrai ar atnaujinimui
remti. Neapima: vandens transporto radijo ir
palydovinės navigacijos priemonės (04.5.2) ir oro
transporto (04.5.4); radijo ir televizijos transliavimo
sistemos (08.3.0).

Explanatory
notes:

- Administration of affairs and services concerning
construction, extension, improvement, operation and
maintenance of communication systems (postal,
telephone, telegraph, wireless and satellite
communication systems); - regulation of
communication system operations (granting of
franchises; assignment of frequencies, specification of
markets to be served and tariffs to be charged, etc.); production and dissemination of general information,
technical documentation and statistics on
communication affairs and services; - grants, loans or
subsidies to support the construction, operation,
maintenance or upgrading of communication systems.
Excludes: radio and satellite navigation aids for water
transport (04.5.2) and air transport (04.5.4); radio and
television broadcasting systems (08.3.0).
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- Administration of affairs and services concerning
operation, use, construction and maintenance of
pipeline and other transport systems (funiculars, cable
cars, chair lifts, etc.); - supervision and regulation of
users of pipeline and other transport systems
(registration, licensing, inspection of equipment,
operator skills and training; safety standards; etc.); of
pipeline and other transport systems operations
(granting of franchises, setting tariffs, frequency and
levels of service, etc.) and of pipeline and other
transport systems construction and maintenance; construction or operation of non-enterprise-type
pipeline and other transport systems; - production and
dissemination of general information, technical
documentation and statistics on the operation and
construction of pipeline and other transport systems; grants, loans or subsidies to support the operation,
construction, maintenance or upgrading of pipeline
and other transport systems.
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04.7

KITOS GAMYBOS ŠAKOS
OTHER INDUSTRIES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITOS GAMYBOS ŠAKOS

Description:

OTHER INDUSTRIES

04.7.1

Skirstomoji prekyba, laikymas ir sandėliavimas
Distributive trades, storage and warehousing

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Skirstomoji prekyba, laikymas ir sandėliavimas

Description:

Distributive trades, storage and warehousing

Aiškinamosios
pastabos:

- Reikalų ir paslaugų, susijusių su skirstomosios
Explanatory
prekybos, laikymo ir sandėliavimo veikla,
notes:
administravimas; - didmeninės ir mažmeninės
prekybos (licencijavimo, pardavimo, etikečių ant
įpakuoto maisto ar kitų namų ūkyje vartoti skirtų prekių
klijavimo, svarstyklių ar kitų svėrimo prietaisų kontrolės
ir kt.) ir laikymo bei sandėliavimo veiklos (įskaitant
sandėlių su valstybės garantija licencijavimą ir kontrolę
ir kt.) priežiūra ir kontrolė; - kainų kontrolės ir produktų
normavimo sistemų, veikiančių per mažmeninę ar
didmeninę prekybą, neatsižvelgiant į prekių rūšį ar
vartotoją, administravimas; visai visuomenei skirtų
maisto produktų ir kitų panašių subsidijų teikimas ir
administravimas; - informacijos prekybininkams ir
visuomenei apie kainas, esamas prekes ir kitus
skirstomosios prekybos bei laikymo ir sandėliavimo
aspektus rengimas ir platinimas; statistikos duomenų
apie skirstomosios prekybos bei laikymo ir
sandėliavimo veiklą, rinkimas ir skelbimas; - dotacijos,
paskolos ar subsidijos, skirtos skirstomajai pramonei ir
pramonės laikymui bei sandėliavimui remti. Neapima:
kainų administravimas ir kitokia gamintojams taikoma
kontrolė (klasifikuojama pagal funkciją); maisto
produktų ir kitos subsidijos, skirtos tam tikroms
visuomenės grupėms ar asmenims (10).

04.7.2

Viešbučiai ir restoranai
Hotels and restaurants

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Viešbučiai ir restoranai

Description:

Hotels and restaurants

Aiškinamosios
pastabos:

- Reikalų ir paslaugų, susijusių su viešbučių ir restoranų Explanatory
statyba, plėtimu, gerinimu, valdymu ir technine
notes:
priežiūra, administravimas; - viešbučių ir restoranų
valdymo (vyraujančių kainų reguliavimo, švaros,
pardavimo, viešbučių bei restoranų licencijavimo ir kt.)
priežiūra ir reguliavimas; - bendrosios informacijos,
techninės dokumentacijos statistikos duomenų apie
viešbučių ir restoranų veiklą ir paslaugas, rengimas ir
platinimas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
viešbučių bei restoranų statybai, valdymui, techninei
priežiūrai ar atnaujinimui remti.
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- Administration of affairs and services concerning the
distributive trade and the storage and warehousing
industry; - supervision and regulation of wholesale and
retail trade (licensing, sales practices, labelling of
packaged food and other goods intended for
household consumption, inspection of scales and other
weighing machines, etc.) and of the storage and
warehousing industry (including licensing and control
of government-bonded warehouses, etc.); administration of price control and rationing schemes
operating through retailers or wholesalers regardless
of the type of goods involved or intended consumer;
administration and provision of food and other such
subsidies to the general public; - production and
dissemination of information to the trade and to the
public on prices, on the availability of goods and on
other aspects of the distributive trade and the storage
and warehousing industry; compilation and publication
of statistics on the distributive trade and the storage
and warehousing industry; - grants, loans or subsidies
to support the distributive trade and to the storage
and warehousing industry. Excludes: administration of
price and other controls applied to the producer
(classified according to function); food and other such
subsidies applicable to particular population groups or
individuals (10).

- Administration of affairs and services concerning
construction, extension, improvement, operation and
maintenance of hotels and restaurants; - supervision
and regulation of hotel and restaurant operations
(regulations governing prices, cleanliness and sales
practices, hotel and restaurant licensing, etc.); production and dissemination of general information,
technical documentation and statistics on hotel and
restaurant affairs and services; - grants, loans or
subsidies to support the construction, operation,
maintenance or upgrading of hotels and restaurants.
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04.7.3

Turizmas
Tourism

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Turizmas

Description:

Tourism

Aiškinamosios
pastabos:

-Turizmo reikalų ir paslaugų administravimas; turizmo Explanatory
skatinimas ir plėtojimas; bendradarbiavimas su
notes:
transporto veikla, viešbučių ir restoranų veikla ir kita
veikla, turinčia naudos iš turizmo; - turizmo įstaigų
šalyje ir užsienyje bei kt. valdymas; reklamos kampanijų
rengimas, įskaitant literatūros apie lankytinas vietas ir
įstaigas gamybą ir platinimą bei pan.; - statistikos
duomenų apie turizmą rinkimas ir skelbimas.

04.7.4

Daugiatikslio vystymo projektai
Multi-purpose development projects

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Daugiatikslio vystymo projektai

Description:

Multi-purpose development projects

Aiškinamosios
pastabos:

Daugiatikslio vystymo projektai paprastai apima
integruotus energijos gamybos, potvynių kontrolės,
drėkinimo, navigacijos ir poilsio įrenginius. Daugiatikslio vystymo projektų reikalų ir paslaugų,
susijusių su statyba, plėtimu, gerinimu, valdymu ir
technine priežiūra, administravimas; - bendrosios
informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos
duomenų apie reikalus ir paslaugas, susijusias su
daugiatikslio vystymo projektais, rengimas ir
platinimas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
daugiatikslio vystymo projektų statybai, valdymui,
techninei priežiūrai ar atnaujinimui remti. Neapima:
projektai, turintys vieną pagrindinę funkciją ir kitas
šalutines (klasifikuojamos pagal pagrindinę funkciją).

Explanatory
notes:

Multi-purpose development projects typically consist
of integrated facilities for generation of power, flood
control, irrigation, navigation and recreation. Administration of affairs and services concerning
construction, extension, improvement, operation and
maintenance of multipurpose projects; - production
and dissemination of general information, technical
documentation and statistics on multipurpose
development project affairs and services; - grants,
loans or subsidies to support the construction,
operation, maintenance or upgrading of multipurpose
development projects; Excludes: projects with one main
function and other functions that are secondary
(classified according to main function).

04.8

TYRIMŲ IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS EKONOMIKOS REIKALAI
R&D ECONOMIC AFFAIRS

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TYRIMŲ IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS EKONOMIKOS
REIKALAI

Description:

R&D ECONOMIC AFFAIRS

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių Explanatory
darbų vystymo apibrėžimai yra pateikti (01.4) ir (01.5). notes:

04.8.1

Tyrimų ir taikomosios veiklos ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai
R&D General economic, commercial and labour affairs

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimų ir taikomosios veiklos ekonomikos, prekybos ir
darbo reikalai

Description:

R&D General economic, commercial and labour affairs

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo ekonomikos
prekybos ir darbo reikalų srityse, administravimas ir
valdymas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
nevyriausybinėms institucijoms, tokioms kaip
moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems taikomuosius tyrimus ir eksperimentinių
darbų vystymą ekonomikos, prekybos ir darbo reikalų

Explanatory
notes:

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to general
economic, commercial and labour affairs; - grants,
loans or subsidies to support applied research and
experimental development related to general
economic, commercial and labour affairs undertaken
by non-government bodies such as research institutes

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration of tourism affairs and services;
promotion and development of tourism; liaison with
the transport, hotel and restaurant industries and other
industries benefiting from the presence of tourists; operation of tourist offices at home and abroad, etc.;
organisation of advertising campaigns, including the
production and dissemination of promotional literature
and the like; - compilation and publication of statistics
on tourism.

Definitions of basic research, applied research and
experimental development are given under (01.4) and
(01.5).
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srityse, remti. Neapima: pagrindiniai tyrimai (01.4.0).

and universities. Excludes: basic research (01.4.0).

04.8.2

Tyrimų ir taikomoji veikla žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos ir medžioklės srityse
R&D Agriculture, forestry, fishing and hunting

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimų ir taikomoji veikla žemės ūkio, miškininkystės,
žvejybos ir medžioklės srityse

Description:

R&D Agriculture, forestry, fishing and hunting

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
Explanatory
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo žemės ūkio,
notes:
miškininkystės, žvejybos ir medžioklės srityse,
administravimas ir valdymas; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos nevyriausybinėms institucijoms,
tokioms kaip moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems taikomuosius tyrimus ir eksperimentinių
darbų vystymą žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos ir
medžioklės srityse, remti. Neapima: pagrindiniai tyrimai
(01.4.0).

04.8.3

Tyrimų ir taikomoji veikla kuro ir energijos srityse
R&D Fuel and energy

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimų ir taikomoji veikla kuro ir energijos srityse

Description:

R&D Fuel and energy

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
Explanatory
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo kuro ir
notes:
energijos srityse, administravimas ir valdymas; dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
nevyriausybinėms institucijoms, tokioms kaip
moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems tyrimus ir eksperimentinių darbų vystymą
kuro ir energijos srityse, remti. Neapima: pagrindiniai
tyrimai (01.4.0).

04.8.4

Tyrimų ir taikomoji veikla kasybos, gamybos ir statybos srityse
R&D Mining, manufacturing and construction

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimų ir taikomoji veikla kasybos, gamybos ir statybos Description:
srityse

R&D Mining, manufacturing and construction

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
Explanatory
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo kasybos ir
notes:
mineralinių išteklių, gamybos ir statybos srityse,
administravimas ir valdymas; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos nevyriausybinėms institucijoms,
tokioms kaip moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems taikomuosius tyrimus ir eksperimentinių
darbų vystymą kasybos ir mineralinių išteklių, gamybos
ir statybos srityse, remti. Neapima: pagrindiniai tyrimai
(01.4.0).

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to mining,
manufacturing and construction; - grants, loans or
subsidies to support applied research and experimental
development related to mining, manufacturing and
construction undertaken by non-government bodies
such as research institutes and universities. Excludes:
basic research (01.4.0).

04.8.5

Tyrimų ir taikomoji veikla transporto srityje
R&D Transport

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimų ir taikomoji veikla transporto srityje

Description:

R&D Transport

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo transporto
srityje, administravimas ir valdymas; - dotacijos,

Explanatory
notes:

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to transport; -

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to agriculture,
forestry, fishing and hunting; - grants, loans or
subsidies to support applied research and experimental
development related to agriculture, forestry, fishing
and hunting undertaken by non-government bodies
such as research institutes and universities. Excludes:
basic research (01.4.0).

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to fuel and energy; grants, loans or subsidies to support applied research
and experimental development related to fuel and
energy undertaken by non-government bodies such as
research institutes and universities. Excludes: basic
research (01.4.0).
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paskolos ar subsidijos, skirtos nevyriausybinėms
institucijoms, tokioms kaip moksliniams institutams ir
universitetams, atliekantiems taikomuosius tyrimus ir
eksperimentinių darbų vystymą transporto srityje,
remti. Neapima: pagrindiniai tyrimai (01.4.0).

grants, loans or subsidies to support applied research
and experimental development related to transport
undertaken by non-government bodies such as
research institutes and universities. Excludes: basic
research (01.4.0).

04.8.6

Tyrimų ir taikomoji veikla ryšių srityje
R&D Communication

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimų ir taikomoji veikla ryšių srityje

Description:

R&D Communication

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo ryšių srityje,
valdymas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
nevyriausybinėms institucijoms, tokioms kaip
moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems taikomuosius tyrimus ir eksperimentinių
darbų vystymą ryšių srityje, remti. Neapima:
pagrindiniai tyrimai (01.4.0).

Explanatory
notes:

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to communication; grants, loans or subsidies to support applied research
and experimental development related to
communication undertaken by non-government
bodies such as research institutes and universities.
Excludes: basic research (01.4.0).

04.8.7

Tyrimų ir taikomoji veikla kitų pramonės šakų srityse
R&D Other industries

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimų ir taikomoji veikla kitų pramonės šakų srityse

Description:

R&D Other industries

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo kitų sektorių
srityse, administravimas ir valdymas; - dotacijos,
paskolos ar subsidijos, skirtos nevyriausybinėms
institucijoms, tokioms kaip moksliniams institutams ir
universitetams, atliekantiems taikomuosius tyrimus ir
eksperimentinių darbų vystymą kitų sektorių srityse,
remti. Apima: skirstomoji prekyba, saugojimas ir
sandėliavimas; viešbučiai ir restoranai; turizmas ir
daugiatiksliai vystymo projektai. Neapima: pagrindiniai
tyrimai (01.4.0),

Explanatory
notes:

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to other sectors; grants, loans or subsidies to support applied research
and experimental development related to other sectors
undertaken by non-government bodies such as
research institutes and universities. Includes:
distributive trades, storage and warehousing; hotels
and restaurants; tourism and multi-purpose
development projects. Excludes: basic research (01.4.0).

04.9

KITI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI, EKONOMIKOS REIKALAI
ECONOMIC AFFAIRS N.E.C.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI, EKONOMIKOS
REIKALAI

Description:

ECONOMIC AFFAIRS N.E.C.

04.9.0

Kiti, niekur kitur nepriskirti, ekonomikos reikalai
Economic affairs n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, ekonomikos reikalai

Description:

Economic affairs n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

- Su bendraisiais ir sektoriniais ekonomikos reikalais
susijusios administravimo, valdymo ir paramos joms
veiklos rūšys, kurios negali būti priskirtos (04.1), (04.2),
(04.3), (04.4), (04.5), (04.6), (04.7) arba (04.8).

Explanatory
notes:

- Administration, operation or support activities
relating to general and sectoral economic affairs that
cannot be assigned to (04.1), (04.2), (04.3), (04.4), (04.5),
(04.6), (04.7) or (04.8).
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05.

APLINKOS APSAUGA
ENVIRONMENT PROTECTION

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

APLINKOS APSAUGA

Description:

ENVIRONMENT PROTECTION

Aiškinamosios
pastabos:

Aplinkos apsaugos suskirstymas paremtas Aplinkos
apsaugos veiklos rūšių klasifikatoriumi (CEPA), kuris
parengtas Europos sistemoje Europos bendrijos
Statistikos tarnybos (Eurostat) ekonominei informacijai
apie aplinką (SERIEE) rinkti.

Explanatory
notes:

The breakdown of environment protection is based
upon the Classification of Environment Protection
Activities (CEPA) as elaborated in the European System
for the Collection of Economic Information on the
Environment (SERIEE) of the Statistical Office of the
European Communities (Eurostat).

05.1

ATLIEKŲ TVARKYBA
WASTE MANAGEMENT

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ATLIEKŲ TVARKYBA

Description:

WASTE MANAGEMENT

Aiškinamosios
pastabos:

Ši grupė apima atliekų rinkimą, apdorojimą ir šalinimą. Explanatory
Atliekų rinkimas apima gatvių , aikščių, kelių,
notes:
turgaviečių, viešųjų parkų, parkų ir kt. valymą; visų rūšių
atliekų rinkimą, rūšiavimą pagal jų tipą ar nerūšiuotų
atliekų pakavimą ir vežimą į apdorojimo ar iškrovimo
vietą. Atliekos gali būti apdorojamos bet kokiu būdu,
siekiant pakeisti jų fizines, chemines ar biologines
savybes ar sudėtis, pavyzdžiui, neutralizuojamos,
perdirbamos, nukenksminamos vežti, tinkamai
sutvarkomos, kad būtų galima atgaminti, saugoti ar
sumažinti jų tūrį. Atliekų šalinimas apima atliekų,
kurioms nenumatytas tolesnis panaudojimas, padėjimą
į galutinę vietą išpilant ant žemės, patalpinant į
talpyklas, užkasant po žeme, išverčiant į jūrą ar
naudojant kitus šalinimo būdus.

05.1.0

Atliekų tvarkyba
Waste management

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Atliekų tvarkyba

Description:

Waste management

Aiškinamosios
pastabos:

- Atliekų rinkimo, apdorojimo ir šalinimo sistemų
Explanatory
administravimas, priežiūra, kontrolė, valdymas ar
notes:
parama joms; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
tokių sistemų valdymui, statybai, techninei priežiūrai ar
atnaujinimui remti. Apima: branduolinių atliekų
rinkimas, apdorojimas ir šalinimas.

05.2

NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ TVARKYBA
WASTE WATER MANAGEMENT

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ TVARKYBA

Description:

WASTE WATER MANAGEMENT

Aiškinamosios
pastabos:

Ši grupė apima kanalizacijos sistemos valdymą ir
Explanatory
nutekamųjų vandenų valymą. Kanalizacijos sistemų
notes:
eksploatavimas apima kolektorių, vamzdynų,
vandentiekių ir siurblių pašalinti nutekamajam
vandeniui (lietaus, panaudotam buityje ir kitokiam)
sistemų vadybą ir statybą nuotėkų apdorojimo
įrenginių gamybos atžvilgiu arba nuleidžiant nuotėkas į
vandens telkinius. Nutekamųjų vandenų valymas apima

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

This group covers collection, treatment and disposal of
waste. Waste collection includes sweeping of streets,
squares, paths, markets, public gardens, parks, etc.;
collection of all types of waste, whether selective by
type of product or undifferentiated covering all waste,
and their transport to place of treatment or discharge.
Waste treatment includes any method or process
designed to change the physical, chemical or biological
character or composition of any waste so as to
neutralise it, to render it non-hazardous, to make it
safer for transport, to make it amenable for recovery or
storage or to reduce it in volume. Waste disposal
includes final placement of waste for which no further
use is foreseen by landfill, containment, underground
disposal, dumping at sea or any other relevant disposal
method.

- Administration, supervision, inspection, operation or
support of waste collection, treatment and disposal
systems; - grants, loans or subsidies to support the
operation, construction, maintenance or upgrading of
such systems. Includes: collection, treatment and
disposal of nuclear waste.

This group covers sewage system operation and waste
water treatment. Sewage system operation includes
management and construction of the system of
collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate
any waste water (rainwater, domestic and other
available waste water) from the points of generation to
either a sewage treatment plant or to a point where
waste water is discharged to surface water. Waste
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jų mechaninį, biologinį ar sudėtingesnį valymą, siekiant,
kad jie atitiktų aplinkosaugos standartus ir kitas
kokybės normas.

water treatment includes any mechanical, biological or
advanced process to render waste water fit to meet
applicable environment standards or other quality
norms.

05.2.0

Nutekamųjų vandenų tvarkyba
Waste water management

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nutekamųjų vandenų tvarkyba

Description:

Waste water management

Aiškinamosios
pastabos:

- Kanalizacijos ir nutekamųjų vandenų valymo sistemų
administravimas, priežiūra, kontrolė, eksploatavimas; dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos tokių sistemų
valdymui, statybai, techninei priežiūrai ar atnaujinimui
remti.

Explanatory
notes:

- Administration, supervision, inspection, operation or
support of sewage systems and waste water treatment;
- grants, loans or subsidies to support the operation,
construction, maintenance or upgrading of such
systems.

05.3

UŽTERŠTUMO MAŽINIMAS
POLLUTION ABATEMENT

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

UŽTERŠTUMO MAŽINIMAS

Description:

POLLUTION ABATEMENT

Aiškinamosios
pastabos:

Ši grupė apima veiklos rūšis, susijusias su supančio oro Explanatory
ir klimato, dirvožemio ir vandens telkinių saugojimu,
notes:
triukšmo ir svyravimų mažinimu ir apsauga prieš
radiaciją. Šios veiklos rūšys apima kontrolės sistemų ir
stočių (kitokių nei meteorologinės stotys) statybą,
techninę priežiūrą ir valdymą; triukšmo sulaikymo
pylimų, užtvarų ir kitų triukšmą mažinančių įrenginių
statybą, įskaitant greitkelių ir geležinkelių atkarpų
miestuose pertiesimą, naudojant triukšmą mažinančius
paviršius; vandens telkinių užterštumo mažinimo
priemones; priemones, kuriomis siekiama kontroliuoti
ar užkirsti kelią dujų ir teršalų išmetimui, kuris
neigiamai veikia oro kokybę; užterštų dirvų
dezinfekavimo priemonių ir užterštų medžiagų
saugojimo priemonių įrengimą, techninę priežiūrą ir
eksploatavimą; teršiančiųjų medžiagų pervežimą.

05.3.0

Užterštumo mažinimas
Pollution abatement

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Užterštumo mažinimas

Description:

Pollution abatement

Aiškinamosios
pastabos:

- Veiklos rūšių, susijusių su užterštumo mažinimu ir
valdymu, administravimas, priežiūra, kontrolė,
valdymas ar parama joms; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos veiklos rūšims, susijusioms su
užterštumo mažinimu ir valdymu, remti.

Explanatory
notes:

- Administration, supervision, inspection, operation or
support of activities relating to pollution abatement
and control; - grants, loans or subsidies to support
activities relating to pollution abatement and control.

05.4

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA
PROTECTION OF BIODIVERSITY AND LANDSCAPE

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IR KRAŠTOVAIZDŽIO
APSAUGA

Description:

PROTECTION OF BIODIVERSITY AND LANDSCAPE

Aiškinamosios
pastabos:

Ši grupė apima veiklos rūšis, susijusias su gyvūnijos ir
augmenijos rūšių apsauga (įskaitant išnykusių rūšių
atgaivinimą ir rūšių, kurioms gresia išnykimas,
atnaujinimą), augalų, augaviečių ar gyvūnų buvimo

Explanatory
notes:

This group covers activities relating to the protection
of fauna and flora species (including the reintroduction
of extinct species and the recovery of species menaced
by extinction), the protection of habitats (including the
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This group covers activities relating to ambient air and
climate protection, soil and groundwater protection,
noise and vibration abatement and protection against
radiation. These activities include construction,
maintenance and operation of monitoring systems and
stations (other than weather stations); construction of
noise embankments, hedges and other anti-noise
facilities including the resurfacing of sections of urban
highways or railways with noise reducing surfaces;
measures to clean pollution in water bodies; measures
to control or prevent the emissions of greenhouse
gases and pollutants that adversely affect the quality of
the air; construction, maintenance and operation of
installations for the decontamination of polluted soils
and for the storage of pollutant products;
transportation of pollutant products.
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vietų apsauga (įskaitant natūralių parkų ir rezervatų
tvarkybą) ir kraštovaizdžio estetinės vertės
išsaugojimas (įskaitant pažeisto kraštovaizdžio
atkūrimą, siekiant padidinti estetinę jo vertę, taip pat
apleistų šachtų ir karjerų teritorijų atstatymą).

management of natural parks and reserves) and the
protection of landscapes for their aesthetic values
(including the reshaping of damaged landscapes for
the purpose of strengthening their aesthetic value and
the rehabilitation of abandoned mines and quarry
sites).

05.4.0

Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Protection of biodiversity and landscape

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga

Description:

Protection of biodiversity and landscape

Aiškinamosios
pastabos:

- Veiklos rūšių, susijusių su biologinės įvairovės ir
kraštovaizdžio apsauga, administravimas, priežiūra,
kontrolė, valdymas ar parama joms; - dotacijos,
paskolos ar subsidijos, skirtos veiklos rūšims,
susijusioms su biologine įvairove ir kraštovaizdžiu,
remti.

Explanatory
notes:

- Administration, supervision, inspection, operation or
support of activities relating to the protection of
biodiversity and landscape; - grants, loans or subsidies
to support activities relating to the protection of
biodiversity and landscape.

05.5

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA APLINKOS APSAUGOS SRITYJE
R&D ENVIRONMENT PROTECTION

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA APLINKOS APSAUGOS
SRITYJE

Description:

R&D ENVIRONMENT PROTECTION

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių Explanatory
darbų vystymo apibrėžimai yra pateikti (01.4) ir (01.5). notes:

05.5.0

Tyrimų ir taikomoji veikla aplinkos apsaugos srityje
R&D Environment protection

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimų ir taikomoji veikla aplinkos apsaugos srityje

Description:

R&D Environment protection

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo aplinkos
apsaugos srityje, administravimas ir valdymas; dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
nevyriausybinėms institucijoms, tokioms kaip
moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymą
aplinkos apsaugos srityje, remti. Neapima: pagrindiniai
tyrimai (01.4.0).

Explanatory
notes:

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to environment
protection; - grants, loans or subsidies to support
applied research and experimental development
related to environment protection undertaken by nongovernment bodies such as research institutes and
universities. Excludes: basic research (01.4.0).

05.6

KITA, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA, APLINKOS APSAUGA
ENVIRONMENT PROTECTION N.E.C.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITA, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA, APLINKOS
APSAUGA

Description:

ENVIRONMENT PROTECTION N.E.C.

05.6.0

Kita, niekur kitur nepriskirta, aplinkos apsauga
Environment protection n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, aplinkos apsauga

Description:

Environment protection n.e.c.
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Definitions of basic research, applied research and
experimental development are given under (01.4) and
(01.5).
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Aiškinamosios
pastabos:

- Veiklos rūšių, tokių kaip bendrosios politikos, planų,
programų ir biudžeto aplinkos apsaugos paramai
sudarymas, administravimas ir kontrolė; įstatymų ir
standartų aplinkos apsaugos paslaugoms teikti
rengimas bei įdiegimas; bendrosios informacijos,
techninės dokumentacijos ir aplinkos apsaugos
statistikos duomenų rengimas ir platinimas. Apima:
aplinkos apsaugos reikalai ir paslaugos, kurios negali
būti priskirtos (05.1), (05.2), (05.3), (05.4) ar (05.5).

Explanatory
notes:

- Administration, management, regulation, supervision,
operation and support of activities such as formulation,
administration, co-ordination and monitoring of overall policies, plans, programmes and budgets for the
promotion of environment protection; preparation and
enforcement of legislation and standards for the
provision of environment protection services;
production and dissemination of general information,
technical documentation and statistics on environment
protection. Includes: environment protection affairs
and services that cannot be assigned to (05.1), (05.2),
(05.3), (05.4) and (05.5);

06.

BŪSTAS IR KOMUNALINIAI PATOGUMAI
HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

BŪSTAS IR KOMUNALINIAI PATOGUMAI

Description:

HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

06.1

BŪSTO VYSTYMAS
HOUSING DEVELOPMENT

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

BŪSTO VYSTYMAS

Description:

HOUSING DEVELOPMENT

06.1.0

Būsto vystymas
Housing development

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Būsto vystymas

Description:

Housing development

Aiškinamosios
pastabos:

- Būsto vystymo reikalų ir paslaugų administravimas; su Explanatory
būsto vystymu susijusių veiklos rūšių, nepriklausomai ar notes:
jos remiamos vykdomosios valdžios ar ne, skatinimas,
kontrolė ir vertinimas; būsto standartų tobulinimas ir
reguliavimas; - lūšnynų šalinimas, susijęs su aprūpinimu
būstu; būsto statyba, pirkimas ir pertvarkymas plačiajai
visuomenei ar specialių poreikių turintiems asmenims;
žemės įsigijimas būsto statybai; - bendrosios
informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos
duomenų apie būsto vystymo reikalus ir paslaugas,
rengimas ir platinimas; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos būsto plėtimui, gerinimui, techninei
priežiūrai remti. Neapima: statinių standartų
tobulinimas ir reguliavimas (04.4.3), pašalpos
grynaisiais pinigais ir natūra namų ūkiams mokant už
būstą (10.6.0).

06.2

KOMUNALINIŲ PATOGUMŲ VYSTYMAS
COMMUNITY DEVELOPMENT

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KOMUNALINIŲ PATOGUMŲ VYSTYMAS

Description:

COMMUNITY DEVELOPMENT

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration of housing development affairs and
services; promotion, monitoring and evaluation of
housing development activities whether or not the
activities are under the auspices of public authorities;
development and regulation of housing standards; slum clearance related to provision of housing;
acquisition of land needed for construction of
dwellings; construction or purchase and remodelling of
dwelling units for the general public or for people with
special needs; - production and dissemination of public
information, technical documentation and statistics on
housing development affairs and services; - grants,
loans or subsidies to support the expansion,
improvement or maintenance of the housing stock.
Excludes: development and regulation of construction
standards (04.4.3); cash benefits and benefits in kind to
help households meet the cost of housing (10.6.0).
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06.2.0

Komunalinių patogumų vystymas
Community development

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Komunalinių patogumų vystymas

Description:

Community development

Aiškinamosios
pastabos:

- Komunalinių patogumų vystymo reikalų ir paslaugų
administravimas; regionų įstatymų administravimas ir
žemės naudojimo taisyklės bei statybos nuostatai; naujų arba atnaujintų komunalinių patogumų
planavimas; gyvenamojo būsto, pramoninių pastatų,
komunalinių įmonių, sveikatinimo, švietimo, kultūros,
poilsio ir kt. įrenginių komunaliniams patogumams
gerinti ir vystyti planavimas; projektų rengimas
planuoto vystymosi finansavimui; - bendrosios
informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos
duomenų apie komunalinių patogumų vystymo
reikalus ir paslaugas, rengimas ir platinimas. Neapima:
plano įdiegimas, t.y. būsto, pramonės pastatų,
komunalinių įmonių, kultūros įrenginių statyba gatvių
tiesyba, ir kt. (klasifikuojama pagal paskirtį); agrarinės
reformos ir žemės apgyvendinimas (04.2.1); statybos
standartų administravimas (04.4.3) ir būsto standartų
administravimas (06.1.0).

Explanatory
notes:

- Administration of community development affairs
and services; administration of zoning laws and land
use and building regulations; - planning of new
communities or of rehabilitated communities; planning
the improvement and development of facilities such as
housing, industry, public utilities, health, education,
culture, recreation, etc. for communities; preparation of
schemes for financing planned developments; production and dissemination of general information,
technical documentation and statistics on community
development affairs and services. Excludes: plan
implementation, that is, the actual construction of
housing, industrial buildings, streets, public utilities,
cultural facilities, etc. (classified according to function);
agrarian reform and land resettlement (04.2.1);
administration of construction standards (04.3.3) and
housing standards (06.1.0).

06.3

VANDENTIEKA
WATER SUPPLY

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VANDENTIEKA

Description:

WATER SUPPLY

06.3.0

Vandentieka
Water supply

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vandentieka

Description:

Water supply

Aiškinamosios
pastabos:

- Vandentiekos reikalų administravimas; visų tiekiamo Explanatory
vandens dalykų, įskaitant vandens grynumą, kainos ir
notes:
kiekio kontrolę, priežiūra ir reguliavimas; ateities
reikmių įvertinimas ir sprendimas, ar galima patenkinti
šias reikmes; - ne įmonės tipo vandens tiekimo sistemų
statyba ar valdymas; - bendrosios informacijos,
techninės dokumentacijos ir statistikos duomenų apie
vandentiekos reikalus ir paslaugas, rengimas ir
platinimas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
vandentiekos sistemų valdymui, statybai, techninei
priežiūrai ar atnaujinimui remti. Neapima: drėkinimo
sistemos (04.2.1); daugiaplaniai projektai (14.7.4);
nutekamųjų vandenų valymas ir rinkimas (05.2.0).

06.4

GATVIŲ APŠVIETIMAS
STREET LIGHTING

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

GATVIŲ APŠVIETIMAS

Description:

STREET LIGHTING

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration of water supply affairs; assessment of
future needs and determination of availability in terms
of such assessment; supervision and regulation of all
facets of potable water supply including water purity,
price and quantity controls; - construction or operation
of non-enterprise-type of water supply systems; production and dissemination of general information,
technical documentation and statistics on water supply
affairs and services; - grants, loans or subsidies to
support the operation, construction, maintenance or
upgrading of water supply systems. Excludes: irrigation
systems (04.2.1); multipurpose projects (04.7.4);
collection and treatment of waste water (05.2.0).
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06.4.0

Gatvių apšvietimas
Street lighting

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gatvių apšvietimas

Description:

Street lighting

Aiškinamosios
pastabos:

- Gatvių apšvietimo reikalų administravimas; gatvių
Explanatory
apšvietimo standartų tobulinimas ir reguliavimas; notes:
gatvių apšvietimo įrengimas, valdymas, techninė
priežiūra, atnaujinimas ir kt. Neapima: gatvių
apšvietimo reikalai ir paslaugos, susijusios su greitkelių
tiesyba ir jų eksploatavimu (04.5.1).

06.5

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA BŪSTO IR KOMUNALINIŲ PATOGUMŲ SRITYSE
R&D HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA BŪSTO IR
KOMUNALINIŲ PATOGUMŲ SRITYSE

Description:

R&D HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių Explanatory
darbų vystymo apibrėžimai yra pateikti (01.4) ir (01.5). notes:

06.5.0

Tyrimai ir taikomoji veikla būsto ir komunalinių patogumų srityse
R&D Housing and community amenities

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimai ir taikomoji veikla būsto ir komunalinių
patogumų srityse

Description:

R&D Housing and community amenities

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
Explanatory
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo būsto ir
notes:
komunalinių patogumų srityse, administravimas ir
valdymas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
nevyriausybinėms institucijoms, tokioms kaip
moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių
darbų vystymą būsto ir komunalinių patogumų srityse,
remti. Neapima: pagrindiniai tyrimai (01.4.0); taikomieji
tyrimai ir eksperimentinių darbų vystymas skirtas
statybos metodams ar medžiagoms (04.8.4).

06.6

KITAS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTAS BŪSTAS IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS
HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES N.E.C.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITAS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTAS BŪSTAS IR
KOMUNALINĖS PASLAUGOS

Description:

HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES N.E.C.

06.6.0

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, būstas ir komunalinės paslaugos
Housing and community amenities n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, būstas ir komunalinės
paslaugos

Description:

Housing and community amenities n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

- Veiklos rūšių, tokių kaip būsto ir komunalinių
patogumų bendrosios politikos, planų, programų ir
biudžeto būsto ir komunalinių patogumų paramai

Explanatory
notes:

- Administration, operation or support of activities such
as formulation, administration, co-ordination and
monitoring of over-all policies, plans, programmes and
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- Administration of street lighting affairs; development
and regulation of street lighting standards; installation, operation, maintenance, upgrading, etc. of
street lighting. Excludes: lighting affairs and services
associated with the construction and operation of
highways (04.5.1).

Definitions of basic research, applied research and
experimental development are given under (01.4) and
(01.5).

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to housing and
community amenities; - grants, loans or subsidies to
support applied research and experimental
development related to housing and community
amenities undertaken by non-government bodies such
as research institutes and universities. Excludes: basic
research (01.4.0); applied research and experimental
development into construction methods or materials
(04.8.4).
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sudarymas, administravimas, koordinavimas ir kontrolė
bei parama joms; įstatymų ir standartų būstui ir
komunalinėms paslaugoms teikti rengimas bei
įdiegimas; bendrosios informacijos, techninės
dokumentacijos ir statistikos duomenų apie būstą ir
komunalines paslaugas rengimas ir platinimas. Apima:
su būsto ir komunaliniais patogumais susijusios
administravimo, valdymo ir paramos joms veiklos rūšys,
kurios negali būti priskirtos (06.1), (06.2), (06.3), (06.4)
ar (06.5).

budgets relating to housing and community amenities;
preparation and enforcement of legislation and
standards relating to housing and community
amenities; production and dissemination of general
information, technical documentation and statistics
relating to housing and community amenities. Includes:
administration, operation or support activities relating
to housing and community amenities that cannot be
assigned to (06.1), (06.2), (06.3), (06.4) or (06.5).

07.

SVEIKATA
HEALTH

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

SVEIKATA

Description:

HEALTH

Aiškinamosios
pastabos:

Vyriausybės išlaidos sveikatos priežiūrai apima išlaidas Explanatory
paslaugoms, teikiamoms atskiriems asmenims ir
notes:
paslaugoms, teikiamoms visuomenei. Išlaidos
individualioms paslaugoms priskiriamos 07.1-07.4
grupėms; išlaidos kolektyvinėms paslaugoms
priskiriamos (07.5) ir (07.6) grupėms. Sveikatos
priežiūros kolektyvinės paslaugos yra susijusios su
valstybės politikos formavimu ir administravimu,
standartų sudarymu ir taikymu medicinos ir
paramedicinos personalui bei ligoninėms, klinikoms,
medicinos kabinetams ir kt., taip pat su sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjų reguliavimu ir licencijavimu;
mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos taikymu
medicinos ir giminiškose srityse. Tačiau būtina pabrėžti,
kad pridėtinės išlaidos, susijusios su ligoninių, klinikų,
medicinos kabinetų grupės administravimu ar veikimu,
yra laikomos individualiomis išlaidomis ir priskiriamos
atitinkamai 07.1-07.4 grupėms.

07.1

MEDICINOS GAMINIAI, REIKMENYS IR ĮRENGINIAI
MEDICAL PRODUCTS, APPLIANCES AND EQUIPMENT

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

MEDICINOS GAMINIAI, REIKMENYS IR ĮRENGINIAI

Description:

MEDICAL PRODUCTS, APPLIANCES AND EQUIPMENT

Aiškinamosios
pastabos:

Ši grupė apima vaistus, protezus, medicinos aparatus,
Explanatory
įrenginius ir kitus su sveikatos priežiūra susijusius
notes:
reikmenis, kuriuos asmenys perka paskyrus ar
nepaskyrus gydytojui, ir kuriuos dažniausiai parduoda
vaistininkai, farmacininkai ar medicinos įrangos tiekėjai.
Jie yra skirti vartojimui ne medicinos įstaigoje. Tokių
produktų tiekimas medicinos, odontologijos ar
paramedicinos praktikuojančių gydytojų tiesiogiai
ambulatoriniams ligoniams ar stacionariems ligoniams
ligoninėse ir pan. yra priskiriamas ambulatorinių
pacientų paslaugoms (07.2) ar ligoninių paslaugoms
(07.3).

07.1.1

Farmacijos gaminiai
Pharmaceutical products*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Farmacijos gaminiai

Description:

Pharmaceutical products*

Aiškinamosios
pastabos:

- Farmacijos gaminių, tokių kaip vaistiniai preparatai,
Explanatory
vaistai, patentuoti vaistai, serumai ir skiepai, vitaminai ir notes:
mineralinės medžiagos, menkės ir žuvų taukai, oralinės
kontraceptinės priemonės, tiekimas; - farmacijos
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Government outlays on health include expenditures on
services provided to individual persons and services
provided on a collective basis. Expenditures on
individual services are allocated to groups (07.1)
through (07.4); expenditures on collective services are
assigned to groups (07.5) and (07.6). Collective health
services are concerned with matters such as
formulation and administration of government policy;
setting and enforcement of standards for medical and
paramedical personnel and for hospitals, clinics,
surgeries, etc.; regulation and licensing of providers of
health services; and applied research and experimental
development into medical and health-related matters.
However, overhead expenses connected with
administration or functioning of a group of hospitals,
clinics, surgeries, etc. are considered to be individual
expenditures and are classified to groups (07.1)
through (07.4) as appropriate.

This group covers medicaments, prostheses, medical
appliances and equipment and other health-related
products obtained by individuals or households, either
with or without a prescription, usually from dispensing
chemists, pharmacists or medical equipment suppliers.
They are intended for consumption or use outside a
health facility or institution. Such products supplied
directly to out-patients by medical, dental and
paramedical practitioners or to in-patients by hospitals
and the like are included in out-patient services (07.2)
or hospital services (07.3).

- Provision of pharmaceutical products such as
medicinal preparations, medicinal drugs, patent
medicines, serums and vaccines, vitamins and minerals,
cod liver oil and halibut liver oil, oral contraceptives; -
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gaminių tiekimo administravimas, valdymas ir parama
jam.

administration, operation or support of the provision
of pharmaceutical products.

07.1.2

Kiti medicinos gaminiai
Other medical products*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti medicinos gaminiai

Description:

Other medical products*

Aiškinamosios
pastabos:

- Kitų medicinos gaminių, tokių kaip klinikiniai
Explanatory
termometrai, lipnūs arba nelipnūs tvarsčiai, poodiniai
notes:
švirkštai, pirmosios pagalbos vaistinėlės, karšto
vandens buteliai ir ledo maišeliai, medicininiai trikotažo
dirbiniai - tampriosios kojinės ir antkeliai, mėginiai
nėštumui nustatyti, prezervatyvai ir kitos mechaninės
kontraceptinės priemonės, tiekimas; - kitų paskirtų
medicinos gaminių tiekimo administravimas, valdymas
ar parama jam.

07.1.3

Terapiniai aparatai ir įranga
Therapeutic appliances and equipment*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Terapiniai aparatai ir įranga

Description:

Therapeutic appliances and equipment*

Aiškinamosios
pastabos:

- Terapinių aparatų ir įrangos, tokių kaip korekciniai
Explanatory
akiniai ir sąlytiniai (kontaktiniai) lęšiai, klausos aparatai, notes:
stiklinės akys, dirbtinės galūnės ir kiti protezai,
ortopediniai santvarai ir įtvarai, ortopedinė avalynė,
chirurginiai diržai, bandažai ir įtvarai, kaklo santvarai,
medicininio masažo įrenginiai ir gydomosios lempos,
kėdės su ratais ir invalidų vežimėliai su varikliais arba
be jų, specialios paskirties lovos, ramentai, elektroniniai
ir kitokie prietaisai kraujospūdžiui stebėti ir kt. tiekimas;
- terapinių aparatų ir įrangos tiekimo administravimas,
valdymas ir parama jam. Apima: dantų protezai be jų
įstatymo kainos; terapinių aparatų ir įrangos taisymas.
Neapima: terapinės įrangos nuoma (07.2.4).

07.2

PASLAUGOS AMBULATORINIAMS PACIENTAMS
OUT-PATIENT SERVICES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PASLAUGOS AMBULATORINIAMS PACIENTAMS

Description:

OUT-PATIENT SERVICES

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią grupę įeina medicinos, odontologijos ir
Explanatory
paramedicinos specialistų paslaugos, kurias
notes:
ambulatoriniams pacientams teikia praktikuojantys
medicinos, odontologijos ar paramedicinos gydytojai ir
padėjėjai. Paslaugos gali būti teikiamos namuose,
individualių ar grupinių konsultacijų įstaigose,
dispanseriuose ar ligoninių klinikose, skirtose
ambulatoriniams pacientams, ir panašiose įstaigose.
Prie paslaugų ambulatoriniams pacientams priskiriami
vaistai, protezai, medicinos reikmenys ir įrenginiai ir kiti
su sveikata susiję reikmenys, kuriuos ambulatoriniams
pacientams tiesiogiai teikia praktikuojantys gydytojai ar
padėjėjai. Medicinos, odontologijos ir paramedicinos
paslaugos, teikiamos stacionariniams ligoniams
ligoninėse ir pan. priskiriamos (07.3).
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- Provision of medical products such as clinical
thermometers, adhesive and non-adhesive bandages,
hypodermic syringes, first-aid kits, hot-water bottles
and ice bags, medical hosiery items such as elasticated
stockings and knee-pads, pregnancy tests, condoms
and other mechanical contraceptive devices; administration, operation or support of the provision
of prescribed other medical products.

- Provision of therapeutic appliances and equipment
such as corrective eye-glasses and contact lenses,
hearing aids, glass eyes, artificial limbs and other
prosthetic devices, orthopaedic braces and supports,
orthopaedic footwear, surgical belts, trusses and
supports, neck braces, medical massage equipment
and health lamps, powered and unpowered
wheelchairs and invalid carriages, "special" beds,
crutches, electronic and other devices for monitoring
blood pressure, etc.; - administration, operation or
support of the provision of prescribed therapeutic
appliances and equipment. Includes: dentures but not
fitting costs; repair of therapeutic appliances and
equipment. Excludes: hire of therapeutic equipment
(07.2.4).

This group covers medical, dental and paramedical
services delivered to out-patients by medical, dental
and paramedical practitioners and auxiliaries. The
services may be delivered at home, in individual or
group consulting facilities, dispensaries or the outpatient clinics of hospitals and the like. Out-patient
services include the medicaments, prostheses, medical
appliances and equipment and other health-related
products supplied directly to out-patients by medical,
dental and paramedical practitioners and auxiliaries.
Medical, dental and paramedical services provided to
in-patients by hospitals and the like are included in
hospital services (07.3).
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07.2.1

Bendrosios medicinos paslaugos
General medical services*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bendrosios medicinos paslaugos

Description:

General medical services*

Aiškinamosios
pastabos:

Ši klasė apima paslaugas, teikiamas bendrosios
paskirties medicinos klinikų ir bendrosios praktikos
gydytojų. Bendrosios paskirties medicinos klinikos
apibrėžiamos kaip įstaigos, teikiančios ambulatorines
paslaugas, kurios nėra susijusios su viena medicinos
sritimi ir, kurias teikia kvalifikuoti gydytojai. Bendrosios
praktikos gydytojai nesispecializuoja konkrečioje
medicinos srityje. - Bendrosios medicinos paslaugų
teikimas; - bendrųjų medicinos paslaugų, kurias teikia
bendrosios paskirties medicinos klinikos ir bendrosios
praktikos gydytojai, administravimas, kontrolė,
valdymas ar parama joms. Neapima: medicininės
analizės laboratorijų ir rentgeno centrų paslaugos
(07.2.4).

Explanatory
notes:

This class covers the services provided by general
medical clinics and general medical practitioners.
General medical clinics are defined as institutions
which chiefly provide out-patient services which are
not limited to a particular medical speciality and which
are chiefly delivered by qualified medical doctors.
General medical practitioners do not specialise in a
particular medical speciality. - Provision of general
medical services; - administration, inspection,
operation or support of general medical services
delivered by general medical clinics and general
medical practitioners. Excludes: services of medical
analysis laboratories and X-ray centres (07.2.4).

07.2.2

Specializuotos medicinos paslaugos
Specialised medical services*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Specializuotos medicinos paslaugos

Description:

Specialised medical services*

Aiškinamosios
pastabos:

Ši klasė apima paslaugas, kurias teikia specializuotos
medicinos klinikos ir praktikuojantys gydytojai
specialistai. Specializuotos medicinos klinikos ir
praktikuojantys gydytojai specialistai skiriasi nuo
bendrosios paskirties medicinos klinikų ir bendrosios
praktikos gydytojų tuo, kad jie gydo tik tam tikras
būkles, ligas, teikia tam tikras procedūras ar gydo tik
tam tikras pacientų grupes. - Specializuotos medicinos
paslaugos; - specializuotų medicinos paslaugų, kurias
teikia specializuotos medicinos klinikos ir
praktikuojantys gydytojai specialistai, administravimas,
kontrolė, valdymas ar parama joms. Apima: burnos
ertmės ir dantų specialistų paslaugos. Neapima:
odontologijos klinikos ir odontologai (07.2.3);
medicininės analizės laboratorijų ir rentgeno centrų
paslaugos (07.2.4).

Explanatory
notes:

This class covers the services of specialised medical
clinics and specialist medical practitioners. Specialised
medical clinics and specialist medical practitioners
differ from general medical clinics and general medical
practitioners in that their services are limited to
treatment of a particular condition, disease, medical
procedure or class of patient. - Provision of specialised
medical services; - administration, inspection,
operation or support of specialised medical services
delivered by specialised medical clinics and specialist
medical practitioners. Includes: services of orthodontic
specialists. Excludes: dental clinics and dentists (07.2.3);
services of medical analysis laboratories and X-ray
centres (07.2.4).

07.2.3

Odontologijos paslaugos
Dental services*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Odontologijos paslaugos

Description:

Dental services*

Aiškinamosios
pastabos:

Ši klasė apima paslaugas, kurias teikia bendrosios
Explanatory
paskirties ar specializuotos odontologijos klinikos ir
notes:
odontologai, burnos higienistai ar kiti pagalbiniai
odontologijos specialistai. Odontologijos klinikos
paslaugas teikia ambulatoriniams pacientams. Šioms
įstaigoms vadovauti arba jose dirbti gali ne tik
odontologai, bet ir burnos higienistai ar kiti pagalbiniai
odontologijos specialistai. - odontologijos paslaugos,
kurios teikiamos ambulatoriniams pacientams; odontologijos paslaugų, teikiamų bendrosios paskirties
ar specializuotų odontologijos klinikų ir odontologų,
burnos higienistų ir kiti pagalbinių odontologijos
specialistų, administravimas, kontrolė, valdymas ar
parama joms. Apima: mokesčiai už protezų dėjimą, bet
ne už pačius protezus. Neapima: protezai (07.1.3);
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This class covers the services of general or specialist
dental clinics and dentists, oral hygienists or other
dental operating auxiliaries. Dental clinics provide outpatient services. They are not necessarily supervised or
staffed by dentists, they may be supervised or staffed
by oral hygienists or by dental auxiliaries. Provision of
dental services to out-patients; administration,
inspection, operation and support of dental services
delivered by general or specialist dental clinics and by
dentists, oral hygienists or other dental auxiliaries.
Includes: fitting costs of dentures. Excludes: dentures
(07.1.3); services of orthodontic specialists (07.2.2);
services of medical analysis laboratories and X-ray
centres (07.2.4).
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burnos ertmės ir dantų specialistai (07.2.2); medicininės
analizės laboratorijų ir rentgeno centrų paslaugos
(07.2.4).
07.2.4

Paramedicinos paslaugos
Paramedical services*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Paramedicinos paslaugos

Description:

Paramedical services*

Aiškinamosios
pastabos:

- Paramedicinos sveikatos priežiūros paslaugos
Explanatory
ambulatoriniams pacientams; - klinikų teikiamų
notes:
paslaugų, kurias prižiūri slaugės, akušerės,
fizioterapeutai, profesinės terapijos specialistai,
logopedai ar kitas paramedicinos personalas, bei
sveikatos priežiūros paslaugų, kurias slaugės, akušerės
ir paramedicinos personalas teikia ne konsultacijų
kabinetuose, paciento namuose ar ne medicinos
įstaigose, administravimas, kontrolė, valdymas ar
parama joms. Apima: akupunktūros, manualinės
terapijos, optometrijos, tradicinės medicinos
specialistai ir kt.; medicininės analizės laboratorijos ir
rentgeno centrai; terapinės įrangos nuoma; gydytojo
paskirta gydomoji gimnastinė terapija;
ambulatoriniams pacientams skirtos šildomosios
vonios ar gydymas jūros vandeniu; greitosios pagalbos
paslaugos, kitos, negu teikiamos ligoninių. Neapima:
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų laboratorijos
(07.4.0); laboratorijos, nustatančios ligos priežastis
(07.5.0).

07.3

LIGONINIŲ PASLAUGOS
HOSPITAL SERVICES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

LIGONINIŲ PASLAUGOS

Description:

HOSPITAL SERVICES

Aiškinamosios
pastabos:

Guldymas į ligoninę čia suprantamas, kai ligonis visą
Explanatory
gydymo laiką praleidžia ligoninėje. Priskiriamas ir
notes:
gydymas ligoninėje dienos metu, ir gydymas namuose
taip pat kaip prieglaudos ligos išsekintiems asmenims.
Ši grupė apima paslaugas, teikiamas bendrosios
paskirties ir specializuotų ligoninių, medicinos centrų,
motinystės centrų ir slaugos bei medicininės
reabilitacijos namų, kurie paslaugas dažniausiai teikia
stacionariniams ligoniams, karo ligoninių, seniems
žmonėms skirtų įstaigų, kuriose paprastai medicininis
stebėjimas yra esminė sudėtinė dalis, ir reabilitacijos
centrų, kuriuose prižiūrima stacionarinių ligonių
sveikata ir teikiamas reabilitacinis gydymas; juose
svarbiau išgydyti pacientą negu teikti ilgalaikę pagalbą.
Ligoninės yra apibrėžiamos kaip įstaigos, teikiančios
stacionarinę priežiūrą, tiesiogiai prižiūrint
kvalifikuotiems gydytojams. Medicinos centrai ir
motinystės centrai, slaugos ir medicininės reabilitacijos
namai taip pat teikia paslaugas stacionariniams
ligoniams, bet paprastai jų paslaugas prižiūri ir teikia
žemesnės negu medicinos gydytojų kvalifikacijos
personalas. Ši grupė neapima įstaigų, tokių kaip karo
lauko ligoninės (02.1), medicinos kabinetų, klinikų ir
dispanserių, skirtų tik ambulatoriniams pacientams
(07.2), senyvo amžiaus žmonių prieglaudų (10.2.0),
įstaigų, skirtų žmonėms su negalia ir reabilitacijos
centrų, teikiančių pirminę ilgalaikę pagalbą (10.1.2).
Taip pat į ją neįeina išmokos pacientams, netekusiems
pajamų dėl guldymo į ligoninę (10.1.1). Prie ligoninių
paslaugų priskiriami vaistai, protezai, medicinos
aparatai, įrenginiai ir kiti su sveikatos priežiūra susiję
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- Provision of paramedical health services to outpatients; - administration, inspection, operation or
support of health services delivered by clinics
supervised by nurses, midwives, physiotherapists,
occupational therapists, speech therapists or other
paramedical personnel and of health services delivered
by nurses, midwives and paramedical personnel in
non-consulting rooms, in patients' homes or other
non-medical institutions. Includes: acupuncturists,
chiropodists, chiropractors, optometrists, practitioners
of traditional medicine, etc.; medical analysis
laboratories and X-ray centres; hire of therapeutic
equipment; medically-prescribed corrective-gymnastic
therapy; out-patient thermal bath or seawater
treatments; ambulance services other than ambulance
services operated by hospitals. Excludes: public health
service laboratories (07.4.0); laboratories engaged in
determining the causes of disease (07.5.0).

Hospitalisation is defined as occurring when a patient
is accommodated in a hospital for the duration of the
treatment. Hospital day care and home-based hospital
treatment are included as are hospices for terminally-ill
persons. This group covers the services of general and
specialist hospitals, the services of medical centres,
maternity centres, nursing homes and convalescence
homes which chiefly provide in-patient services, the
services of military base hospitals, the services of
institutions serving old people in which medical
monitoring is an essential component and the services
of rehabilitation centres providing in-patient health
care and rehabilitative therapy where the objective is
to treat the patient rather than to provide long-term
support. Hospitals are defined as institutions which
offer in-patient care under direct supervision of
qualified medical doctors. Medical centres, maternity
centres, nursing homes and convalescent homes also
provide in-patient care but their services are
supervised and frequently delivered by staff of lower
qualification than medical doctors. The group does not
cover facilities such as military field hospitals (02.1),
surgeries, clinics and dispensaries devoted exclusively
to out-patient care (07.2), institutions for disabled
persons and rehabilitation centres providing primarily
long-term support (10.1.2), retirement homes for
elderly persons (10.2.0). Neither does it cover
payments to patients for loss of income due to
hospitalisation (10.1.1). Hospital services include
medicaments, prostheses, medical appliances and
equipment and other health-related products supplied
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gaminiai, kuriuos ligoninės teikia pacientams. Joms tai
pat priskiriamos nemedicininės ligoninių išlaidos
administracijai, ne medicinos personalui, maistui,
gėrimams, apgyvendinimui (įskaitant personalo
apgyvendinimo išlaidas) ir kt.

to hospital patients. It also includes non-medical
expenditure of hospitals on administration, nonmedical staff, food and drink, accommodation
(including staff accommodation), etc.

07.3.1

Bendrosios paskirties ligoninių paslaugos
General hospital services*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bendrosios paskirties ligoninių paslaugos

Description:

General hospital services*

Aiškinamosios
pastabos:

- Bendrosios paskirties ligoninių paslaugų užtikrinimas; Explanatory
- ligoninių, kurios neapsiriboja konkrečia medicinos
notes:
sritimi, administravimas, kontrolė, valdymas ar parama
joms. Neapima: medicinos centrai, kurių tiesiogiai
neprižiūri kvalifikuoti gydytojai (07.3.3).

07.3.2

Specializuotų ligoninių paslaugos
Specialised hospital services*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Specializuotų ligoninių paslaugos

Description:

Specialised hospital services*

Aiškinamosios
pastabos:

Specializuotos ligoninės nuo bendrosios paskirties
Explanatory
ligoninių skiriasi tuo, kad jose gydomi tik tam tikros
notes:
būklės, sergantys tam tikra liga ar tam tikros grupės
pacientai, pavyzdžiui, krūtinės ląstos ligomis ir
tuberkulioze, raupsais, vėžiu, otorinolaringologijos,
psichiatrijos, akušerijos, pediatrijos ir kt. ligomis. Specializuotų ligoninių paslaugos; - ligoninių, kurios
apsiriboja konkrečia medicinos sritimi, administravimas,
kontrolė, valdymas ar parama joms. Neapima:
motinystės centrai, kuriuose pacienčių tiesiogiai
neprižiūri kvalifikuoti gydytojai (07.3.3).

07.3.3

Medicinos ir motinystės centrų paslaugos
Medical and maternity centre services*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Medicinos ir motinystės centrų paslaugos

Description:

Medical and maternity centre services*

Aiškinamosios
pastabos:

- Medicinos ir motinystės centrų paslaugos; medicinos ir motinystės centrų paslaugų
administravimas, kontrolė, valdymas ar parama joms.

Explanatory
notes:

- Provision of medical and maternity centre services; administration, inspection, operation or support of
medical and maternity centre services.

07.3.4

Slaugos ir medicininės reabilitacijos namų paslaugos
Nursing and convalescent home services*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Slaugos ir medicininės reabilitacijos namų paslaugos

Description:

Nursing and convalescent home services*

Aiškinamosios
pastabos:

Slaugos ir medicininės reabilitacijos namų paslaugos,
Explanatory
teikiamos stacionariniams ligoniams, sveikstantiems po notes:
operacijų arba sunkių ligų ar būklių, kuriems reikia
priežiūros ir skirti vaistus, fizioterapiją arba treniruotes,
kad jie atgautų prarastas funkcijas arba pailsėtų. Slaugos ir medicininės reabilitacijos namų paslaugos; slaugos ir medicininės reabilitacijos namų paslaugų
administravimas, kontrolė, valdymas ar parama joms.
Apima: seniems žmonėms skirtos įstaigos, kuriose
medicininiai stebėjimai yra esminė sudėtinė dalis;
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- Provision of general hospital services; administration, inspection, operation or support of
hospitals that do not limit their services to a particular
medical speciality. Excludes: medical centres not under
the direct supervision of a qualified medical doctor
(07.3.3).

Specialised hospitals differ from general hospitals in
that their services are limited to treatment of a
particular condition, disease, or class of patient, for
example, diseases of the chest and tuberculosis,
leprosy, cancer, otorhinolaryngology, psychiatry,
obstetrics, paediatrics and so forth. - Provision of
specialised hospital services; - administration,
inspection, operation or support of hospitals that limit
their services to a particular medical speciality.
Excludes: maternity centres not under the direct
supervision of a qualified medical doctor (07.3.3).

Nursing and convalescent homes provide in-patient
services to persons recovering from surgery or a
debilitating disease or condition that requires chiefly
monitoring and administering of medicaments,
physiotherapy and training to compensate for loss of
function or rest. - Provision of nursing and
convalescent home services; - administration,
inspection, operation or support of nursing and
convalescent home services. Includes: institutions
serving old people in which medical monitoring is an
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ligonių sveikata ir reabilitaciniai centrai, kurie teikia
stacionariniams ligoniams sveikatos priežiūrą ir
reabilitacinį gydymą, kur svarbiau išgydyti pacientą
negu teikti ilgalaikę pagalbą.

essential component; rehabilitation centres providing
in-patient health care and rehabilitative therapy where
the objective is to treat the patient rather than to
provide long-term support.

07.4

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
PUBLIC HEALTH SERVICES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Description:

PUBLIC HEALTH SERVICES

07.4.0

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos
Public health services*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos

Description:

Public health services*

Aiškinamosios
pastabos:

- Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos; Explanatory
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, tokių kaip
notes:
kraujo banko veiklos (rinkimas, perdirbimas, laikymas,
vežimas), ligų nustatymo paslaugų (vėžys, tuberkuliozė,
venerinės ligos), ligų profilaktikos paslaugų
(imunizavimas, skiepijimas), stebėjimas (kūdikių
mitybos, vaikų sveikatos), epideminių duomenų
rinkimas, šeimos planavimo paslaugos ir kt.,
administravimas, kontrolė, valdymas ar parama joms; informacijos apie visuomenės sveikatos reikalus
rengimas ir platinimas. Apima: visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugos, kurias specialios grupės teikia
klientų grupėms, kurių dauguma yra geros sveikatos, jų
darbo vietose, mokyklose ir kitose ne medicinos
įstaigose; visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos,
nesusijusios su ligonine, klinika arba medikais;
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, kurių
neteikia kvalifikuoti gydytojai; visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų laboratorijos. Neapima:
medicininės analizės laboratorijos (07.2.4);
laboratorijos, kurios nustato ligų priežastis (07.5.0).

07.5

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA SVEIKATOS SRITYJE
R&D HEALTH

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA SVEIKATOS SRITYJE

Description:

R&D HEALTH

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių Explanatory
darbų vystymo apibrėžimai yra pateikti (01.4) ir (01.5). notes:

07.5.0

Tyrimai ir taikomoji veikla sveikatos srityje
R&D Health

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimai ir taikomoji veikla sveikatos srityje

Description:

R&D Health

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo sveikatos
srityje, administravimas ir valdymas; - dotacijos,
paskolos ar subsidijos, skirtos nevyriausybinėms
institucijoms, tokioms kaip moksliniams institutams ir
universitetams, atliekantiems taikomųjų tyrimų ir
eksperimentinių darbų vystymą sveikatos srityje, remti.
Apima: laboratorijos, nustatančios ligos priežastis.

Explanatory
notes:

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to health; - grants,
loans and subsidies to support applied research and
experimental development related to health
undertaken by non-government bodies such as
research institutes and universities. Includes:
laboratories engaged in determining the causes of

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Provision of public health services; - administration,
inspection, operation or support of public health
services such as blood-bank operation (collecting,
processing, storing, shipping), disease detection
(cancer, tuberculosis, venereal disease), prevention
(immunisation, inoculation), monitoring (infant
nutrition, child health), epidemiological data collection,
family planning services and so forth; - preparation and
dissemination of information on public health matters.
Includes: public health services delivered by special
teams to groups of clients, most of whom are in good
health, at work places, schools or other non-medical
settings; public health services not connected with a
hospital, clinic or practitioner; public health services
not delivered by medically qualified doctors; public
health service laboratories. Excludes: medical analysis
laboratories (07.2.4); laboratories engaged in
determining the causes of disease (07.5.0).

Definitions of basic research, applied research and
experimental development are given under (01.4) and
(01.5).
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Neapima: pagrindiniai tyrimai (01.4.1).

disease. Excludes: basic research (01.4.0).

07.6

KITOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, SVEIKATOS PASLAUGOS
HEALTH N.E.C.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, SVEIKATOS
PASLAUGOS

Description:

HEALTH N.E.C.

07.6.0

Kitos, niekur kitur nepriskirtos sveikatos paslaugos
Health n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos sveikatos paslaugos

Description:

Health n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

- Veiklos rūšių, tokių kaip bendrosios sveikatos
Explanatory
politikos, planų, programų ir biudžeto sudarymas,
notes:
administravimas, koordinavimas ir priežiūra; įstatymų ir
standartų sveikatos paslaugoms teikti rengimas bei
įdiegimas, įskaitant medicinos įstaigų ir medicinos bei
paramedicinos personalo licenzijavimą; bendrosios
informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos
duomenų apie sveikatą rengimas ir platinimas. Apima:
sveikatos reikalai ir paslaugos, kurios negali būti
priskirtos (07.1), (07.2), (07.3), (07.4) ar (07.5).

08.

POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA
RECREATION, CULTURE AND RELIGION

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA

Description:

RECREATION, CULTURE AND RELIGION

Aiškinamosios
pastabos:

Vyriausybės išlaidos sportui, poilsiui, kultūrai ir religijai
apima išlaidas paslaugoms teikiamoms atskiriems
asmenims ir namų ūkiams bei išlaidas paslaugom,
teikiamoms visuomenei. Individualios išlaidos yra
priskirtos (08.1) ir (08.2) grupėms; išlaidos
kolektyvinėms paslaugoms yra priskiriamos (08.3) (08.6) grupėms. Kolektyvinės paslaugos tiekiamos visai
visuomenei. Jos apima tokias veiklos rūšis kaip
vyriausybės politikos formavimas ir administravimas,
įstatymų ir standartų, liečiančių pramogines ir
kultūrines paslaugas, rengimas bei įdiegimas bei
taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymas
pramoginių, kultūrinių ir religinių reikalų ir paslaugų
srityje.

Explanatory
notes:

Government outlays on recreation, culture and religion
include expenditures on services provided to individual
persons and households and expenditures on services
provided on a collective basis. Individual expenditures
are allocated to groups (08.1) and (08.2); expenditures
on collective services are assigned to groups (08.3) to
(08.6). Collective services are provided to the
community as a whole. They include activities such as
formulation and administration of government policy;
formulation and enforcement of legislation and
standards for providing recreational and cultural
services; and applied research and experimental
development into recreational, cultural and religious
affairs and services.

08.1

POILSIO IR SPORTO PASLAUGOS
RECREATIONAL AND SPORTING SERVICES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

POILSIO IR SPORTO PASLAUGOS

Description:

RECREATIONAL AND SPORTING SERVICES

08.1.0

Poilsio ir sporto paslaugos
Recreational and sporting services*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Poilsio ir sporto paslaugos

Description:

Recreational and sporting services*

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration, operation or support of activities such
as formulation, administration, co-ordination and
monitoring of over-all health policies, plans,
programmes and budgets; preparation and
enforcement of legislation and standards for the
provision of health services, including the licensing of
medical establishments and medical and paramedical
personnel; production and dissemination of general
information, technical documentation and statistics on
health. Includes: health affairs and services that cannot
be assigned to (07.1), (07.2), (07.3), (07.4) or (07.5);
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Aiškinamosios
pastabos:

- Sporto ir poilsio paslaugų teikimas; sporto ir poilsio
Explanatory
reikalų administravimas; vadovavimas sporto įstaigoms notes:
ir jų tvarkymas; - įrenginių aktyviam sportui (žaidimų
aikštelių, teniso, skvošo kortų ir golfo aikštynų, bėgimo
takų, bokso ringų, čiuožyklų, sporto salių ir kt.)
valdymas ar parama jiems; įrenginių pasyviam sportui
arba varžyboms (dažniausiai specialiai įrengtų
kortavimo, stalo ir kt. žaidimų patalpų) valdymas ar
parama jiems; įrenginių poilsiui ( parkų, paplūdimių,
stovyklaviečių ir įrengtų nekomercinių viešųjų patalpų,
baseinų, viešųjų pirčių ir kt.) valdymas ar parama jiems;
- dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos komandoms
ar atskiriems žaidėjams remti. Apima: įstaigos, skirtos
žiūrovams apgyvendinti; nacionalinės, regioninės ir
vietinės sporto komandos atstovavimas sporto
renginiuose. Neapima: zoologijos ar botanikos sodai,
akvariumai, dendrariumai ir pan. (08.2.0); sporto ir
poilsio įrenginiai, susiję su švietimo įstaigomis
(klasifikuojami atitinkamoje 09 skyriaus klasėje).

08.2

KULTŪROS PASLAUGOS
CULTURAL SERVICES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KULTŪROS PASLAUGOS

Description:

CULTURAL SERVICES

08.2.0

Kultūros paslaugos
Cultural services*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kultūros paslaugos

Description:

Cultural services*

Aiškinamosios
pastabos:

- Kultūros paslaugų teikimas; kultūros reikalų
Explanatory
administravimas; vadovavimas kultūros įstaigoms ir jų notes:
tvarkyba; - kultūros įstaigų ( bibliotekų, muziejų, meno
galerijų, teatrų, parodų salių, paminklų, istorinių namų
ir vietovių, zoologijos ir botanikos sodų, akvariumų,
dendrariumų ir kt.) valdymas ir parama jiems; kultūros
renginių (koncertų, spektaklių, kino filmų, dailės parodų
ir kt.) rengimas, valdymas ar parama jiems; - dotacijos,
paskolos ar subsidijos, skirtos atskiriems menininkams,
rašytojams, dizaineriams, kompozitoriams ir kitiems,
dirbantiems meno srityje arba kitose organizacijose,
skatinančiose kultūrinę veiklą, remti. Apima:
nacionalinės, regioninės ar vietinės šventės, jeigu jos
nėra rengiamos tik tam, kad pritrauktų turistus.
Neapima: kultūros renginiai pristatomi už šalies ribų
(01.1.3); nacionalinės, regioninės ar vietinės šventės
rengiamos tam, kad pritrauktų turistus (04.7.3),
transliuoti skirtų kultūrinių laidų kūrimas (08.3.0).

08.3

TRANSLIAVIMO IR LEIDYBOS PASLAUGOS
BROADCASTING AND PUBLISHING SERVICES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TRANSLIAVIMO IR LEIDYBOS PASLAUGOS

Description:

BROADCASTING AND PUBLISHING SERVICES

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Provision of sporting and recreational services;
administration of sporting and recreational affairs;
supervision and regulation of sporting facilities; operation or support of facilities for active sporting
pursuits or events (playing fields, tennis courts, squash
courts, running tracks, golf courses, boxing rings,
skating rinks, gymnasia, etc.); operation or support of
facilities for passive sporting pursuits or events (chiefly
specially equipped venues for playing cards, board
games, etc.); operation or support of facilities for
recreational pursuits (parks, beaches, camping grounds
and associated lodging places furnished on a noncommercial basis, swimming pools, public baths for
washing, etc.); - grants, loans or subsidies to support
teams or individual competitors or players. Includes:
facilities for spectator accommodation; national,
regional or local team representation in sporting
events. Excludes: zoological or botanical gardens,
aquaria, arboreta and similar institutions (08.2.0);
sporting and recreational facilities associated with
educational institutions (classified to the appropriate
class of Division 09).

- Provision of cultural services; administration of
cultural affairs; supervision and regulation of cultural
facilities; - operation or support of facilities for cultural
pursuits (libraries, museums, art galleries, theatres,
exhibition halls, monuments, historic houses and sites,
zoological and botanical gardens, aquaria, arboreta,
etc.); production, operation or support of cultural
events (concerts, stage and film productions, art shows,
etc.); - grants, loans or subsidies to support individual
artists, writers, designers, composers and others
working in the arts or to organisations engaged in
promoting cultural activities. Includes: national,
regional or local celebrations provided they are not
intended chiefly to attract tourists. Excludes: cultural
events intended for presentation beyond national
boundaries (01.1.3); national, regional or local
celebrations intended chiefly to attract tourists (04.7.3);
production of cultural material intended for
distribution by broadcasting (08.3.0).
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08.3.0

Transliavimo ir leidybos paslaugos
Broadcasting and publishing services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Transliavimo ir leidybos paslaugos

Description:

Broadcasting and publishing services

Aiškinamosios
pastabos:

-Transliavimo ir leidybos reikalų administravimas;
Explanatory
transliavimo ir leidybos paslaugų priežiūra ir
notes:
reguliavimas; - transliavimo ir leidybos paslaugų
valdymas ir parama joms; - dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos įrangos, mašinų ir priemonių
įsigijimui arba montavimui laikraščių, žurnalų arba
knygų leidybai; laidų rengimui ir transliavimui; naujienų
arba kitos informacijos rinkimui; leidinių paskirstymui
remti. Neapima: vyriausybės spaustuvės (01.3.3);
švietimas per radiją ar televiziją (09).

08.4

RELIGINIŲ IR KITŲ BENDRUOMENIŲ PASLAUGOS
RELIGIOUS AND OTHER COMMUNITY SERVICES

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

RELIGINIŲ IR KITŲ BENDRUOMENIŲ PASLAUGOS

Description:

RELIGIOUS AND OTHER COMMUNITY SERVICES

08.4.0

Religinių ir kitų bendruomenių paslaugos
Religious and other community services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Religinių ir kitų bendruomenių paslaugos

Description:

Religious and other community services

Aiškinamosios
pastabos:

- Religinių ir kitų bendruomenių paslaugų
administravimas; - religinių ir kitų bendruomenių
įrenginių teikimas; įskaitant paramą jų valdymui,
techninei priežiūrai ir remontui; - išmokos dvasininkijai
ir kitiems religijos įstaigų darbuotojams; parama
religinių apeigų atlikimui; dotacijos, paskolos ar
subsidijos, skirtos brolijoms, civilinėms, jaunimo,
socialinėms organizacijoms, profesinėms sąjungoms ir
politinėms partijoms.

Explanatory
notes:

- Administration of religious and other community
affairs; - provision of facilities for religious and other
community services, including support for their
operation, maintenance and repair; - payment of clergy
or other officers of religious institutions; support for
the holding of religious services; grants, loans or
subsidies to support fraternal, civic, youth and social
organisations or labour unions and political parties.

08.5

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA POILSIO, KULTŪROS IR RELIGIJOS SRITYSE
R&D RECREATION, CULTURE AND RELIGION

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA POILSIO, KULTŪROS IR
RELIGIJOS SRITYSE

Description:

R&D RECREATION, CULTURE AND RELIGION

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių Explanatory
darbų vystymo apibrėžimai yra pateikti (01.4) ir (01.5). notes:

08.5.0

Tyrimai ir taikomoji veikla poilsio, kultūros ir religijos srityse
R&D Recreation, culture and religion

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimai ir taikomoji veikla poilsio, kultūros ir religijos

Description:

R&D Recreation, culture and religion

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration of broadcasting and publishing affairs;
supervision and regulation of broadcasting and
publishing services; - operation or support of
broadcasting and publishing services; - grants, loans or
subsidies to support: the construction or acquisition of
facilities for television or radio broadcasting; the
construction or acquisition of plant, equipment or
materials for newspaper, magazine or book publishing;
the production of material for, and its presentation by,
broadcasting; the gathering of news or other
information; the distribution of published works.
Excludes: government printing offices and plants
(01.3.3); provision of education by radio or television
broadcasting (09).

Definitions of basic research, applied research and
experimental development are given under (01.4) and
(01.5).
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srityse
Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
Explanatory
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo poilsio,
notes:
kultūros ir religijos srityse, administravimas ir valdymas;
- dotacijos, paskolos ar subsidijos, skirtos
nevyriausybinėms institucijoms, tokioms kaip
moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems taikomuosius tyrimus ir eksperimentinių
darbų vystymą poilsio, kultūros ir religijos srityse, remti.
Neapima: pagrindiniai tyrimai (01.4.0).

08.6

KITI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI, POILSIO, KULTŪROS IR RELIGIJOS REIKALAI BEI PASLAUGOS
RECREATION, CULTURE AND RELIGION N.E.C.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITI, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTI, POILSIO, KULTŪROS
IR RELIGIJOS REIKALAI BEI PASLAUGOS

Description:

RECREATION, CULTURE AND RELIGION N.E.C.

08.6.0

Kiti, niekur kitur nepriskirti, poilsio, kultūros ir religijos reikalai bei paslaugos
Recreation, culture and religion n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, poilsio, kultūros ir religijos
reikalai bei paslaugos

Description:

Recreation, culture and religion n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

- Veiklos rūšių, tokių kaip bendrosios politikos, planų,
Explanatory
programų ir biudžeto sportui, poilsiui, kultūrai ir
notes:
religijai remti sudarymo, administravimo, koordinavimo
ir kontrolės; įstatymų ir standartų poilsio ir kultūros
paslaugoms teikti rengimo bei įdiegimo; bendrosios
informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos
duomenų apie poilsio, kultūros ir religijos reikalus ir
paslaugas, rengimo ir platinimo, administravimas,
valdymas ar parama joms. Apima: su poilsiu, kultūra ir
religija susiję reikalai ir paslaugos, kurios negali būti
priskirtos (08.1), (08.2), (08.3), (08.4) arba (08.5).

09.

ŠVIETIMAS
EDUCATION

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

ŠVIETIMAS

Description:

EDUCATION

Aiškinamosios
pastabos:

Vyriausybės išlaidos švietimui apima išlaidas
paslaugoms teikiamoms atskiriems mokiniams ir
studentams bei visuomenei. Išlaidos individualioms
paslaugoms priskiriamos 09.1 - 09.5 grupėms; išlaidos
kolektyvinėms paslaugoms priskiriamos 09.7 ir 09.8
grupėms. Kolektyvinės švietimo paslaugos siejasi su
tokiais dalykais: vyriausybės politikos formavimas ir
administravimas, standartų sudarymas ir
įgyvendinimas, švietimo įstaigų tvarkymas,
licencijavimas ir priežiūra, taikomieji tyrimai ir
eksperimentinių darbų vystymas švietimo reikalų ir
paslaugų srityse. Tačiau būtina pažymėti, kad
pridėtinės išlaidos, susijusios su mokyklų, kolegijų ir kt.
grupių administravimu ar funkcionavimu, laikomos
individualiomis išlaidomis ir priskiriamos atitinkamai
09.1 - 09.6 grupėms. Švietimo reikalų ir paslaugų
skirstymas paremtas 1997m.Tarptautinės
standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED - 97),
kurią sudarė Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir
kultūros organizacija (UNESCO), lygmenų
kategorijomis. Šis skyrius apima karo mokyklas ir

Explanatory
notes:

Government outlays on education include expenditures
on services provided to individual pupils and students
and expenditures on services provided on a collective
basis. Expenditures on individual services are allocated
to groups (09.1) through (09.6); expenditures on
collective services are assigned to groups (09.7) and
(09.8). Collective educational services are concerned
with matters such as formulation and administration of
government policy; setting and enforcement of
standards; regulation, licensing and supervision of
educational establishments; and applied research and
experimental development into education affairs and
services. However, overhead expenses connected with
administration or functioning of a group of schools,
colleges, etc. are considered to be individual
expenditures and are classified to groups (09.1)
through (09.6) as appropriate. The breakdown of
education is based upon the level categories of the
1997 International Standard Classification of Education
(ISCED-97) of the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO). This division

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:39

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to recreation,
culture and religion; - grants, loans and subsidies to
support applied research and experimental
development related to recreation, culture and religion
undertaken by non-government bodies such as
research institutes and universities. Excludes: basic
research (01.4.0).

- Administration, operation or support of activities such
as formulation, administration, co-ordination and
monitoring of over-all policies, plans, programmes and
budgets for the promotion of sport, recreation, culture
and religion; preparation and enforcement of
legislation and standards for the provision of
recreational and cultural services; production and
dissemination of general information, technical
documentation and statistics on recreation, cultural
and religion. Includes: affairs and services relating to
recreation, culture and religion that cannot be assigned
to (08.1), (08.2), (08.3), (08.4) or (08.5).
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kolegijas, kurių mokymo programos panašios į civilinių
įstaigų, policijos kolegijų mokymo programas,
teikiančias bendrąjį mokymą ir policininkų apmokymą
bei švietimo užtikrinimą per radiją ar televiziją. Išlaidos
priskiriamos atitinkamai 09.1 - 09.5 grupėms.

includes military schools and colleges where curricula
resemble those of civilian institutions, police colleges
offering general education in addition to police
training and the provision of education by radio or
television broadcasting. Expenditures so incurred are
classified to groups (09.1) to (09.5) as appropriate.

09.1

IKIMOKYKLINIS IR PRADINIS MOKYMAS
PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

IKIMOKYKLINIS IR PRADINIS MOKYMAS

Description:

PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION

09.1.1

Ikimokyklinis mokymas
Pre-primary education*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ikimokyklinis mokymas

Description:

Pre-primary education*

Aiškinamosios
pastabos:

- Ikimokyklinis ugdymas, kuris priskiriamas ISCED-97
nuliniam lygmeniui; - ikimokyklinį ugdymą (ISCED-97
nulinis lygmuo) teikiančių mokyklų ir kitų įstaigų,
administravimas, priežiūra, valdymas ar parama joms.
Neapima: papildomos paslaugos švietimo sistemai
(09.6.0).

Explanatory
notes:

- Provision of pre-primary education at ISCED-97 level
0; - administration, inspection, operation or support of
schools and other institutions providing pre-primary
education at ISCED-97 level 0. Excludes: subsidiary
services to education (09.6.0).

09.1.2

Pradinis mokymas
Primary education*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pradinis mokymas

Description:

Primary education*

Aiškinamosios
pastabos:

- Pradinis mokymas, kuris priskiriamas ISCED-97
pirmajam lygmeniui; - pradinį mokymą (ISCED-97
pirmasis lygmuo) teikiančių mokyklų ir kitų įstaigų
administravimas, priežiūra, valdymas ar parama joms.
Apima: raštingumo programos moksleiviams,
išaugusiems iš pradinio mokyklinio amžiaus. Neapima:
papildomos paslaugos švietimo sistemai (09.6.0).

Explanatory
notes:

- Provision of primary education at ISCED-97 level 1; administration, inspection, operation or support of
schools and other institutions providing primary
education at ISCED-97 level 1. Includes: literacy
programmes for students too old for primary school.
Excludes: subsidiary services to education (09.6.0).

09.2

VIDURINIS MOKYMAS
SECONDARY EDUCATION

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

VIDURINIS MOKYMAS

Description:

SECONDARY EDUCATION

09.2.1

Žemesnysis vidurinis (antrinis) mokymas
Lower-secondary education*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Žemesnysis vidurinis (antrinis) mokymas

Description:

Lower-secondary education*

Aiškinamosios
pastabos:

- Žemesnysis vidurinis mokymas, kuris priskiriamas
ISCED-97 antrajam lygmeniui; - žemesnįjį vidurinį
mokymą (ISCED-97 antrasis lygmuo) teikiančių
mokyklų ir kitų įstaigų administravimas, priežiūra,
valdymas ar parama joms; - stipendijos, dotacijos,
paskolos ir pašalpos, skirtos mokiniams, mokomiems
pagal žemesniojo vidurinio mokymo programas
(ISCED-97 antrasis lygmuo), remti. Apima: žemesnysis

Explanatory
notes:

- Provision of lower-secondary education at ISCED-97
level 2; - administration, inspection, operation or
support of schools and other institutions providing
lower-secondary education at ISCED-97 level 2; scholarships, grants, loans and allowances to support
pupils pursuing lower-secondary education at ISCED97 level 2. Includes: out-of-school lower-secondary
education for adults and young people. Excludes:
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vidurinis suaugusiųjų ir jaunimo mokymas ne
mokykloje. Neapima: papildomos paslaugos švietimo
sistemai (09.6.0).

subsidiary services to education (09.6.0).

09.2.2

Aukštesnysis vidurinis (antrinis) mokymas
Upper-secondary education*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Aukštesnysis vidurinis (antrinis) mokymas

Description:

Upper-secondary education*

Aiškinamosios
pastabos:

- Aukštesnysis vidurinis mokymas, kuris priskiriamas
Explanatory
ISCED-97 trečiajam lygmeniui; - aukštesnįjį vidurinį
notes:
mokymą (ISCED-97 trečiasis lygmuo) teikiančių
mokyklų ir kitų įstaigų administravimas, priežiūra,
valdymas ar parama joms; - stipendijos, dotacijos,
paskolos ir pašalpos, skirtos mokiniams, mokomiems
pagal aukštesniojo vidurinio mokymo programas
(ISCED-97 trečiasis lygmuo), remti. Apima: aukštesnysis
vidurinis suaugusiųjų ir jaunimo mokymas ne
mokykloje. Neapima: papildomos paslaugos švietimo
sistemai (09.6.0).

09.3

AUKŠTOJO MOKSLO LAIPSNIO NESUTEIKIANTIS MOKYMAS, BAIGUS VIDURINĮ MOKYMĄ (POANTRINIS NE TRETINIS)
POST-SECONDARY NON-TERTIARY EDUCATION

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

AUKŠTOJO MOKSLO LAIPSNIO NESUTEIKIANTIS
MOKYMAS, BAIGUS VIDURINĮ MOKYMĄ (POANTRINIS
NE TRETINIS)

Description:

POST-SECONDARY NON-TERTIARY EDUCATION

09.3.0

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas, baigus vidurinį mokymą (poantrinis ne tretinis)
Post-secondary non-tertiary education*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas,
baigus vidurinį mokymą (poantrinis ne tretinis)

Description:

Post-secondary non-tertiary education*

Aiškinamosios
pastabos:

- Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas,
Explanatory
baigus vidurinį mokymą, kuris priskiriamas ISCED-97
notes:
ketvirtajam lygmeniui; - aukštojo mokslo laipsnio
nesuteikiantį mokymą, baigus vidurinį mokymą,
(ISCED-97 ketvirtasis lygmuo) teikiančių mokyklų ir kitų
įstaigų administravimas, priežiūra, valdymas ar parama
joms; - stipendijos, dotacijos, paskolos ir pašalpos,
skirtos studentams, mokomiems pagal aukštojo
mokslo laipsnio nesuteikiančio mokymo, baigus
vidurinį mokymą, programas (ISCED-97 ketvirtasis
lygmuo), remti. Apima: suaugusiųjų ir jaunimo
mokymas ne mokykloje, baigus vidurinį mokymą,
nesuteikiantis aukštojo mokslo laipsnio . Neapima:
papildomos paslaugos švietimo sistemai (09.6.0).

09.4

AUKŠTASIS (TRETINIS) MOKSLAS
TERTIARY EDUCATION

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

AUKŠTASIS (TRETINIS) MOKSLAS

Description:

TERTIARY EDUCATION
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- Provision of upper-secondary education at ISCED-97
level 3; - administration, inspection, operation or
support of schools and other institutions providing
upper-secondary education at ISCED-97 level 3; scholarships, grants, loans and allowances to support
pupils pursuing upper-secondary education at ISCED97 level 3. Includes: out-of-school upper-secondary
education for adults and young people. Excludes:
subsidiary services to education (09.6.0).

- Provision of post-secondary non-tertiary education at
ISCED-97 level 4; - administration, inspection,
operation or support of institutions providing postsecondary non-tertiary education at ISCED-97 level 4; scholarships, grants, loans, and allowances to support
students pursuing post-secondary non-tertiary
education at ISCED-97 level 4; Includes: out-of-school
post-secondary non-tertiary education for adults and
young people. Excludes: subsidiary services to
education (09.6.0).
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09.4.1

Pirmoji aukštojo mokslo (tretinio mokymo) pakopa
First stage of tertiary education*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pirmoji aukštojo mokslo (tretinio mokymo) pakopa

Description:

First stage of tertiary education*

Aiškinamosios
pastabos:

- Aukštojo mokslo (tretinio mokymo) teikimas pagal
ISCED-97 penktąjį lygmenį; - mokymo įstaigų,
teikiančių aukštąjį mokslą (tretinį mokymą) (ISCED-97
penktasis lygmuo), administravimas, priežiūra,
valdymas ar parama joms; - stipendijos, dotacijos,
paskolos ir pašalpos, skirtos studentams, mokomiems
pagal aukštojo mokslo (tretinio mokymo) programas
(ISCED-97 penktasis lygmuo), remti. Neapima:
papildomos paslaugos švietimo sistemai (09.6.0).

Explanatory
notes:

- Provision of tertiary education at ISCED-97 level 5; administration, inspection, operation or support of
universities and other institutions providing tertiary
education at ISCED-97 level 5; - scholarships, grants,
loans, and allowances to support students pursuing
tertiary education at ISCED-97 level 5. Excludes:
subsidiary services to education (09.6.0).

09.4.2

Antroji aukštojo mokslo (tretinio mokymo) pakopa
Second stage of tertiary education*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Antroji aukštojo mokslo (tretinio mokymo) pakopa

Description:

Second stage of tertiary education*

Aiškinamosios
pastabos:

- Aukštojo mokslo (tretinio mokymo) teikimas pagal
Explanatory
ISCED-97 šeštąjį lygmenį; - mokymo įstaigų, teikiančių notes:
aukštąjį mokslą (tretinį mokymą) pagal ISCED-97 šeštąjį
lygmenį, administravimas, priežiūra, valdymas ar
parama joms; - stipendijos, dotacijos, paskolos ir
pašalpos, skirtos studentams, mokomiems pagal
aukštojo mokslo (tretinio mokymo) programas (ISCED97 šeštasis lygmuo), remti. Neapima: papildomos
paslaugos švietimo sistemai (09.6.0).

09.5

ŠVIETIMAS, NESKAIDOMAS PAGAL LYGMENIS
EDUCATION NOT DEFINABLE BY LEVEL

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŠVIETIMAS, NESKAIDOMAS PAGAL LYGMENIS

Description:

EDUCATION NOT DEFINABLE BY LEVEL

09.5.0

Pagal lygmenis neskaidomas švietimas
Education not definable by level*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pagal lygmenis neskaidomas švietimas

Description:

Education not definable by level*

Aiškinamosios
pastabos:

- Pagal lygmenis neskaidomo švietimo ( t.y. daugiausia Explanatory
suaugusiems skirtos mokymo programos, kurios
notes:
nereikalauja jokio išankstinio specialaus pasirengimo,
ypač profesinio mokymo ir kultūrinio lavinimo)
teikimas; - pagal lygmenis neskaidomo švietimo įstaigų
administravimas, priežiūra, valdymas ar parama joms; stipendijos, dotacijos, paskolos ir pašalpos, skirtos
studentams, mokomiems pagal neskaidomas pagal
lygmenis mokymo programas, remti.

09.6

PAPILDOMOS PASLAUGOS ŠVIETIMO SISTEMAI
SUBSIDIARY SERVICES TO EDUCATION

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

PAPILDOMOS PASLAUGOS ŠVIETIMO SISTEMAI

Description:

SUBSIDIARY SERVICES TO EDUCATION
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- Provision of tertiary education at ISCED-97 level 6; administration, inspection, operation or support of
universities and other institutions providing tertiary
education at ISCED-97 level 6; - scholarships, grants,
loans and allowances to support students pursuing
tertiary education at ISCED-97 level 6. Excludes:
subsidiary services to education (09.6.0).

- Provision of education not definable by level (that is,
educational programmes, generally for adults, which
do not require any special prior instruction, in
particular vocational training and cultural
development); - administration, inspection, operation
or support of institutions providing education not
definable by level; - scholarships, grants, loans, and
allowances to support students pursuing education
programmes not definable by level.
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09.6.0

Papildomos paslaugos švietimo sistemai
Subsidiary services to education*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Papildomos paslaugos švietimo sistemai

Description:

Subsidiary services to education*

Aiškinamosios
pastabos:

- Papildomų paslaugų švietimo sistemai teikimas; Explanatory
vežimo, maisto, apgyvendinimo, medicinos ir
notes:
odontologijos bei susijusių papildomų paslaugų bet
kurio lygmens studentams administravimas, kontrolė,
valdymas ar parama joms. Neapima: sveikatos
priežiūros ir profilaktikos paslaugos mokyklose (07.4.0);
stipendijos, subsidijos, paskolos ir išlaikymas grynaisiais
pinigais, skirti papildomoms paslaugoms apmokėti
(09.1), (09.2), (09.3) , (09.4) arba (09.5).

09.7

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA ŠVIETIMO SRITYJE
R&D EDUCATION

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA ŠVIETIMO SRITYJE

Description:

R&D EDUCATION

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių Explanatory
darbų vystymo apibrėžimai yra pateikti (01.4) ir (01.5). notes:

09.7.0

Tyrimai ir taikomoji veikla švietimo srityje
R&D Education

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimai ir taikomoji veikla švietimo srityje

Description:

R&D Education

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo švietimo
srityje, valdymas; - dotacijos, paskolos ar subsidijos,
skirtos nevyriausybinėms institucijoms, tokioms kaip
moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems taikomuosius tyrimus ir eksperimentinių
darbų vystymą švietimo srityje, remti. Neapima:
pagrindiniai tyrimai (01.4.0).

Explanatory
notes:

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to education; grants, loans and subsidies to support applied research
and experimental development related to education
undertaken by non-government bodies such as
research institutes and universities. Excludes: basic
research (01.4.0).

09.8

KITAS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTAS, ŠVIETIMAS
EDUCATION N.E.C.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITAS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTAS, ŠVIETIMAS

Description:

EDUCATION N.E.C.

09.8.0

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
Education n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Description:

Education n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

- Veiklos rūšių, tokių kaip bendrosios švietimo
politikos, planų, programų ir biudžeto sudarymas,
administravimas, koordinavimas ir kontrolė; įstatymų ir
standartų švietimo užtikrinimui rengimas ir įdiegimas,
įskaitant mokymo įstaigų licencijavimą; bendrosios
informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos
duomenų apie švietimą rengimo ir platinimo,

Explanatory
notes:

- Administration, operation or support of activities such
as formulation, administration, co-ordination and
monitoring of over-all educational policies, plans,
programmes and budgets; preparation and
enforcement of legislation and standards for the
provision of education, including licensing of
educational establishments; production and
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- Provision of subsidiary services to education; administration, inspection, operation or support of
transportation, food, lodging, medical and dental care
and related subsidiary services chiefly for students
regardless of level. Excludes: school health monitoring
and prevention services (07.4.0); scholarships, grants,
loans and allowances in cash to defray the costs of
subsidiary services (09.1), (09.2), (09.3), (09.4) or (09.5).

Definitions of basic research, applied research and
experimental development are given under (01.4) and
(01.5).
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administravimas, valdymas ir parama joms. Apima:
švietimo reikalai ir paslaugos, kurios negali būti
priskirtos (09.1), (09.2), (09.3), (09.4), (09.5), (09.6) arba
(09.7).

dissemination of general information, technical
documentation and statistics on education. Includes:
education affairs and services that cannot be assigned
to (09.1), (09.2), (09.3), (09.4), (09.5), (09.6) or (09.7).

10.

SOCIALINĖ APSAUGA
SOCIAL PROTECTION

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

SOCIALINĖ APSAUGA

Description:

SOCIAL PROTECTION

Aiškinamosios
pastabos:

Valstybės išlaidos socialinei apsaugai apima išlaidas
Explanatory
paslaugoms ir pervedimams asmenims ar namų ūkiams notes:
bei išlaidas kolektyvinėms paslaugoms. Išlaidos
individualioms paslaugoms ir pervedimams
priskiriamos 10.1- 10.7 grupėms; išlaidos kolektyvinėms
paslaugoms ir pervedimams - 10.8 ir 10.9 grupėms.
Kolektyvinės socialinės apsaugos paslaugos yra
susijusios su valstybės politikos formavimu ir
administravimu, įstatymų ir standartų socialinei
apsaugai užtikrinti sudarymu ir diegimu; taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymas socialinės
apsaugos reikalų ir paslaugų srityje. Socialinės
apsaugos funkcijos ir jų apibrėžimai paremti 1996 m.
Europos vieningos socialinės apsaugos statistikos
sistema (ESSPROS), kurią sudarė Europos bendrijos
statistikos tarnyba (Eurostato). Europos vieningos
socialinės apsaugos statistikos sistemoje (ESSPROS)
socialinė apsauga apima sveikatos priežiūrą, bet į šį
skyrių sveikatos priežiūra neįeina. Sveikatos priežiūra
išdėstyta 07 skyriuje. Vadinasi, medicinos prekės ir
paslaugos, tiekiamos asmenims , kurie gauna pinigines
pašalpas ir natūrinę pagalbą, priskiriamos 10.1 - 10.7
grupėms yra klasifikuojamos atitinkamai (07.1), (07.2)
ar (07.3).

10.1

LIGA IR NEGALIA
SICKNESS AND DISABILITY

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

LIGA IR NEGALIA

Description:

SICKNESS AND DISABILITY

10.1.1

Liga
Sickness*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Liga

Description:

Sickness*

Aiškinamosios
pastabos:

- Socialinės apsaugos teikimas piniginių pašalpų forma, Explanatory
kurių suma visiškai ar iš dalies atstoja vidutinį uždarbį
notes:
tuo metu, kai asmuo laikinai nedirba dėl ligos ar
susižalojimo; - tokių socialinės apsaugos sistemų
administravimas, valdymas ir parama joms; - piniginės
pašalpos, tokios kaip buto nuoma ar pagal uždarbį
apskaičiuota išeitinė išmoka, įvairios išmokos, kurios
teikiamos padėti laikinai dėl ligos ar susižalojimo
nedirbančiam asmeniui; - kasdienė natūrinė pagalba,
teikiama laikinai dėl ligos ar susižalojimo nedirbančiam
asmeniui (pagalba namuose, transporto priemonės ir
kt.).
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Government outlays on social protection include
expenditures on services and transfers provided to
individual persons and households and expenditures
on services provided on a collective basis. Expenditures
on individual services and transfers are allocated to
groups (10.1) through (10.7); expenditures on collective
services are assigned to groups (10.8) and (10.9).
Collective social protection services are concerned with
matters such as formulation and administration of
government policy; formulation and enforcement of
legislation and standards for providing social
protection; and applied research and experimental
development into social protection affairs and services.
The social protection functions and their definitions are
based on the 1996 European System of integrated
Social Protection Statistics (ESSPROS) of the Statistical
Office of the European Communities (Eurostat). In
ESSPROS, social protection includes health care, but
this division does not include health care. Health care is
covered by Division 07. Hence, medical goods and
services provided to persons who receive the cash
benefits and benefits in kind specified in groups (10.1)
through (10.7) are classified under (07.1), (07.2) or
(07.3) as appropriate.

- Provision of social protection in the form of cash
benefits or benefits in kind that replace in whole or in
part loss of earnings during a temporary inability to
work due to sickness or injury; - administration,
operation or support of such social protection
schemes; - cash benefits, such as flat rate or earningsrelated sick leave payments, miscellaneous payments
provided to help persons temporarily unable to work
due to sickness or injury; - benefits in kind, such as
assistance with daily tasks provided to persons
temporarily unable to work due to sickness or injury
(home help, transport facilities, etc.).
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10.1.2

Negalia
Disability*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Negalia

Description:

Disability*

Aiškinamosios
pastabos:

- Socialinės pagalbos teikimas piniginių ir natūrinių
Explanatory
pašalpų forma asmenims, visiškai ar iš dalies
notes:
negalintiems dalyvauti ekonominėje veikloje ar gyventi
normalų gyvenimą dėl fizinių ar psichinių sutrikimų,
kurie yra nuolatinė ar ilgai trunkanti liga; - tokių
socialinės pagalbos sistemų administravimas, valdymas
ir parama joms; - piniginės pašalpos, tokios kaip
invalidumo pensijos, mokamos pirmalaikio išėjimo į
pensiją dėl sumažėjusio darbingumo atvejais; pašalpos,
mokamos vyresnio amžiaus darbuotojams, išėjusiems
iš darbo, nesulaukus pensijinio amžiaus dėl ekonominių
priežasčių sukeltos bedarbystės ar darbo vietų
sumažinimo, pašalpos priežiūrai, pašalpos invalidams,
dirbantiems jų sugebėjimus atitinkantį darbą ar
besimokantiems profesijos; kitos periodinės ar
vienkartinės išmokos žmonėms su negalia socialinės
globos tikslais; - natūrinė pagalba, tokia kaip žmonių
su negalia apgyvendinimas ir galbūt maitinimas tam
tikrose įstaigose, kasdienė pagalba žmonėms su
negalia (pagalba namuose, transporto priemonės ir kt.);
piniginės pašalpos asmeniui, prižiūrinčiam žmogų su
negalia; profesinis ir kiti mokymai, tęsiant profesinę ir
socialinę žmonių su negalia reabilitaciją; įvairios
paslaugos ir prekės, teikiamos žmonėms su negalia,
kad jie galėtų dalyvauti pramogų ir kultūrinėje veikloje,
keliauti ar dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Neapima: piniginės pašalpos ir pašalpos natūrine
forma žmonėms su negalia, sulaukusiems įprastinio
pensijinio amžiaus (10.2.0).

10.2

SENATVĖ
OLD AGE

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

SENATVĖ

Description:

OLD AGE

10.2.0

Senatvė
Old age*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Senatvė

Description:

Old age*

Aiškinamosios
pastabos:

- Socialinės pagalbos teikimas piniginių ir natūrinių
Explanatory
pašalpų forma senyvo amžiaus žmonėms (pajamų
notes:
netekimas, nepakankamos pajamos, savarankiškumo
trūkumas atliekant kasdieninius darbus, sumažėjęs
dalyvavimas visuomeniniame gyvenime ir kt.); - tokių
socialinės pagalbos sistemų administravimas, valdymas
ir parama joms; - piniginės pašalpos, tokios kaip
senatvės pensijos, mokamos asmenims, sulaukusiems
pensijinio amžiaus, pirmalaikės senatvės pensijos,
mokamos vyresnio amžiaus dirbantiesiems, išėjusiems į
pensiją, nesulaukus pensijinio amžiaus; dalinio išėjimo į
pensiją atveju pensijos, mokamos dalinai dirbantiems
asmenims, sulaukusiems ar nesulaukusiems pensijinio
amžiaus; pašalpos priežiūrai; kitos periodinės arba
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- Provision of social protection in the form of cash
benefits or benefits in kind to persons who are fully or
partially unable to engage in economic activity or lead
a normal life due to a physical or mental impairment
that is either permanent or likely to persist beyond a
minimum prescribed period; - administration,
operation or support of such social protection
schemes; - cash benefits, such as disability pensions
paid to persons below the standard retirement age
who suffer a disability which impairs their ability to
work, early retirement benefits paid to older workers
who retire before reaching the standard retirement age
due to reduced capacity to work, care allowances,
allowances paid to disabled persons undertaking work
adapted to their condition or undergoing vocational
training, other periodic or lump-sum payments paid to
disabled persons for social protection reasons; benefits in kind, such as lodging and possibly board
provided to disabled persons in appropriate
establishments, assistance provided to disabled
persons to help them with daily tasks (home help,
transport facilities etc.), allowances paid to the person
who looks after the disabled person, vocational and
other training provided to further the occupational and
social rehabilitation of disabled persons, miscellaneous
services and goods provided to disabled persons to
enable them to participate in leisure and cultural
activities or to travel or to participate in community
life. Excludes: cash benefits and benefits in kind paid to
disabled persons on reaching the standard retirement
age (10.2.0).

- Provision of social protection in the form of cash
benefits and benefits in kind against the risks linked to
old age (loss of income, inadequate income, lack of
independence in carrying out daily tasks, reduced
participation in social and community life, etc.); administration, operation or support of such social
protection schemes; - cash benefits, such as old age
pensions paid to persons on reaching the standard
retirement age, anticipated old age pensions paid to
older workers who retire before the standard
retirement age, partial retirement pensions paid either
before or after the standard retirement age to older
workers who continue working but reduce their
working hours, care allowances, other periodic or
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vienkartinės išmokos dėl išėjimo į pensiją ar dėl senyvo
amžiaus; - natūrinė pagalba, tokia kaip senyvo amžiaus
žmonių apgyvendinimas ir galbūt maitinimas
specialiose įstaigose arba jų buvimas su šeima tam
tikrose įstaigose; kasdienė pagalba senyvo amžiaus
žmonėms (pagalba namuose, transporto priemonės ir
kt.); piniginės pašalpos asmeniui, prižiūrinčiam senyvo
amžiaus žmogų; įvairios paslaugos ir prekės, teikiamos
senyvo amžiaus žmonėms, kad jie galėtų dalyvauti
pramogų ir kultūrinėje veikloje, keliauti ar dalyvauti
visuomeniniame gyvenime). Apima: karinio personalo ir
vyriausybės tarnautojų pensijų sistema. Neapima:
priešlaikinės pašalpos, mokamos vyresnio amžiaus
darbuotojams, išėjusiems iš darbo nesulaukus
pensijinio amžiaus dėl negalios (10.1.2) ar bedarbystės
(10.5.0).

lump-sum payments paid upon retirement or on
account of old age; - benefits in kind, such as lodging
and sometimes board provided to elderly persons
either in specialised institutions or staying with families
in appropriate establishments, assistance provided to
elderly persons to help them with daily tasks (home
help, transport facilities etc.), allowances paid to the
person who looks after an elderly person,
miscellaneous services and goods provided to elderly
persons to enable them to participate in leisure and
cultural activities or to travel or to participate in
community life. Includes: pension schemes for military
personnel and for government employees. Excludes:
early retirement benefits paid to older workers who
retire before reaching standard retirement age due
disability (10.1.2) or unemployment (10.5.0).

10.3

IŠLIKUSIEJI
SURVIVORS

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

IŠLIKUSIEJI

Description:

SURVIVORS

10.3.0

Išlikusieji (likę gyvi mirusių asmenų sutuoktiniai ir išlaikytiniai)
Survivors*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Išlikusieji (likę gyvi mirusių asmenų sutuoktiniai ir
išlaikytiniai)

Description:

Survivors*

Aiškinamosios
pastabos:

- Socialinės pagalbos teikimas piniginių ir natūrinių
pašalpų forma mirus artimam žmogui (pavyzdžiui,
sutuoktiniui, buvusiam sutuoktiniui, vaikui, anūkui,
tėvams ar kitiems giminaičiams); - tokios socialinės
apsaugos sistemų administravimas, valdymas ar
parama joms; - piniginės pašalpos, tokios kaip
išlikusiųjų pensijos, laidotuvių pašalpos; kitos
periodinės ar vienkartinės piniginės išmokos likusiems
gyviems; - pašalpos natūra, tokios kaip laidojimo
išlaidų padengimas, išlikusiesiems teikiamos įvairios
paslaugos ir daiktai, įgalinantys juos dalyvauti
bendruomenės gyvenime.

Explanatory
notes:

- Provision of social protection in the form of cash
benefits and benefits in kind to persons who are
survivors of a deceased person (such as the person's
spouse, ex-spouse, children, grandchildren, parents or
other relatives); - administration, operation or support
of such social protection schemes; - cash benefits, such
as survivors' pensions, death grants, other periodic or
lump-sum payments to survivors; - benefits in kind,
such as payments towards funeral expenses,
miscellaneous services and goods provided to
survivors to enable them to participate in community
life.

10.4

ŠEIMA IR VAIKAI
FAMILY AND CHILDREN

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

ŠEIMA IR VAIKAI

Description:

FAMILY AND CHILDREN

10.4.0

Šeima ir vaikai
Family and children*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Šeima ir vaikai

Description:

Family and children*

Aiškinamosios
pastabos:

- Socialinės pagalbos teikimas piniginių ir natūrinių
pašalpų forma namų ūkiams, turintiems nepilnamečių
vaikų; - tokių socialinės pagalbos sistemų
administravimas, valdymas ar parama joms; - piniginės
pašalpos, tokios kaip motinystės ir gimimo pašalpos,
pašalpos tėvų paliktiems vaikams, pašalpos šeimos ar
vaikų išlaikymui, kitos periodinės ar vienkartinės

Explanatory
notes:

- Provision of social protection in the form of cash
benefits and benefits in kind to households with
dependent children; - administration, operation or
support of such social protection schemes; - cash
benefits, such as maternity allowances, birth grants,
parental leave benefits, family or child allowances,
other periodic or lump-sum payments to support
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išmokos padėti namų ūkiams patenkinti specifines
reikmes (pavyzdžiui, atsirandančias šeimose,
išlaikomose tik vieno iš tėvų arba auginančiose vaikus
su negalia); - pašalpos natūra, tokios kaip prieglobsčio
suteikimas ir maisto tiekimas ikimokyklinio amžiaus
vaikams visą ar dalį dienos; finansinė pagalba užmokėti
auklei, kuri prižiūri vaiką visą dieną; nuolatinis
prieglobsčio ir maisto teikimas vaikams ar šeimoms
(našlaičiams ir šeimoms, auginančioms ne savo vaikus);
prekės ir paslaugos, teikiamos namuose vaikams ar jais
besirūpinantiems; įvairios paslaugos ir prekės,
teikiamos šeimoms, jauniems žmonėms ar vaikams
(atostogos ir laisvalaikio centrai). Neapima: šeimos
planavimo paslaugos (07.4.0).

households and help them meet the costs of specific
needs (for example, those of the lone parent families or
families with handicapped children); - benefits in kind,
such as shelter and board provided to pre-school
children during the day or part of the day, financial
assistance towards payment of a nurse to look after
children during the day, shelter and board provided to
children and families on a permanent basis
(orphanages, foster families, etc.), goods and services
provided at home to children or to those who care for
them, miscellaneous services and goods provided to
families, young people or children (holiday and leisure
centres). Excludes: family planning services (07.4.0).

10.5

NEDARBAS
UNEMPLOYMENT

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

NEDARBAS

Description:

UNEMPLOYMENT

10.5.0

Nedarbas
Unemployment*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Nedarbas

Description:

Unemployment*

Aiškinamosios
pastabos:

- Socialinės apsaugos teikimas piniginių ir natūrinių
Explanatory
pašalpų forma žmonėms, kurie pajėgia ir gali dirbti, bet notes:
neranda tinkamo darbo; - tokių socialinės pagalbos
sistemų administravimas, valdymas ir parama joms; piniginės pašalpos, tokios kaip pilnos ar dalinės
bedarbystės pašalpos, priešlaikinės pašalpos, mokamos
vyresnio amžiaus darbuotojams, išėjusiems iš darbo
nesulaukus pensinio amžiaus dėl ekonominių
priežasčių sukeltos bedarbystės ar darbo vietų
sumažinimo, išmokos darbo jėgos planinėms grupėms,
kurios dalyvauja apmokymo programose, siekdamos
padidinti savo galimybes įsidarbinti, išeitines
kompensacijas; kitos periodinės ar vienkartinės
išmokos neturintiems darbo, ypač tiems, kurie nedirba
jau ilgą laiko tarpą; - natūrinės pašalpos, tokios kaip
judėjimo ar persikėlimo išlaidos, profesinis mokymas
asmenims be darbo ar perkvalifikavimas asmenų,
rizikuojančių netekti darbo, apgyvendinimas, maistas ar
apranga bedarbiams ir jų šeimoms. Neapima:
bendrosios programos ar projektai, skirti pagerinti
darbo mobilumą, sumažinti nedarbingumo lygį ar
pagelbėti dirbantiems nepalankiomis sąlygomis arba
kitoms grupėms, charakterizuojamoms dideliu
nedarbingumu (04.1.2); piniginės pašalpos ar natūrinė
pagalba bedarbiams asmenims, sulaukusiems
pensijinio amžiaus (10.2.0).

10.6

BŪSTAS
HOUSING

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

BŪSTAS

Description:

HOUSING
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- Provision of social protection in the form of cash
benefits and benefits in kind to persons who are
capable of work, available for work but are unable to
find suitable employment; - administration, operation
or support of such social protection schemes; - cash
benefits, such as full and partial unemployment
benefits, early retirement benefits paid to older
workers who retire before reaching the standard
retirement age due to unemployment or job reduction
caused by economic measures, allowances to targeted
groups in the labour force who take part in training
schemes intended to develop their potential for
employment, redundancy compensation, other
periodic or lump-sum payments to the unemployed,
particularly the long-term unemployed; - benefits in
kind, such as mobility and resettlement payments,
vocational training provided to persons without a job
or retraining provided to persons at risk of losing their
job, accommodation, food or clothes provided to
unemployed persons and their families. Excludes:
general programmes or schemes directed towards
increasing labour mobility, reducing the rate of
unemployment or promoting the employment of
disadvantaged or other groups characterised by high
unemployment (04.1.2); cash benefits and benefits in
kind paid to unemployed persons on reaching the
standard retirement age (10.2.0);
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10.6.0

Būstas
Housing*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Būstas

Description:

Housing*

Aiškinamosios
pastabos:

- Socialinės pagalbos teikimas natūrinių pašalpų forma, Explanatory
siekiant padėti padengti namų ūkiams išlaidas už būstą notes:
(šių žmonių pajamų šaltiniai yra tikrinami); - tokių
socialinės apsaugos sistemų administravimas, valdymas
ar parama joms; - natūrinės pašalpos, tokios kaip
ilgalaikės ir trumpalaikės pašalpos siekiant padėti
nuomininkams sumokėti nuomos mokestį, kitus
piniginius mokėjimus savininkui (padėti jiems išsipirkti
užstatą arba susimokėti procentus), aprūpinti pigiu ar
socialiniu būstu.

10.7

KITAS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTAS, SOCIALINIS IŠSKIRTINUMAS
SOCIAL EXCLUSION N.E.C.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITAS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTAS, SOCIALINIS
IŠSKIRTINUMAS

Description:

SOCIAL EXCLUSION N.E.C.

10.7.0

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, socialinis išskirtinumas
Social exclusion n.e.c.*

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, socialinis išskirtinumas

Description:

Social exclusion n.e.c.*

Aiškinamosios
pastabos:

- Socialinės pagalbos teikimas piniginių ir natūrinių
Explanatory
pašalpų forma žmonėms, kurie yra socialiai išskirti ar
notes:
gali tapti socialiai išskirti (beturčiai, mažai uždirbantys,
imigrantai, vietiniai žmonės, pabėgėliai,
piktnaudžiautojai alkoholiu ir kitomis medžiagomis,
nusikaltėlių prievartos aukos ir kt.); - tokių socialinės
pagalbos sistemų administravimas ir valdymas; piniginės pašalpos, tokios kaip pajamų suteikimas ir
kitos piniginės pašalpos beturčiams ir socialiai
pažeidžiamiems asmenims, siekiant palengvinti jų
skurdą ar padėti sunkiose situacijose; - pašalpos
natūra, tokios kaip trumpalaikis ar ilgalaikis
prieglobsčio ir maisto suteikimas beturčiams ir socialiai
pažeidžiamiems asmenims; piktnaudžiautojų alkoholiu
ir kitomis medžiagomis reabilitacija; paslaugos ir
prekės, skirtos padėti socialiai pažeidžiamiems
asmenims, tokios kaip patarimai, prieglobstis dieną,
kasdienė pagalba, aprūpinimas maistu, apranga, kuru ir
kt.

10.8

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA SOCIALINĖS APSAUGOS SRITYJE
R&D SOCIAL PROTECTION

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA SOCIALINĖS
APSAUGOS SRITYJE

Description:

R&D SOCIAL PROTECTION

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinių Explanatory
darbų vystymo apibrėžimai yra pateikti (01.4) ir (01.5). notes:
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- Provision of social protection in the form of benefits
in kind to help households meet the cost of housing
(recipients of these benefits are means tested); administration, operation or support of such social
protection schemes; - benefits in kind, such as
payments made on a temporary or long-term basis to
help tenants with rent costs, payments to alleviate the
current housing costs of owner-occupiers (that is to
help with paying mortgages or interest), provision of
low-cost or social housing.

- Provision of social protection in the form of cash
benefits and benefits in kind to persons who are
socially excluded or at risk of social exclusion (such as
persons who are destitute, low-income earners,
immigrants, indigenous people, refugees, alcohol and
substance abusers, victims of criminal violence, etc.); administration and operation of such social protection
schemes; - cash benefits, such as income support and
other cash payments to the destitute and vulnerable
persons to help alleviate poverty or assist in difficult
situations; - benefits in kind, such as short-term and
long-term shelter and board provided to destitute and
vulnerable persons, rehabilitation of alcohol and
substance abusers, services and goods to help
vulnerable persons such as counselling, day shelter,
help with carrying out daily tasks, food, clothing, fuel,
etc.

Definitions of basic research, applied research and
experimental development are given under (01.4) and
(01.5).
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10.8.0

Tyrimai ir taikomoji veikla socialinės apsaugos srityje
R&D Social protection

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tyrimai ir taikomoji veikla socialinės apsaugos srityje

Description:

R&D Social protection

Aiškinamosios
pastabos:

- Vyriausybės agentūrų, dalyvaujančių taikomųjų
tyrimų ir eksperimentinių darbų vystymo socialinės
apsaugos srityje, administravimas ir valdymas; dotacijos, subsidijos ar paskolos, skirtos
nevyriausybinėms institucijoms, tokioms kaip
moksliniams institutams ir universitetams,
atliekantiems taikomuosius tyrimus ir eksperimentinių
darbų tobulinimą socialinės apsaugos srityje, remti.
Neapima: pagrindiniai tyrimai (01.4.0).

Explanatory
notes:

- Administration and operation of government
agencies engaged in applied research and
experimental development related to social protection;
- grants, loans and subsidies to support applied
research and experimental development related to
social protection undertaken by non-government
bodies such as research institutes and universities.
Excludes: basic research (01.4.0).

10.9

KITA, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA, SOCIALINĖ APSAUGA
SOCIAL PROTECTION N.E.C.

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

KITA, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTA, SOCIALINĖ
APSAUGA

Description:

SOCIAL PROTECTION N.E.C.

10.9.0

Kita, niekur kitur nepriskirta, socialinė apsauga
Social protection n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kita, niekur kitur nepriskirta, socialinė apsauga

Description:

Social protection n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

- Veiklos rūšių, tokių kaip bendrosios socialinės
Explanatory
apsaugos politikos, planų, programų ir biudžeto
notes:
sudarymas, administravimas, koordinavimas ir kontrolė;
socialinės apsaugos įstatymų ir standartų rengimas bei
įdiegimas; bendrosios informacijos, techninės
dokumentacijos ir statistikos duomenų apie socialinę
apsaugą rengimas ir platinimas. Apima: socialinės
apsaugos teikimas pinigų ir natūrinių pašalpų forma
gaisrų, potvynių, žemės drebėjimų ir kitų nelaimių
aukoms taikos metu; maisto, įrangos ir kitų atsargų
įsigijimas ir saugojimas vartoti stichinių nelaimių
atvejais taikos metu; kiti socialinės apsaugos reikalai ir
paslaugos, kurios negali būti priskirtos (10.1), (10.2),
(10.3), (10.4), (10.5), (10.6), (10.7) ar (10.8).
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- Administration, operation or support of activities such
as formulation, administration, co-ordination and
monitoring of over-all social protection policies, plans,
programmes and budgets; preparation and
enforcement of legislation and standards for the
provision of social protection; production and
dissemination of general information, technical
documentation and statistics on social protection.
Includes: provision of social protection in the form of
cash benefits and benefits in kind to victims of fires,
floods, earthquakes and other peace-time disasters;
purchase and storage of food, equipment and other
supplies for emergency use in the case of peace-time
disasters; other social protection affairs and services
that cannot be assigned to (10.1), (10.2), (10.3), (10.4),
(10.5), (10.6), (10.7) or (10.8).
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