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Teisės aktų leidėjai

1111

1110

Teisės aktų leidėjai

Legislators

Vyresnieji valstybės tarnautojai

1112

1120

Vyresnieji pareigūnai

Senior government officials

Seniūnai

1113

1130

Seniūnijų seniūnai

Traditional chiefs and heads of villages

Specialios paskirties organizacijų vadovai

1114

1141

Politinių partijų vadovai

Senior officials of political party
organisations

Specialios paskirties organizacijų vadovai

1114

1142

Senior officials of employers, workers
Darbdavių, darbuotojų ir kitų ekonominių
and other economic-interest
interesų organizacijų vadovai
organisations

Specialios paskirties organizacijų vadovai

1114

1143

Humanitarinių ir kitų interesų
organizacijų vadovai

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

1120

1211

Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir Directors and chief executives of
žuvininkystės įmonių ir organizacijų
agriculture, hunting, forestry, fishing
direktoriai ir kiti vadovai
enterprises and organisations

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

1120

1212

Gamybos įmonių ir organizacijų
direktoriai ir kiti vadovai

Directors and chief executives of
manufacturing enterprises and
organisations

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

1120

1213

Statybos įmonių ir organizacijų
direktoriai ir kiti vadovai

Directors and chief executives of
construction enterprises

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

1120

1214

Didmeninės ir mažmeninės prekybos
įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti
vadovai

Directors and chief executives of
wholesale and retail trade enterprises

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

1120

1215

Maitinimo įmonių ir viešbučių direktoriai Directors and chief exetuvies of catering
ir kiti vadovai
compnies and hotels

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

1120

1216

Transporto, sandėliavimo ir ryšių įmonių
ir organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

LPK 2012 Name
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Senior officials of humanitarian and other
special-interest organisations

Directors and chief executives of
transport, storage and communications
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Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

1120

1217

Verslo įmonių ir organizacijų direktoriai ir Directors and chief executives of
kiti vadovai
business companies

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

1120

1218

Asmens priežiūros, valymo ir kitų panašių Directors and chief executives of
įmonių ir organizacijų direktoriai ir kiti
personal care, cleaning and related
vadovai
companies

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

1120

1219

Kitur nepriskirti įmonių, įstaigų ir
organizacijų direktoriai ir kiti vadovai

Directors and chief executives not
elswhere classified

Finansų srities vadovai

1211

1231

Finansų ir valdymo padalinių vadovai

Finance and administration department
managers

Finansų srities vadovai

1211

1317

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
business services enterprises

Žmogiškųjų išteklių srities vadovai

1212

1232

Personalo ir darbo santykių padalinių
vadovai

Personnel and industrial relations
department managers

Žmogiškųjų išteklių srities vadovai

1212

1317

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
business services enterprises

Politikos ir planavimo srities vadovai

1213

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers not elsewhere classified

Politikos ir planavimo srities vadovai

1213

1239

Kitur nepriskirti padalinių vadovai

Other department managers not
elsewhere classified

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir
administracijos vadovai

1219

1227

Verslo paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers in business services

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir
administracijos vadovai

1219

1228

Asmens priežiūros, valymo ir panašių
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers in personal care, cleaning and
related services

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir
administracijos vadovai

1219

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers not elsewhere classified

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir
administracijos vadovai

1219

1231

Finansų ir valdymo padalinių vadovai

Finance and administration department
managers

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir
administracijos vadovai

1219

1317

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
business services enterprises

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir
administracijos vadovai

1219

1318

Mažųjų asmens priežiūros, valymo ir
panašių paslaugų įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
personal care, cleaning and related
services

Pardavimo ir rinkodaros vadovai

1221

1233

Rinkotyros, rinkodaros ir pardavimo
padalinių vadovai

Sales and marketing department
managers

Pardavimo ir rinkodaros vadovai

1221

1317

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
business services enterprises

Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai

1222

1234

Reklamos ir ryšių su visuomene padalinių Advertising and public relations
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vadovai

department managers

Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai

1222

1317

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
business services enterprises

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

1223

1237

Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinių
vadovai

Reseach and development department
managers

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

1223

1319

Kitur nepriskirti mažųjų įmonių vadovai

Managers of small enterprises not
elsewhere classified

Žemės ir miškų ūkio produkcijos
gamybos vadovai

1311

1221

Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir Production and operations department
žuvininkystės produktų gamybos ir
managers in argiculture, hunting, forestry
paslaugų padalinių vadovai
and fishing

Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio
produkcijos gamybos vadovai

1312

1221

Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir Production and operations department
žuvininkystės produktų gamybos ir
managers in argiculture, hunting, forestry
paslaugų padalinių vadovai
and fishing

Gamybos vadovai

1321

1222

Produktų gamybos ir paslaugų padalinių Production and operations department
vadovai
managers in manufacturing

Gamybos vadovai

1321

1312

Mažųjų gamybos įmonių vadovai

Gavybos vadovai

1322

1222

Produktų gamybos ir paslaugų padalinių Production and operations department
vadovai
managers in manufacturing

Gavybos vadovai

1322

1312

Mažųjų gamybos įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
manufacturing

Statybos vadovai

1323

1223

Statybos gaminių ir paslaugų padalinių
vadovai

Production and operations department
managers in construction

Statybos vadovai

1323

1313

Mažųjų statybos įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
construction

Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų
vadovai

1324

1226

Transporto, sandėliavimo ir ryšių
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers in transport, storage and
communications

Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų
vadovai

1324

1235

Tiekimo ir platinimo padalinių vadovai

Supply and distribution department
managers

Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų
vadovai

1324

1316

Mažųjų transporto, ryšių ir sandėliavimo
įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
transport, storage and communications

Informacinių technologijų ir ryšių
paslaugų srities vadovai

1330

1226

Transporto, sandėliavimo ir ryšių
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers in transport, storage and
communications

Informacinių technologijų ir ryšių
paslaugų srities vadovai

1330

1236

Informatikos ir kompiuterijos padalinių
vadovai

Computing services department
managers

Informacinių technologijų ir ryšių
paslaugų srities vadovai

1330

1316

Mažųjų transporto, ryšių ir sandėliavimo
įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
transport, storage and communications

Managers of small enterprises in
manufacturing
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Informacinių technologijų ir ryšių
paslaugų srities vadovai

1330

1317

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
business services enterprises

Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai

1341

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers not elsewhere classified

Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai

1341

1319

Kitur nepriskirti mažųjų įmonių vadovai

Managers of small enterprises not
elsewhere classified

Sveikatinimo paslaugų srities vadovai

1342

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers not elsewhere classified

Sveikatinimo paslaugų srities vadovai

1342

1319

Kitur nepriskirti mažųjų įmonių vadovai

Managers of small enterprises not
elsewhere classified

Sveikatinimo paslaugų srities vadovai

1342

2230

Slaugos specialistai

Nursing professionals
Production and operations department
managers not elsewhere classified

LPK 2012 Pavadinimas

LPK 2007 Pavadinimas

LPK 2007 Name

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių
paslaugų srities vadovai

1343

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių
paslaugų srities vadovai

1343

1319

Kitur nepriskirti mažųjų įmonių vadovai

Managers of small enterprises not
elsewhere classified

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių
paslaugų srities vadovai

1343

2230

Slaugos specialistai

Nursing professionals

Socialinės paramos vadovai

1344

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers not elsewhere classified

Socialinės paramos vadovai

1344

1319

Kitur nepriskirti mažųjų įmonių vadovai

Managers of small enterprises not
elsewhere classified

Švietimo srities vadovai

1345

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers not elsewhere classified

Švietimo srities vadovai

1345

1319

Kitur nepriskirti mažųjų įmonių vadovai

Managers of small enterprises not
elsewhere classified

Finansinių ir draudimo paslaugų
padalinių vadovai

1346

1227

Verslo paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers in business services

Finansinių ir draudimo paslaugų
padalinių vadovai

1346

1317

Mažųjų verslo paslaugų įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
business services enterprises

Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų
srities vadovai

1349

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers not elsewhere classified

Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų
srities vadovai

1349

1319

Kitur nepriskirti mažųjų įmonių vadovai

Managers of small enterprises not
elsewhere classified

Viešbučių vadovai

1411

1225

Maitinimo įmonių ir viešbučių paslaugų
padalinių vadovai

Production and operations department
managers in restaurants and hotels

Viešbučių vadovai

1411

1315

Mažųjų maitinimo įmonių ir viešbučių
vadovai

Managers of small enterprises of
restaurants and hotels

Restoranų vadovai

1412

1225

Maitinimo įmonių ir viešbučių paslaugų

Production and operations department
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padalinių vadovai

managers in restaurants and hotels

Restoranų vadovai

1412

1315

Mažųjų maitinimo įmonių ir viešbučių
vadovai

Managers of small enterprises of
restaurants and hotels

Mažmeninės ir didmeninės prekybos
vadovai

1420

1224

Didmeninės ir mažmeninės prekybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers in wholesale and retail trade

Mažmeninės ir didmeninės prekybos
vadovai

1420

1314

Mažųjų didmeninės ir mažmeninės
prekybos įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
wholesale and retail trade

Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų
vadovai

1431

1319

Kitur nepriskirti mažųjų įmonių vadovai

Managers of small enterprises not
elsewhere classified

Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai

1439

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers not elsewhere classified

Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai

1439

1319

Kitur nepriskirti mažųjų įmonių vadovai

Managers of small enterprises not
elsewhere classified

Fizikai ir astronomai

2111

2111

Fizikai ir astronomai

Physicists and astronomers

Meteorologai

2112

2112

Meteorologai

Meteorologists

Chemikai

2113

2113

Chemikai

Chemists

Geologai ir geofizikai

2114

2114

Geologai ir geofizikai

Geologists and geophysicists
Mathematicians and related
professionals
Statisticians

Matematikai, aktuarai ir statistikai

2120

2121

Matematikai ir giminiškų profesijų
specialistai

Matematikai, aktuarai ir statistikai

2120

2122

Statistikai

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų
profesijų specialistai

2131

2211

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų Biologists, botanists, zoologists and
profesijų specialistai
related professionals

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų
profesijų specialistai

2131

2212

Farmakologai, patologai ir giminiškų
profesijų specialistai

Pharmacologists, pathologists and
related professionals

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės
specialistai

2132

2213

Agronomai ir giminiškų profesijų
specialistai

Agronomists and related professionals

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės
specialistai

2132

3213

Žemės ir miškų ūkio konsultantai

Farming and forestry advisers

Aplinkos apsaugos specialistai

2133

2211

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų Biologists, botanists, zoologists and
profesijų specialistai
related professionals

Technologijų ir gamybos inžinieriai

2141

2149

Kitur nepriskirti architektai, inžinieriai ir
giminiškų profesijų specialistai

Architects, engineers and related
professionals not elsewhere classified

Statybos inžinieriai

2142

2142

Civilinės statybos inžinieriai

Civil engineers
Architects, engineers and related
professionals not elsewhere classified

Ekologijos inžinieriai

2143

2149

Kitur nepriskirti architektai, inžinieriai ir
giminiškų profesijų specialistai

Mechanikos inžinieriai

2144

2145

Mechanikos inžinieriai

Mechanical engineers

Chemijos inžinieriai

2145

2146

Cheminės inžinerijos specialistai

Chemical engineers
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Gavybos inžinieriai, metalurgai ir
giminiškų profesijų specialistai

2146

2147

Kasybos ir metalurgijos inžinieriai ir
giminiškų profesijų specialistai

Mining engineers, metallurgists and
related professionals

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

2149

2149

Kitur nepriskirti architektai, inžinieriai ir
giminiškų profesijų specialistai

Architects, engineers and related
professionals not elsewhere classified

Elektros inžinieriai

2151

2143

Elektros inžinieriai

Electrical engineers
Electronics and telecommunications
engineers
Electronics and telecommunications
engineers

LPK 2012 Pavadinimas

LPK 2007 Name

Elektronikos inžinieriai

2152

2144

Elektronikos ir telekomunikacijų
inžinieriai

Telekomunikacijų inžinieriai

2153

2144

Elektronikos ir telekomunikacijų
inžinieriai

Statybos architektai

2161

2141

Architektai, miestų ir kelių projektuotojai Architects, town and traffic planners

Kraštovaizdžio architektai

2162

2141

Architektai, miestų ir kelių projektuotojai Architects, town and traffic planners

Produktų ir drabužių dizaineriai

2163

3471

Dailininkai dekoratoriai ir komercinių
produktų dizaineriai

Miestų ir kelių eismo planuotojai

2164

2141

Architektai, miestų ir kelių projektuotojai Architects, town and traffic planners

Kartografai ir topografai

2165

2148

Kartografai ir topografai

Cartographers and surveyors
Decorators and commercial designers

Decorators and commercial designers

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

2166

3471

Dailininkai dekoratoriai ir komercinių
produktų dizaineriai

Bendrosios praktikos gydytojai

2211

2221

Gydytojai

Medical doctors

Gydytojai specialistai

2212

2212

Farmakologai, patologai ir giminiškų
profesijų specialistai

Pharmacologists, pathologists and
related professionals

Gydytojai specialistai

2212

2221

Gydytojai

Medical doctors

Slaugos specialistai

2221

2230

Slaugos specialistai

Nursing professionals

Akušerijos specialistai

2222

2230

Slaugos specialistai

Nursing professionals

Tradicinės ir liaudies medicinos
specialistai

2230

3229

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos
priežiūros, farmacijos ir veterinarijos
specialistai

Health associate professionals (except
nursing) not elsewhere classified

Tradicinės ir liaudies medicinos
specialistai

2230

3241

Liaudies medicinos praktikai

Traditional medicine practitioners

Paramedikai

2240

3221

Slaugytojai

Medical assistants
Pharmacologists, pathologists and
related professionals

Veterinarai

2250

2212

Farmakologai, patologai ir giminiškų
profesijų specialistai

Veterinarai

2250

2223

Veterinarai

Veterinarians

Gydytojai odontologai

2261

2222

Gydytojai odontologai

Dentists

Vaistininkai

2262

2113

Chemikai

Chemists

Vaistininkai

2262

2224

Vaistininkai

Pharmacists

2229

Kitur nepriskirti sveikatos priežiūros,
farmacijos ir veterinarijos specialistai

Health professionals (except nursing) not
elsewhere classified

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos
specialistai
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Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos
specialistai

2263

2412

Personalo ir profesinio orientavimo
specialistai

Personnel and careers professionals

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos
specialistai

2263

3152

Darbų ir sveikatos saugos ir kokybės
inspektoriai

Safety, health and quality inspectors

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos
specialistai

2263

3222

Jaunesnieji sveikatos priežiūros
specialistai

Hygienists, health and environmental
officers

Fizioterapeutai

2264

3226

Fizioterapeutai giminiškų profesijų
specialistai

Physiotherapists and related associate
professionals

Dietistai ir mitybos specialistai

2265

3223

Dietos specialistai

Dieticians and nutritionists
Health associate professionals (except
nursing) not elsewhere classified

Audiologai ir kalbos terapeutai

2266

3229

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos
priežiūros, farmacijos ir veterinarijos
specialistai

Optometrijos specialistai ir optikai

2267

3224

Optometrijos specialistai ir optikai

Optometrists and opticians

Optometrijos specialistai ir optikai

2267

3229

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos
priežiūros, farmacijos ir veterinarijos
specialistai

Health associate professionals (except
nursing) not elsewhere classified

Kitur nepriskirti sveikatos specialistai

2269

2229

Kitur nepriskirti sveikatos priežiūros,
farmacijos ir veterinarijos specialistai
(išskyrus slaugos specialistus)

Health professionals (except nursing) not
elsewhere classified

Kitur nepriskirti sveikatos specialistai

2269

3226

Fizioterapeutai giminiškų profesijų
specialistai

Physiotherapists and related associate
professionals

Kitur nepriskirti sveikatos specialistai

2269

3229

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos
priežiūros, farmacijos ir veterinarijos
specialistai

Health associate professionals (except
nursing) not elsewhere classified

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2311

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo
mokslo įstaigų humanitarinių mokslų
dėstytojai

College, university and higher education
teaching professionals

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2312

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo
mokslo įstaigų meno dalykų dėstytojai

College, university and higher education
art teaching professionals

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2313

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo
mokslo įstaigų socialinių mokslų
dėstytojai

College, university and higher education
social science teaching professionals

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2314

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo
mokslo įstaigų fizinių mokslų dėstytojai

College, university and higher education
physical science teaching professionals

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2315

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo
mokslo įstaigų biomedicinos mokslų
dėstytojai

College, university and higher education
biomedicine science teaching
professionals

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2316

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo

College, university and higher education
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mokslo įstaigų technologijos mokslų
dėstytojai

technology teaching professionals
College, university and higher education
service organisation and safety teaching
professionals

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2317

Universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo
mokslo įstaigų paslaugų organizavimo ir
saugos dalykų dėstytojai

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2361

Mokytojų rengimo ir pedagogikos dalykų Teacher education and pedagogy related
dėstytojai
subject lecturer

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2362

Humanitarinių mokslų ir meno dalykų
dėstytojai

Humanities and art lecturers

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2363

Socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų
dėstytojai

Social science, business and law lecturers

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2364

Gamtos mokslų, matematikos ir
kompiuterijos dalykų dėstytojai

Natural science, mathematics and
computer lecturers

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2365

Inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų
dėstytojai

Engineering, production and
construction lecturers

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2366

Žemės ūkio ir veterinarijos dalykų
dėstytojai

Agriculture and veterinary related subject
lecturers

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2367

Sveikatos priežiūros ir socialinės
apsaugos dalykų dėstytojai

Health care and social security lecturers

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

2310

2368

Paslaugų ir saugos dalykų dėstytojai

Service and safety lecturers

Profesijos mokytojai

2320

2322

Humanitarinių mokslų ir meno dalykų
profesijos mokytojai

Humanities and art teachers

Profesijos mokytojai

2320

2323

Socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų
profesijos mokytojai

Social science, business and law teachers

Profesijos mokytojai

2320

2324

Gamtos mokslų, matematikos ir
kompiuterijos dalykų profesijos
mokytojai

Natural science, mathematics and
computer teachers

Profesijos mokytojai

2320

2325

Inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų
profesijos mokytojai

Engineering, production and
construction teachers

Profesijos mokytojai

2320

2326

Žemės ūkio ir veterinarijos dalykų
profesijos mokytojai

Agriculture and veterinary related subject
teacher

Profesijos mokytojai

2320

2327

Sveikatos priežiūros ir socialinės
apsaugos dalykų profesijos mokytojai

Health care and social security teachers

Profesijos mokytojai

2320

2328

Paslaugų ir saugos dalykų profesijos
mokytojai

Service and safety teachers

Profesijos mokytojai

2320

2361

Mokytojų rengimo ir pedagogikos dalykų Teacher education and pedagogy related
dėstytojai
subject lecturer

Profesijos mokytojai

2320

2362

Humanitarinių mokslų ir meno dalykų
dėstytojai

Humanities and art lecturers
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Profesijos mokytojai

2320

2363

Socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų
dėstytojai

Social science, business and law lecturers

Profesijos mokytojai

2320

2364

Gamtos mokslų, matematikos ir
kompiuterijos dalykų dėstytojai

Natural science, mathematics and
computer lecturers

Profesijos mokytojai

2320

2365

Inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų
dėstytojai

Engineering, production and
construction lecturers

Profesijos mokytojai

2320

2366

Žemės ūkio ir veterinarijos dalykų
dėstytojai

Agriculture and veterinary related subject
lecturers

Profesijos mokytojai

2320

2367

Sveikatos priežiūros ir socialinės
apsaugos dalykų dėstytojai

Health care and social security lecturers

Profesijos mokytojai

2320

2368

Paslaugų ir saugos dalykų dėstytojai

Service and safety lecturers

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
mokytojai

2330

2321

Bendrojo ugdymo mokytojai

General education teachers

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
mokytojai

2330

2361

Mokytojų rengimo ir pedagogikos dalykų Teacher education and pedagogy related
dėstytojai
subject lecturer

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
mokytojai

2330

2362

Humanitarinių mokslų ir meno dalykų
dėstytojai

Humanities and art lecturers

Pradinio ugdymo mokytojai

2341

2331

Pradinio ugdymo mokytojai

Primary education teaching professionals

Pradinio ugdymo mokytojai

2341

3310

Jaunesnieji mokymo specialistai

Teaching associate professionals

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

2342

2332

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Pre-primary education teaching
professionals

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

2342

3320

Kiti jaunesnieji mokymo specialistai

Other teaching associate professionals

Švietimo metodų specialistai

2351

2351

Metodininkai

Education methods specialists

Švietimo metodų specialistai

2351

2352

Mokyklų inspektoriai

School inspectors

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai

2352

2340

Specialiojo ugdymo mokytojai

Special education teaching professionals

Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai

2353

2359

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Other teaching professionals not
elsewhere classified

Neformaliojo švietimo muzikos
mokytojai

2354

2359

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Other teaching professionals not
elsewhere classified

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo
mokytojai

2355

2359

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Other teaching professionals not
elsewhere classified

Neformaliojo švietimo informacinių
technologijų praktikos mokytojai

2356

2359

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Other teaching professionals not
elsewhere classified

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

2359

2359

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Other teaching professionals not
elsewhere classified

Buhalteriai

2411

2411

Buhalteriai

Accountants

Finansų ir investicijų konsultantai

2412

2411

Buhalteriai

Accountants
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Finansų ir investicijų konsultantai

2412

2419

Kitur nepriskirti verslo specialistai

Finansų ir investicijų konsultantai

2412

3411

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir Securities and finance dealers and
brokeriai
brokers

Finansų analitikai

2413

2419

Kitur nepriskirti verslo specialistai

Business professionals not elsewhere
classified

Vadybos ir organizavimo analitikai

2421

2419

Kitur nepriskirti verslo specialistai

Business professionals not elsewhere
classified

Politikos ir administravimo specialistai

2422

2419

Kitur nepriskirti verslo specialistai

Business professionals not elsewhere
classified

Politikos ir administravimo specialistai

2422

2470

Viešojo administravimo specialistai

Public service administrative
professionals

Personalo ir profesinio orientavimo
specialistai

2423

2412

Personalo ir profesinio orientavimo
specialistai

Personnel and careers professionals

Mokymo ir darbuotojų ugdymo
specialistai

2424

2412

Personalo ir profesinio orientavimo
specialistai

Personnel and careers professionals

Reklamos ir rinkodaros specialistai

2431

2419

Kitur nepriskirti verslo specialistai

Business professionals not elsewhere
classified

Reklamos ir rinkodaros specialistai

2431

2451

Rašytojai, žurnalistai ir giminiškų
profesijų specialistai

Authors, journalists and other writers

Viešųjų ryšių specialistai

2432

2419

Kitur nepriskirti verslo specialistai

Business professionals not elsewhere
classified

Viešųjų ryšių specialistai

2432

2451

Rašytojai, žurnalistai ir giminiškų
profesijų specialistai

Authors, journalists and other writers

Technikos ir medicinos sričių pardavimo
(išskyrus informacinių technologijų ir
ryšių paslaugų pardavimą) specialistai

2433

3415

Techniniai pardavimo atstovai ir atstovai
prekybai

Technical and commercial sales
representatives

Informacinių technologijų ir ryšių
paslaugų pardavimo specialistai

2434

3415

Techniniai pardavimo atstovai ir atstovai
prekybai

Technical and commercial sales
representatives

Sistemų analitikai

2511

2131

Kompiuterių sistemų projektuotojai ir
analitikai

Computer systems designers and
analysts

Programinės įrangos kūrėjai

2512

2131

Kompiuterių sistemų projektuotojai ir
analitikai

Computer systems designers and
analysts

Saityno ir multimedijos kūrėjai

2513

2131

Kompiuterių sistemų projektuotojai ir
analitikai

Computer systems designers and
analysts

Saityno ir multimedijos kūrėjai

2513

2132

Kompiuterių programuotojai

Computer programmers

Saityno ir multimedijos kūrėjai

2513

2139

Kitur nepriskirti kompiuterijos specialistai

Computing professionals not elsewhere
classified
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Taikomųjų programų kūrėjai

2514

2132

Kompiuterių programuotojai

Computer programmers

Kitur nepriskirti programinės įrangos ir
taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

2519

2131

Kompiuterių sistemų projektuotojai ir
analitikai

Computer systems designers and
analysts

Kitur nepriskirti programinės įrangos ir
taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

2519

2132

Kompiuterių programuotojai

Computer programmers

Kitur nepriskirti programinės įrangos ir
taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

2519

2139

Kitur nepriskirti kompiuterijos specialistai

Computing professionals not elsewhere
classified

Duomenų bazių projektuotojai ir
administratoriai

2521

2131

Kompiuterių sistemų projektuotojai ir
analitikai

Computer systems designers and
analysts

Sistemų administratoriai

2522

2131

Kompiuterių sistemų projektuotojai ir
analitikai

Computer systems designers and
analysts

Kompiuterių tinklų specialistai

2523

2131

Kompiuterių sistemų projektuotojai ir
analitikai

Computer systems designers and
analysts

Kompiuterių tinklų specialistai

2523

2132

Kompiuterių programuotojai

Computer programmers

Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų
specialistai

2529

2139

Kitur nepriskirti kompiuterijos specialistai

Computing professionals not elsewhere
classified

Teisininkai

2611

2421

Teisininkai

Lawyers

Teisėjai

2612

2422

Teisėjai

Judgers

Kitur nepriskirti teisės specialistai

2619

2429

Kitur nepriskirti teisės specialistai

Legal professionals not elswhere
classified

Archyvų ir muziejų specialistai

2621

2431

Archyvų ir muziejų specialistai

Archivists and curators

Bibliotekininkai ir kiti informacijos
specialistai

2622

2432

Bibliotekininkai ir kiti informacijos
specialistai

Librarians and related information
professionals

Ekonomistai

2631

2441

Ekonomistai

Economists

Sociologai, antropologai ir giminiškų
profesijų specialistai

2632

2442

Sociologai, antropologai ir giminiškų
profesijų specialistai

Sociologists, anthropologists and related
professionals

Filosofai, istorikai ir politologai

2633

2443

Filosofai, istorikai ir politologai

Philosophers, historians and political
scientists

Psichologai

2634

2445

Psichologai

Psychologists

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

2635

2446

Socialiniai darbuotojai

Social work professionals

Religijų specialistai

2636

2460

Religijų specialistai

Religious professionals

Autoriai ir kiti rašytojai

2641

2451

Rašytojai, žurnalistai ir giminiškų
profesijų specialistai

Authors, journalists and other writers

Žurnalistai

2642

2451

Rašytojai, žurnalistai ir giminiškų
profesijų specialistai

Authors, journalists and other writers

Žurnalistai

2642

3472

Radijo, televizijos ir kiti diktoriai

Radio, television and other announcers

Vertėjai ir kalbininkai

2643

2444

Filologai ir vertėjai

Philologists, translators and interpreters
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Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

2651

2452

Skulptoriai, dailininkai ir giminiškų
profesijų specialistai

Sculptors, painters and related artists

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

2652

2453

Kompozitoriai, muzikantai ir dainininkai

Composers, musicians and singers
Street, night-club and related musicians,
singers and dancers

LPK 2012 Name

LPK 2012 Pavadinimas
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Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

2652

3473

Gatvės, naktinių klubų ir panašūs
muzikantai, dainininkai ir šokėjai

Šokėjai ir choreografai

2653

2454

Choreografai ir šokėjai

Choreographers and dancers

Šokėjai ir choreografai

2653

3473

Gatvės, naktinių klubų ir panašūs
muzikantai, dainininkai ir šokėjai

Street, night-club and related musicians,
singers and dancers

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir
prodiuseriai

2654

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers not elsewhere classified

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir
prodiuseriai

2654

2455

Kino, teatro ir įvairių laidų aktoriai ir
režisieriai

Film, stage and related actors and
directors

Aktoriai

2655

2455

Kino, teatro ir įvairių laidų aktoriai ir
režisieriai

Film, stage and related actors and
directors

Radijo, televizijos ir kitų informacijos
sklaidos priemonių diktoriai

2656

3472

Radijo, televizijos ir kiti diktoriai

Radio, television and other announcers

Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir
atlikėjai

2659

3474

Cirko artistai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai

Clowns, magicians, acrobats and related
associate professionals

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

3111

3111

Chemijos ir fizinių mokslų technikai

Chemical and physical science
technicians

Statybos inžinerijos technikai

3112

3112

Statybos inžinerijos technikai

Civil engineering technicians
Building and fire inspectors

Statybos inžinerijos technikai

3112

3151

Pastatų ir priešgaisrinės saugos
inspektoriai

Elektros inžinerijos technikai

3113

3113

Elektrotechnikai

Electrical engineering technicians

Elektros inžinerijos technikai

3113

3152

Darbų ir sveikatos saugos ir kokybės
inspektoriai

Safety, health and quality inspectors

Elektronikos inžinerijos technikai

3114

3114

Elektronikos ir telekomunikacijų technikai

Electronics and telecommunications
engineering technicians

Elektronikos inžinerijos technikai

3114

3152

Darbų ir sveikatos saugos ir kokybės
inspektoriai

Safety, health and quality inspectors

Mechanikos inžinerijos technikai

3115

3115

Mašinų gamybos technikai

Mechanical engineering technicians
Safety, health and quality inspectors

Mechanikos inžinerijos technikai

3115

3152

Darbų ir sveikatos saugos ir kokybės
inspektoriai

Cheminės inžinerijos technikai

3116

3116

Cheminės technologijos technikai

Chemical engineering technicians

Gavybos ir metalurgijos technikai

3117

3117

Gavybos ir metalurgijos technikai

Mining and metallurgical technicians

3152

Darbų ir sveikatos saugos ir kokybės
inspektoriai

Safety, health and quality inspectors

Gavybos ir metalurgijos technikai
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Braižytojai

3118

3118

Braižytojai

Draughtspersons

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir
inžinerijos technikai

3119

3119

Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir
inžinerijos technikai

Physical and engineering science
technicians not elsewhere classified

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai

3121

7111

Šachtų ir karjerų darbininkai

Miners and quarry workers

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai

3121

8111

Kasybos įrenginių operatoriai

Mining-plant operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8171

Automatinių surinkimo linijų operatoriai

Automated-assembly-line operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8172

Pramoninių robotų operatoriai

Industrial-robot operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8211

Metalo apdirbimo staklių operatoriai

Machine-tool operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8221

Farmacijos ir parfumerijos gaminių
gamybos mašinų operatoriai

Pharmaceutical- and toiletry-products
machine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8222

Šaudmenų ir sprogstamųjų medžiagų
gamybos mašinų operatoriai

Ammunition- and explosive-products
machine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8223

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio
Metal finishing-, plating- and coatingmetalų paviršiaus dengimo įrenginių
machine operators
operatoriai

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8224

Fotografijos gaminių gamybos įrenginių
operatoriai

Photographic-products machine
operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8229

Kitur nepriskirti chemijos gaminių
gamybos mašinų operatoriai

Chemical-products machine operators
not elsewhere classified

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8231

Guminių gaminių gamybos mašinų
operatoriai

Ruber-products machine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8232

Plastikinių gaminių gamybos mašinų
operatoriai

Plastic-products machine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8240

Medienos gaminių gamybos mašinų
operatoriai

Wood-products machine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8251

Spausdinimo mašinų operatoriai

Printing-machine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8252

Knygų įrišimo mašinų operatoriai

Book-binding-machine operators

LPK 2012 Pavadinimas
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LPK 2007 Name

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8253

Popierinių ir kartoninių gaminių gamybos
Paper-products machine operators
mašinų operatoriai

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8261

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo
mašinų operatoriai

Fibre-preparing-, spinning- and windingmachine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8262

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

Weaving- and knitting-machine
operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8263

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai Sewing-machine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8264

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų
operatoriai

Bleaching-, dyeing- and cleaningmachine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8265

Kailių ir odos išdirbimo mašinų

Fur- and leather-preparing-machine
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operatoriai

operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8266

Avalynės ir kitokių gaminių mašinų
operatoriai

Shoemaking- and related machine
operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8269

Kitur nepriskirti tekstilės, kailių ir odos
gaminių gamybos mašinų operatoriai

Textile-, fur- and leather-products
machine operators not elsewhere
classified

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8271

Mėsos ir žuvies apdorojimo ir perdirbimo Meat- and fish-processing-machine
įrenginių operatoriai
operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8272

Pieno produktų gamybos įrenginių
operatoriai

Dairy-products machine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8273

Grūdų ir prieskonių malimo mašinų
operatoriai

Grain- and spice-milling-machine
operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8274

Kepinių, grūdinių ir šokoladinių produktų Baked-goods, cereal- and chocolategamybos įrenginių operatoriai
products machine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8275

Vaisių, daržovių ir riešutų perdirbimo
mašinų operatoriai

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8276

Cukraus gamybos ir rafinavimo įrenginių
Sugar production machine operators
operatoriai

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8277

Arbatos, kavos ir kakavos apdorojimo ir
perdirbimo mašinų operatoriai

Tea-, coffee- and cocoa-processingmachine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8278

Alaus, vyno ir kitų gėrimų gamybos
įrenginių operatoriai

Brewers-, wine and other beverage
machine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8279

Tabako gaminių gamybos įrenginių
operatoriai

Tobacco production machine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8281

Mechaninių mašinų surinkėjai

Mechanical-machinery assemblers

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8282

Elektrinės įrangos surinkėjai

Electrical-equipment assemblers

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8283

Elektroninės įrangos surinkėjai

Electronic-equipment assemblers

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8284

Metalinių, guminių ir plastikinių gaminių
surinkėjai

Metal-, rubber- and plastic-products
assemblers

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8285

Medinių ir panašių gaminių surinkėjai

Wood and related products assemblers
Paperboard, textile and related products
assemblers

Fruit-, vegetable- and nut-processingmachine operators

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8286

Kartono, tekstilės ir panašių gaminių
surinkėjai

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai

3122

8290

Kiti mašinų operatoriai ir surinkėjai

Other machine operators and assemblers
Production and operations department
managers in construction

Statybos darbų meistrai ir brigadininkai

3123

1223

Statybos gaminių ir paslaugų padalinių
vadovai

Statybos darbų meistrai ir brigadininkai

3123

7129

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai Building frame and related trades
ir giminiškų profesijų darbininkai
workers not elsewhere classified

Elektrinių operatoriai

3131

8161

Elektros gamybos jėgainių operatoriai

Power-production plant operators
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Atliekų deginimo ir vandens valymo
įrenginių operatoriai

3132

8163

Atliekų deginimo, vandens valymo ir
kitokių įrenginių operatoriai

Incinerator, water-treatment and related
plant operators

Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo
operatoriai

3133

3116

Cheminės technologijos technikai

Chemical engineering technicians

Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo
operatoriai

3133

8152

Cheminio šiluminio apdorojimo įrenginių
Chemical-heat-treating-plant operators
operatoriai

Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo
operatoriai

3133

8153

Cheminio filtravimo ir separavimo
įrenginių operatoriai

Chemical-filtering- and separatingequipment operators

Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo
operatoriai

3133

8154

Cheminio distiliavimo įrenginių ir
reaktorių operatoriai (išskyrus naftos ir
gamtinių dujų perdirbimą)

Chemical-still and reactor operators
(except petroleum and natural gas)

Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo
operatoriai

3133

8159

Kitur nepriskirti cheminio žaliavų
perdirbimo įrenginių operatoriai

Chemical-processing-plant operators not
elsewhere classified

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo
įrenginių operatoriai

3134

8155

Naftos ir gamtinių dujų valymo ir
perdirbimo įrenginių operatoriai

Petroleum- and natural-gas-refiningplant operators

Metalurgijos technologinių procesų
valdymo įrangos operatoriai

3135

8121

Metalo lydymo krosnių operatoriai

Ore and metal furnace operators

Metalurgijos technologinių procesų
valdymo įrangos operatoriai

3135

8122

Metalo lydymo, liejimo ir valcavimo
įrenginių operatoriai

Metal melters, casters and rolling-mill
operators

Metalurgijos technologinių procesų
valdymo įrangos operatoriai

3135

8123

Metalo terminio apdorojimo įrenginių
operatoriai

Metal heat-treating-plant operators

Metalurgijos technologinių procesų
valdymo įrangos operatoriai

3135

8124

Metalo trauktuvų ir ekstruderių
operatoriai

Metal drawers and extruders

Kitur nepriskirti technologinių procesų
valdymo technikai

3139

3123

Pramoninių robotų kontrolieriai

Industrial robot controllers

Kitur nepriskirti technologinių procesų
valdymo technikai

3139

8142

Popieriaus plaušienos paruošimo
įrenginių operatoriai

Paper-pulp plant operators

Kitur nepriskirti technologinių procesų
valdymo technikai

3139

8143

Popieriaus gamybos įrenginių operatoriai Papermaking-plant operators

Kitur nepriskirti technologinių procesų
valdymo technikai

3139

8171

Automatinių surinkimo linijų operatoriai

Automated-assembly-line operators

Kitur nepriskirti technologinių procesų
valdymo technikai

3139

8172

Pramoninių robotų operatoriai

Industrial-robot operators

Gyvosios gamtos mokslų technikai
(išskyrus medicinos ir patologijos
laboratorijų technikus)

3141

3211

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir
laborantai

Life science technicians

Žemės ūkio technikai

3142

3212

Agronomijos ir miškininkystės technikai

Agronomy and forestry technicians

Jaunesnieji miškų ūkio specialistai

3143

3212

Agronomijos ir miškininkystės technikai

Agronomy and forestry technicians
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Laivų mechanikai

3151

3141

Laivų mechanikai

Ships engineers

Laivavedžiai ir laivų kapitonai

3152

3142

Laivavedžiai ir laivų kapitonai

Ships deck officers and pilots
Aircraft pilots and related associate
professionals

LPK 2012 Name
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Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų
specialistai

3153

3143

Orlaivių pilotai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai

Skrydžių vadovai

3154

3144

Skrydžių vadovai

Air traffic controllers

Skrydžių saugos elektronikos technikai

3155

3145

Oro eismo saugos technikai

Air traffic safety technicians

Medicininio vizualizavimo ir medicininės
įrangos technikai

3211

3133

Medicininės įrangos operatoriai

Medical equipment operators

Medicinos ir patologijos laboratorijų
technikai

3212

3211

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir
laborantai

Life science technicians

Farmacijos technikai ir vaistininkų
padėjėjai

3213

3228

Farmakotechnikai

Pharmaceutical assistants

Medicinos ir dantų technikai

3214

3226

Fizioterapeutai giminiškų profesijų
specialistai

Physiotherapists and related associate
professionals

Medicinos ir dantų technikai

3214

7311

Tiksliųjų prietaisų ir instrumentų meistrai Precision-instrument makers and
ir remontininkai
repairers

Jaunesnieji slaugos specialistai

3221

2230

Slaugos specialistai

Nursing professionals

Jaunesnieji akušerijos specialistai

3222

2230

Slaugos specialistai

Nursing professionals

Jaunesnieji akušerijos specialistai

3222

3232

Akušeriai

Midwifery associate professionals

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies
medicinos specialistai

3230

3241

Liaudies medicinos praktikai

Traditional medicine practitioners

Veterinarijos technikai ir felčeriai

3240

3227

Veterinarijos felčeriai

Veterinary assistants

Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos
higienistai

3251

3225

Burnos priežiūros specialistai

Dental assistants

Medicininių įrašų ir sveikatos
informacijos technikai

3252

4143

Informacijos kodavimo, korektūros ir
kitokios tvarkybos tarnautojai

Coding, proof-reading and related clerks

Visuomenės sveikatos priežiūros
darbuotojai

3253

3221

Slaugytojai

Medical assistants

Optikai

3254

3224

Optometrijos specialistai ir optikai

Optometrists and opticians
Physiotherapists and related associate
professionals

Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų
padėjėjai

3255

3226

Fizioterapeutai giminiškų profesijų
specialistai

Gydytojo padėjėjai

3256

3221

Slaugytojai

Medical assistants
Safety, health and quality inspectors

Aplinkos ir profesinės sveikatos
inspektoriai ir darbuotojai

3257

3152

Darbų ir sveikatos saugos ir kokybės
inspektoriai

Aplinkos ir profesinės sveikatos
inspektoriai ir darbuotojai

3257

3222

Jaunesnieji sveikatos priežiūros
specialistai

Hygienists, health and environmental
officers

Skubiosios medicinos pagalbos

3258

5132

Gydymo ir socialinės rūpybos įstaigų

Institution-based personal care workers
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asmens priežiūros darbuotojai

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos
specialistai

3259

3229

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos
priežiūros, farmacijos ir veterinarijos
specialistai

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir
brokeriai

3311

3411

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir Securities and finance dealers and
brokeriai
brokers

Kreditų ir paskolų specialistai

3312

3419

Kitur nepriskirti jaunesnieji finansų ir
pardavimo agentai

Finance and sales associate professionals
not elsewhere classified

Jaunesnieji apskaitos specialistai

3313

3433

Jaunesnieji apskaitos specialistai

Bookkeepers

Jaunesnieji apskaitos specialistai

3313

3434

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji
giminiškų profesijų specialistai

Statistical, mathematical and related
associate professionals

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji
giminiškų profesijų specialistai

3314

3434

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji
giminiškų profesijų specialistai

Statistical, mathematical and related
associate professionals

Nuostolių ir kiti vertintojai

3315

3417

Vertintojai ir aukciono vedėjai

Appraisers, valuers and auctioneers

Draudimo agentai

3321

3412

Draudimo agentai

Insurance representatives
Technical and commercial sales
representatives

Health associate professionals (except
nursing) not elsewhere classified

Pardavimo atstovai

3322

3415

Techniniai pardavimo atstovai ir atstovai
prekybai

Pirkimo specialistai

3323

3416

Tiekėjai

Buyers

Prekybos brokeriai

3324

3421

Prekybos brokeriai

Trade brokers

Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių
vežimo agentai

3331

3422

Muitinės ir prekių persiuntimo agentai

Clearing and forwarding agents

Konferencijų ir renginių planuotojai

3332

3439

Kitur nepriskirti jaunesnieji
administravimo darbuotojai

Administrative associate professionals
not elsewhere classified

Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių
sudarytojai

3333

3423

Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių
sudarytojai

Employment agents and labour
contractors

Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai

3334

3413

Nekilnojamojo turto agentai

Estate agents

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai

3339

2419

Kitur nepriskirti verslo specialistai

Business professionals not elsewhere
classified

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai

3339

3414

Kelionių konsultantai ir organizatoriai

Travel consultants and organisers

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai

3339

3417

Vertintojai ir aukciono vedėjai

Appraisers, valuers and auctioneers

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai

3339

3429

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai ir Business services agents and trade
prekybos brokeriai
brokers not elsewhere classified

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

3431

Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji
giminiškų profesijų specialistai

Administrative secretaries and related
associate professionals

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

3439

Kitur nepriskirti jaunesnieji
administravimo darbuotojai

Administrative associate professionals
not elsewhere classified

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4111

Stenografininkai ir mašininkai

Stenographers and typists
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Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4112

Tekstų tvarkybos operatoriai ir giminiškų
Word-processor and related operators
profesijų tarnautojai

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4113

Duomenų įvesties operatoriai

Data entry operators
Calculating-machine operators

LPK 2012 Pavadinimas
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LPK 2007 Name

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4114

Skaičiavimo mašinų ir kompiuterių
operatoriai

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4115

Sekretoriai

Secrataries

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4121

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

Accounting and bookkeeping clerks

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4122

Statistikos ir finansų tarnautojai

Statistical and finance clerks

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4131

Sandėliavimo tarnautojai

Stock clerks

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4132

Tiekimo tarnautojai

Production clerks

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4133

Transporto tarnautojai

Transport clerks

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4141

Bibliotekų ir kartotekų tarnautojai

Library and filing clerks

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4142

Paštininkai ir giminiškų profesijų
tarnautojai

Mail carriers and sorting clerks

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4143

Informacijos kodavimo, korektūros ir
kitokios tvarkybos tarnautojai

Coding, proof-reading and related clerks

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4190

Kiti įstaigų tarnautojai

Other office clerks

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4222

Klientų priėmimo ir informavimo
tarnautojai

Receptionists and information clerks

Vyresnieji raštinės darbuotojai

3341

4223

Telefono stoties operatoriai

Telephone switchboard operators

Teisės institucijų sekretoriai

3342

3431

Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji
giminiškų profesijų specialistai

Administrative secretaries and related
associate professionals

Teisės institucijų sekretoriai

3342

4115

Sekretoriai

Secrataries
Administrative secretaries and related
associate professionals

Administravimo ir vykdomieji sekretoriai

3343

3431

Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji
giminiškų profesijų specialistai

Administravimo ir vykdomieji sekretoriai

3343

3439

Kitur nepriskirti jaunesnieji
administravimo darbuotojai

Administrative associate professionals
not elsewhere classified

Medicinos sekretoriai

3344

3431

Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji
giminiškų profesijų specialistai

Administrative secretaries and related
associate professionals

Medicinos sekretoriai

3344

4115

Sekretoriai

Secrataries

Muitinės ir pasienio inspektoriai

3351

3441

Muitinės ir valstybės sienos apsaugos
tarnybos inspektoriai

Customs and border inspectors

Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai

3352

3442

Mokesčių ir akcizo pareigūnai

Government tax and excise officials

Socialinių išmokų specialistai

3353

3443

Socialinės rūpybos specialistai

Government social benefits officials

Licencijų išdavimo specialistai

3354

3444

Licencijų išdavimo pareigūnai

Government licensing officials

Policijos specialistai ir tyrėjai

3355

3450

Policijos inspektoriai ir sekliai

Police inspectors and detectives
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Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės
tarnybų specialistai

3359

3151

Pastatų ir priešgaisrinės saugos
inspektoriai

Building and fire inspectors

Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės
tarnybų specialistai

3359

3439

Kitur nepriskirti jaunesnieji
administravimo darbuotojai

Administrative associate professionals
not elsewhere classified

Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės
tarnybų specialistai

3359

3449

Kitur nepriskirti jaunesnieji muitinių,
mokesčių ir panašių valstybinių tarnybų
darbuotojai

Customs, tax and related government
associate professionals not elsewhere
classified

Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų
specialistai

3411

3432

Teisės ir jaunesnieji giminiškų profesijų
specialistai

Legal and related business associate
professionals

Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų
specialistai

3411

3450

Policijos inspektoriai ir sekliai

Police inspectors and detectives

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

3412

3460

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

Social work associate professionals

Jaunesnieji religijos profesijų specialistai

3413

3242

Užkalbėtojai

Faith healers

Jaunesnieji religijos profesijų specialistai

3413

3480

Jaunesnieji religijų specialistai

Religious associate professionals

Sportininkai ir žaidėjai

3421

3475

Sportininkai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai

Athletes, sportspersons and related
associate professionals

Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai

3422

3475

Sportininkai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai

Athletes, sportspersons and related
associate professionals

Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei
programų vadovai

3423

3475

Sportininkai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai

Athletes, sportspersons and related
associate professionals

Fotografai

3431

3131

Fotografai, vaizdo ir garso įrašymo
įrangos operatoriai

Photographers and image and sound
recording equipment operators

Interjero dizaineriai ir dekoratoriai

3432

3471

Dailininkai dekoratoriai ir komercinių
produktų dizaineriai

Decorators and commercial designers

Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai

3433

3439

Kitur nepriskirti jaunesnieji
administravimo darbuotojai

Administrative associate professionals
not elsewhere classified

Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai

3433

3471

Dailininkai dekoratoriai ir komercinių
produktų dizaineriai

Decorators and commercial designers

Vyriausieji virėjai

3434

5122

Virėjai

Cooks

Kiti jaunesnieji meno ir kultūros
specialistai

3435

1229

Kitur nepriskirti produktų gamybos ir
paslaugų padalinių vadovai

Production and operations department
managers not elsewhere classified

Kiti jaunesnieji meno ir kultūros
specialistai

3435

3471

Dailininkai dekoratoriai ir komercinių
produktų dizaineriai

Decorators and commercial designers

Kiti jaunesnieji meno ir kultūros
specialistai

3435

3474

Cirko artistai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai

Clowns, magicians, acrobats and related
associate professionals

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų
eksploatavimo technikai

3511

3122

Kompiuterių įrangos operatoriai

Computer equipment operators

Pagalbos informacinių technologijų ir

3512

3121

Kompiuterijos specialistų asistentai

Computer assistants
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Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai

3513

3121

Kompiuterijos specialistų asistentai

Computer assistants

Saityno technikai

3514

3121

Kompiuterijos specialistų asistentai

Computer assistants

Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų
technikai

3521

3131

Fotografai, vaizdo ir garso įrašymo
įrangos operatoriai

Photographers and image and sound
recording equipment operators

Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų
technikai

3521

3132

Radijo ir televizijos transliavimo ir
telekomunikacijų įrangos operatoriai

Broadcasting and telecommunications
equipment operators

Telekomunikacijų inžinerijos technikai

3522

3114

Elektronikos ir telekomunikacijų technikai

Electronics and telecommunications
engineering technicians

Telekomunikacijų inžinerijos technikai

3522

3132

Radijo ir televizijos transliavimo ir
telekomunikacijų įrangos operatoriai

Broadcasting and telecommunications
equipment operators

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

4110

4190

Kiti įstaigų tarnautojai

Other office clerks

Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas

4120

4115

Sekretoriai

Secrataries

Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai

4131

4111

Stenografininkai ir mašininkai

Stenographers and typists
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Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai

4131

4112

Tekstų tvarkybos operatoriai ir giminiškų
Word-processor and related operators
profesijų tarnautojai

Duomenų įvesties operatoriai

4132

4113

Duomenų įvesties operatoriai

Data entry operators
Calculating-machine operators

Duomenų įvesties operatoriai

4132

4114

Skaičiavimo mašinų ir kompiuterių
operatoriai

Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų
tarnautojai

4211

4211

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

Cashiers and ticket clerks

Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų
tarnautojai

4211

4212

Bankų kasininkai ir panašūs klientų
aptarnavimo tarnautojai

Tellers and other counter clerks

Lažybų tarpininkai, lošimo namų
tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai

4212

4211

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

Cashiers and ticket clerks

Lažybų tarpininkai, lošimo namų
tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai

4212

4213

Lažybų tarpininkai ir lošimo namų
tarnautojai

Bookmakers and croupiers

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai

4213

4214

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai Pawnbrokers and money-lenders

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų
tarnautojai

4214

4215

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų
tarnautojai

Debt-collectors and related workers

Kelionių konsultantai ir tarnautojai

4221

3414

Kelionių konsultantai ir organizatoriai

Travel consultants and organisers

Kelionių konsultantai ir tarnautojai

4221

4221

Kelionių agentūrų ir giminiškų profesijų
tarnautojai

Travel agency and related clerks

Kelionių konsultantai ir tarnautojai

4221

5111

Kelionių palydovai

Travel attendants and travel stewards
Receptionists and information clerks
Telephone switchboard operators

Nuotolinio klientų informavimo
tarnautojai

4222

4222

Klientų priėmimo ir informavimo
tarnautojai

Telefonų skirstiklių operatoriai

4223

4223

Telefono stoties operatoriai
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Viešbučių registratoriai

4224

4222

Klientų priėmimo ir informavimo
tarnautojai

Receptionists and information clerks

Atsakymų į užklausas ir informavimo
tarnautojai

4225

4222

Klientų priėmimo ir informavimo
tarnautojai

Receptionists and information clerks

Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys
bendras funkcijas

4226

4222

Klientų priėmimo ir informavimo
tarnautojai

Receptionists and information clerks

Apklausų atlikėjai

4227

4190

Kiti įstaigų tarnautojai

Other office clerks

Kitur nepriskirti klientų informavimo
tarnautojai

4229

4222

Klientų priėmimo ir informavimo
tarnautojai

Receptionists and information clerks

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

4311

4121

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

Accounting and bookkeeping clerks

Statistikos, finansų ir draudimo
tarnautojai

4312

4122

Statistikos ir finansų tarnautojai

Statistical and finance clerks

Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai

4313

4121

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

Accounting and bookkeeping clerks

Sandėliavimo tarnybos tarnautojai

4321

4131

Sandėliavimo tarnautojai

Stock clerks

Tiekimo tarnautojai

4322

4132

Tiekimo tarnautojai

Production clerks

Transporto tarnautojai

4323

4133

Transporto tarnautojai

Transport clerks

Bibliotekų tarnautojai

4411

4141

Bibliotekų ir kartotekų tarnautojai

Library and filing clerks
Mail carriers and sorting clerks
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Paštininkai ir giminiškų profesijų
tarnautojai

4412

4142

Paštininkai ir giminiškų profesijų
tarnautojai

Informacijos kodavimo, korektūros ir
kitokios tvarkybos tarnautojai

4413

4143

Informacijos kodavimo, korektūros ir
kitokios tvarkybos tarnautojai

Coding, proof-reading and related clerks

Raštininkai ir giminiškų profesijų
tarnautojai

4414

4144

Raštininkai ir giminiškų profesijų
tarnautojai

Scribes and related workers

Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai

4415

4141

Bibliotekų ir kartotekų tarnautojai

Library and filing clerks

Darbuotojų informacijos tarnautojai

4416

4190

Kiti įstaigų tarnautojai

Other office clerks

Kitur nepriskirti tarnautojai

4419

4190

Kiti įstaigų tarnautojai

Other office clerks

Kelionių palydovai

5111

5111

Kelionių palydovai

Travel attendants and travel stewards

Transporto priemonių konduktoriai

5112

5112

Transporto konduktoriai

Transport conductors

Kelionių vadovai

5113

5113

Kelionių gidai

Travel guides

Virėjai

5120

5122

Virėjai

Cooks

Padavėjai

5131

5123

Padavėjai ir bufetininkai

Waiters, waitresses and bartenders

Barmenai

5132

5123

Padavėjai ir bufetininkai

Waiters, waitresses and bartenders
Hairdressers, barbers, beauticians and
related workers
Hairdressers, barbers, beauticians and
related workers

Kirpėjai

5141

5141

Kirpėjai, kosmetologai ir giminiškų
profesijų darbuotojai

Kosmetikai ir giminiškų profesijų
darbuotojai

5142

5141

Kirpėjai, kosmetologai ir giminiškų
profesijų darbuotojai
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Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų
valymo ir bendrosios priežiūros
darbuotojai

5151

5121

Ūkvedžiai ir giminiškų profesijų
darbuotojai

Housekeepers and related workers

Namų ūkio ekonomai

5152

5121

Ūkvedžiai ir giminiškų profesijų
darbuotojai

Housekeepers and related workers

Pastatų prižiūrėtojai

5153

9141

Pastatų sargai ir prižiūrėtojai

Building caretakers

Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų
darbuotojai

5161

5151

Astrologai ir giminiškų profesijų
darbuotojai

Astrologers and related workers

Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų
darbuotojai

5161

5152

Būrėjai, chiromantai ir giminiškų profesijų Fortune-tellers, palmists and related
darbuotojai
workers

Tarnai ir palydovai

5162

5142

Tarnai ir palydovai

Companions and valets

Laidojimo paslaugų darbuotojai

5163

5143

Laidojimo paslaugų darbuotojai

Undertakers
Personal care and related workers not
elsewhere classified
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Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros
darbuotojai

5164

5139

Kitur nepriskirti asmens priežiūros ir
giminiškų profesijų darbuotojai

Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros
darbuotojai

5164

6129

Kitur nepriskirti gyvulių augintojai ir
giminiškų profesijų dabininkai

Market-oriented animal producers and
related workers not elsewhere classified

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims
darbuotojai

5169

5149

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims
darbuotojai

Other personal services workers not
elsewhere classified

Kioskų ir turgaviečių pardavėjai

5211

5230

Kioskų ir turgaus pardavėjai

Stall and market salespersons

Maisto produktų gatvės pardavėjai

5212

9111

Maisto produktų gatvės pardavėjai

Street food vendors
Managers of small enterprises in
wholesale and retail trade

Krautuvininkai

5221

1314

Mažųjų didmeninės ir mažmeninės
prekybos įmonių vadovai

Vyresnieji parduotuvių darbuotojai

5222

5220

Parduotuvių pardavėjai ir prekių
demonstruotojai

Shop salespersons and demonstrators

Parduotuvių pardavėjai

5223

5220

Parduotuvių pardavėjai ir prekių
demonstruotojai

Shop salespersons and demonstrators

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

5230

4211

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

Cashiers and ticket clerks

Madų ir panašūs demonstruotojai

5241

5210

Drabužių ir panašūs demonstruotojai

Fashion and other models

Prekių demonstruotojai

5242

5220

Parduotuvių pardavėjai ir prekių
demonstruotojai

Shop salespersons and demonstrators

Išnešiojamosios prekybos pardavėjai

5243

9113

Išnešiojamosios prekybos ir prekybos
telefonu agentai

Door-to-door and telephone
salespersons

Nuotolinės prekybos pardavėjai

5244

9113

Išnešiojamosios prekybos ir prekybos
telefonu agentai

Door-to-door and telephone
salespersons

Degalinių operatoriai

5245

5220

Parduotuvių pardavėjai ir prekių
demonstruotojai

Shop salespersons and demonstrators

Maitinimo paslaugų prekystalių
pardavėjai

5246

5220

Parduotuvių pardavėjai ir prekių
demonstruotojai

Shop salespersons and demonstrators
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Maitinimo paslaugų prekystalių
pardavėjai

5246

5230

Kioskų ir turgaus pardavėjai

Stall and market salespersons

Kitur nepriskirti pardavėjai

5249

5220

Parduotuvių pardavėjai ir prekių
demonstruotojai

Shop salespersons and demonstrators

Vaikų priežiūros darbuotojai

5311

5131

Vaikų priežiūros darbuotojai

Child-care workers

Mokytojų padėjėjai

5312

5131

Vaikų priežiūros darbuotojai

Child-care workers

Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai

5321

5132

Gydymo ir socialinės rūpybos įstaigų
asmens priežiūros darbuotojai

Institution-based personal care workers

Asmens priežiūros namuose darbuotojai

5322

5133

Asmens priežiūros namuose darbuotojai

Home-based personal care workers

Kitur nepriskirti asmens sveikatos
priežiūros darbuotojai

5329

5132

Gydymo ir socialinės rūpybos įstaigų
asmens priežiūros darbuotojai

Institution-based personal care workers

Kitur nepriskirti asmens sveikatos
priežiūros darbuotojai

5329

5139

Kitur nepriskirti asmens priežiūros ir
giminiškų profesijų darbuotojai

Personal care and related workers not
elsewhere classified

Ugniagesiai

5411

5161

Ugniagesiai

Fire-fighters

Policijos pareigūnai

5412

5162

Policijos pareigūnai

Police officers

Įkalinimo įstaigų sargybiniai

5413

5163

Įkalinimo įstaigų sargybiniai

Prison guards

Apsaugos darbuotojai

5414

5169

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

Protective services workers not elsewhere
classified

Apsaugos darbuotojai

5414

9152

Durininkai, sargai, budėtojai ir giminiškų
profesijų darbuotojai

Doorkeepers, watchpersons and related
workers

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

5419

5169

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

Protective services workers not elsewhere
classified

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių
augintojai

6111

1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės
įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
agriculture, hunting, forestry and fishing

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių
augintojai

6111

6111

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių
augintojai

Field crop and vegetable growers

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai

6112

1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės
įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
agriculture, hunting, forestry and fishing

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai

6112

6112

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai

Tree and shrub crop growers

Sodininkai, daržininkai, medelynų ir
daigynų darbuotojai

6113

1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės
įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
agriculture, hunting, forestry and fishing

Sodininkai, daržininkai, medelynų ir
daigynų darbuotojai

6113

6113

Sodininkai, medelynų ir daigynų
augintojai

Gardeners, horticultural and nursery
growers

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai

6114

1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės

Managers of small enterprises in
agriculture, hunting, forestry and fishing
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6114

6114

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai

Mixed-crop growers
Managers of small enterprises in
agriculture, hunting, forestry and fishing

Gyvulių augintojai

6121

1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės
įmonių vadovai

Gyvulių augintojai

6121

6121

Pienininkystės ir gyvulininkystės
produktų gamintojai ir darbininkai

Dairy and livestock producers

Gyvulių augintojai

6121

6124

Mišriosios gyvulininkystės produktų
gamintojai ir darbininkai

Mixed-animal producers

Paukščių augintojai

6122

1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės
įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
agriculture, hunting, forestry and fishing

Paukščių augintojai

6122

6122

Paukščių augintojai ir giminiškų profesijų
Poultry producers
darbininkai

Paukščių augintojai

6122

6124

Mišriosios gyvulininkystės produktų
gamintojai ir darbininkai

Mixed-animal producers

Bitininkai

6123

6123

Bitininkai

Apiarists
Mixed-animal producers

Bitininkai

6123

6124

Mišriosios gyvulininkystės produktų
gamintojai ir darbininkai

Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai

6129

6129

Kitur nepriskirti gyvulių augintojai ir
giminiškų profesijų dabininkai

Market-oriented animal producers and
related workers not elsewhere classified

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

6130

1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės
įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
agriculture, hunting, forestry and fishing

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai

6130

6130

Augalininkystės ir gyvulininkystės
produktų gamintojai ir darbininkai

Market-oriented crop and animal
producers

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų
darbuotojai

6210

1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės
įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
agriculture, hunting, forestry and fishing

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų
darbuotojai

6210

6141

Miškininkystės ir medienos ruošos
darbininkai

Forestry workers and loggers

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų
darbuotojai

6210

6142

Medžio anglių gamintojai ir giminiškų
profesijų darbininkai

Charcoal burners and related workers

Akvakultūros ūkio darbuotojai

6221

1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės
įmonių vadovai

Managers of small enterprises in
agriculture, hunting, forestry and fishing

Akvakultūros ūkio darbuotojai

6221

6151

Vandens gyvūnų augintojai ir darbininkai Aquatic-life cultivation workers

Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai

6222

1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės

Managers of small enterprises in
agriculture, hunting, forestry and fishing
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6222

6152

Vidaus ir jūros pakrantės vandenų žvejai

Inland and coastal waters fishery workers
Managers of small enterprises in
agriculture, hunting, forestry and fishing

Giliavandenės žvejybos žvejai

6223

1311

Mažųjų žemės ūkio, medžioklės,
miškininkystės, žvejybos ir žuvininkystės
įmonių vadovai

Giliavandenės žvejybos žvejai

6223

6153

Giliavandenės žvejybos žvejai

Deep-sea fishery workers

Medžiotojai

6224

6154

Medžiotojai

Hunters and trappers
Subsistence agricultural and fishery
workers

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų
augintojai

6310

6210

Natūraliojo žemės ir žuvininkystės ūkio
darbininkai

Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai

6320

6210

Natūraliojo žemės ir žuvininkystės ūkio
darbininkai

Subsistence agricultural and fishery
workers

Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių
augalų ir gyvulių augintojai

6330

6210

Natūraliojo žemės ir žuvininkystės ūkio
darbininkai

Subsistence agricultural and fishery
workers

Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir
vaistažolių rinkėjai

6340

6210

Natūraliojo žemės ir žuvininkystės ūkio
darbininkai

Subsistence agricultural and fishery
workers

Statybininkai

7111

7121

Statybininkai, naudojantys tradicines
medžiagas

Builders, traditional materials

Statybininkai

7111

7129

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai Building frame and related trades
ir giminiškų profesijų darbininkai
workers not elsewhere classified

Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai

7112

7122

Mūrininkai

Bricklayers and stonemasons

Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai,
akmentašiai ir raižytojai

7113

7113

Akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai

Stone splitters, cutters and carvers

Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai,
akmentašiai ir raižytojai

7113

7122

Mūrininkai

Bricklayers and stonemasons

Betonuotojai, betono apdailininkai ir
giminiškų profesijų darbininkai

7114

7123

Betonuotojai, tinkuotojai ir giminiškų
profesijų darbininkai

Concrete placers, concrete finishers and
related workers

Dailidės ir staliai

7115

7124

Statybininkai dailidės ir staliai

Carpenters and joiners

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai
ir giminiškų profesijų darbininkai

7119

7129

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai Building frame and related trades
ir giminiškų profesijų darbininkai
workers not elsewhere classified

Stogdengiai

7121

7131

Stogdengiai

Roofers

Grindų ir plytelių klojėjai

7122

7132

Grindų ir plytelių klojėjai

Floor layers and tile setters

Tinkuotojai

7123

7133

Tinkuotojai

Plasterers

Darbininkai izoliuotojai

7124

7134

Darbininkai izoliuotojai

Insulation workers

Stikliai

7125

7135

Stikliai

Glaziers

Vandentiekininkai ir vamzdynų
montuotojai

7126

7136

Vandentiekininkai ir vamzdynų
montuotojai

Plumbers and pipe fitters
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Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių
mechanikai

7127

7233

Pramonės ir žemės ūkio mašinų
mechanikai ir derintojai

Agricultural- or industrial- machinery
mechanics and fitters

Dažytojai ir giminiškų profesijų
darbininkai

7131

7141

Dažytojai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Painters and related workers

Dažytojai purškėjai ir lakuotojai

7132

7142

Lakuotojai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Varnishers and related painters

Statybinių konstrukcijų valytojai

7133

7143

Statinių konstrukcijų valytojai

Building structure cleaners

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

7211

7211

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai Metal moulders and coremakers

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

7211

8211

Metalo apdirbimo staklių operatoriai

Machine-tool operators

Suvirintojai

7212

7212

Suvirintojai

Welders and flamecutters
Sheet-metal workers

LPK 2007 Pavadinimas

LPK 2007 Name

Skardininkai

7213

7213

Valcuotojai, skardininkai ir giminiškų
profesijų darbininkai

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir
montuotojai

7214

7214

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir
montuotojai

Structural-metal preparers and erectors

Takelažininkai ir lynų sujungėjai

7215

7215

Takelažininkai, lynų montuotojai ir
sujungėjai

Riggers and cable splicers

Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų
operatoriai

7221

7221

Kalviai, kalimo ir presavimo įrenginių
operatoriai

Blacksmiths, hammer-smiths and
forging-press workers

Įrankininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai

7222

7222

Įrankininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Tool-makers and related workers

Metalo apdirbimo staklių derintojai ir
operatoriai

7223

7223

Staklių derintojai ir derintojai operatoriai

Machine-tool setters and setteroperators

Metalo apdirbimo staklių derintojai ir
operatoriai

7223

8211

Metalo apdirbimo staklių operatoriai

Machine-tool operators

Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių
galąstojai

7224

7224

Metalo šlifuotojai, poliruotojai ir įrankių
galąstojai

Metal wheel-grinders, polishers and tool
sharpeners

Variklinių transporto priemonių
mechanikai ir taisytojai

7231

7231

Variklinių transporto priemonių
mechanikai ir derintojai

Motor vehicle mechanics and fitters

Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai

7232

7232

Orlaivių variklių mechanikai ir derintojai

Aircraft engine mechanics and fitters

Pramonės ir žemės ūkio mašinų
mechanikai ir taisytojai

7233

7233

Pramonės ir žemės ūkio mašinų
mechanikai ir derintojai

Agricultural- or industrial- machinery
mechanics and fitters

Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai

7234

7231

Variklinių transporto priemonių
mechanikai ir derintojai

Motor vehicle mechanics and fitters

Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir
taisytojai

7311

7311

Tiksliųjų prietaisų ir instrumentų meistrai Precision-instrument makers and
ir remontininkai
repairers

Muzikos instrumentų gamintojai ir
derintojai

7312

7312

Muzikos instrumentų meistrai ir
derintojai

Musical-instrument makers and tuners

Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai

7313

7313

Juvelyrai ir tauriųjų metalų meistrai

Jewellery and precious-metal workers
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Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų
darbininkai

7314

7321

Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų Abrasive wheel formers, potters and
darbininkai
related workers

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir
šlifuotojai

7315

7322

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir
šlifuotojai

Glass-makers, cutters, grinders and
finishers

Ženklų piešėjai, dekoruotojai,
graviruotojai ir ėsdintojai

7316

7323

Stiklo graveriai ir ėsdintojai

Glass engravers and etchers

Ženklų piešėjai, dekoruotojai,
graviruotojai ir ėsdintojai

7316

7324

Piešėjai ant stiklo, keramikos ir giminiškų Glass, ceramics and related decorative
profesijų darbininkai
painters

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš
medienos, vytelių ir panašių medžiagų

7317

7331

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš
medienos ir panašių medžiagų

Handicraft workers in wood and related
materials

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš
medienos, vytelių ir panašių medžiagų

7317

7424

Pynėjai, šepečių gamintojai ir giminiškų
profesijų darbininkai

Basketry weavers, brush makers and
related workers

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš
tekstilės, odos ir panašių medžiagų

7318

7332

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš
tekstilės, odos ir panašių medžiagų

Handicraft workers in textile, leather and
related materials

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš
tekstilės, odos ir panašių medžiagų

7318

7431

Pluošto ruošėjai

Fibre preparers

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš
tekstilės, odos ir panašių medžiagų

7318

7432

Verpėjai, audėjai, mezgėjai ir giminiškų
profesijų darbininkai

Spinners, weavers, knitters and related
workers

Kitur nepriskirti amatininkai

7319

7223

Staklių derintojai ir derintojai operatoriai

Machine-tool setters and setteroperators

Kitur nepriskirti amatininkai

7319

7331

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš
medienos ir panašių medžiagų

Handicraft workers in wood and related
materials

Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai

7321

7341

Raidžių rinkėjai, linotipininkai ir giminiškų Compositors, typesetters and related
profesijų darbininkai
workers

Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai

7321

7342

Stereotipininkai ir elektrotipininkai

Stereotypers and electrotypers

Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai

7321

7343

Spausdinimo graveriai

Printing engravers and etchers

LPK 2007 Pavadinimas

LPK 2007 Name

Spaustuvininkai

7322

7341

Raidžių rinkėjai, linotipininkai ir giminiškų Compositors, typesetters and related
profesijų darbininkai
workers

Spaustuvininkai

7322

7346

Šilkografai, ksilografai ir spaudėjai ant
audinių

Silk-screen, block and textile printers

Spaustuvininkai

7322

8251

Spausdinimo mašinų operatoriai

Printing-machine operators
Bookbinders and related workers

Spaudinių apdailos darbininkai ir
knygrišiai

7323

7345

Knygrišiai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Spaudinių apdailos darbininkai ir
knygrišiai

7323

8252

Knygų įrišimo mašinų operatoriai

Book-binding-machine operators

Pastatų ir kitokie elektrikai

7411

7137

Pastatų ir kitokie elektrikai

Building and related electricians

Elektromechanikai ir elektromonteriai

7412

7241

Elektromechanikai ir elektromonteriai

Electrical mechanics and fitters

Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai

7413

7245

Elektros linijų montuotojai ir

Electrical line installers, repairers and
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remontininkai

cable jointers

Elektroninės įrangos mechanikai ir
taisytojai

7421

7242

Elektroninės įrangos montuotojai

Electronics fitters

Elektroninės įrangos mechanikai ir
taisytojai

7421

7243

Elektroninės įrangos mechanikai ir
remontininkai

Elektronics mechanics and servicers

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų
įrengėjai ir taisytojai

7422

7242

Elektroninės įrangos montuotojai

Electronics fitters

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų
įrengėjai ir taisytojai

7422

7243

Elektroninės įrangos mechanikai ir
remontininkai

Elektronics mechanics and servicers

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų
įrengėjai ir taisytojai

7422

7244

Telegrafo ir telefono įrenginių
montuotojai ir remontininkai

Telegraph and telephone installers and
servicers

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų
įrengėjai ir taisytojai

7422

7245

Elektros linijų montuotojai ir
remontininkai

Electrical line installers, repairers and
cable jointers

Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų
profesijų darbininkai

7511

7411

Mėsininkai, žuvininkai ir giminiškų
profesijų darbininkai

Butchers, fishmongers and related food
preparers

Kepėjai ir konditeriai

7512

7412

Kepėjai ir konditeriai

Bakers, pastry-cooks and confectionery
makers

Pieno produktų gamintojai

7513

7413

Pieno produktų gamintojai

Dairy-products makers
Fruit, vegetable and related preservers

Vaisių, daržovių ir panašių produktų
konservuotojai

7514

7414

Vaisių, daržovių ir panašių produktų
konservuotojai

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai
ir rūšiuotojai

7515

7415

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai
ir rūšiuotojai

Food and beverage tasters and graders

Tabako ruošėjai ir tabako gaminių
gamintojai

7516

7416

Tabako gaminių gamintojai

Tobacco products makers

Medienos meistrai

7521

7421

Medienos meistrai

Wood treaters

Medienos meistrai

7521

8240

Medienos gaminių gamybos mašinų
operatoriai

Wood-products machine operators

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

7522

7422

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai Cabinet-makers and related workers

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir
operatoriai

7523

7423

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir
derintojai operatoriai

Woodworking-machine setters and
setter- operators

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir
operatoriai

7523

8240

Medienos gaminių gamybos mašinų
operatoriai

Wood-products machine operators

Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai

7531

7433

Siuvėjai ir kepurininkai

Tailors, dressmakers and hatters
Furriers and related workers

Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai

7531

7434

Kailininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai

7532

7435

Tekstilės, odos ir kitų medžiagų sukirpėjai Textile, leather and related patternmakers and cutters

Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų

7533

7436

Siuvėjai, siuvinėtojai ir giminiškų

Sewers, embroiderers and related
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profesijų darbininkai

workers

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų
darbininkai

7534

7437

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Upholsterers and related workers

Kailiadirbiai ir odininkai

7535

7441

Kailiadirbiai ir odininkai

Pelt dressers, tanners and fellmongers

Batsiuviai ir giminiškų profesijų
darbininkai

7536

7442

Batsiuviai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Shoe-makers and related workers

Narai

7541

6152

Vidaus ir jūros pakrantės vandenų žvejai

Inland and coastal waters fishery workers

Narai

7541

7216

Narai ir darbininkai povandenininkai

Underwater workers

Sprogdintojai

7542

7112

Sprogdintojai

Shotfirers and blasters

Produktų rūšiuotojai ir bandytojai
(išskyrus maisto produktų ir gėrimų
degustatorius ir rūšiuotojus)

7543

3152

Darbų ir sveikatos saugos ir kokybės
inspektoriai

Safety, health and quality inspectors

Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti
kenkėjų ir piktžolių naikintojai

7544

7143

Statinių konstrukcijų valytojai

Building structure cleaners

Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir
amatininkai

7549

7322

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir
šlifuotojai

Glass-makers, cutters, grinders and
finishers

Kalnakasiai ir kasybos įrenginių
operatoriai

8111

7111

Šachtų ir karjerų darbininkai

Miners and quarry workers

Kalnakasiai ir kasybos įrenginių
operatoriai

8111

8111

Kasybos įrenginių operatoriai

Mining-plant operators

Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių
operatoriai

8112

8112

Mineralinių rūdų ir uolienų apdorojimo
įrenginių operatoriai

Mineral-ore and stone-processing-plant
operators

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų
darbininkai

8113

8113

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų
operatoriai

Well drillers and borers and related
workers

Cemento gamybos, akmens ir kitos
mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų
operatoriai

8114

8212

Cemento gamybos ir kitokios mineralinės Cement and other mineral products
žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
machine operators

Metalų perdirbimo ir apdorojimo
įrenginių operatoriai

8121

8121

Metalo lydymo krosnių operatoriai

Ore and metal furnace operators

Metalų perdirbimo ir apdorojimo
įrenginių operatoriai

8121

8122

Metalo lydymo, liejimo ir valcavimo
įrenginių operatoriai

Metal melters, casters and rolling-mill
operators

Metalų perdirbimo ir apdorojimo
įrenginių operatoriai

8121

8123

Metalo terminio apdorojimo įrenginių
operatoriai

Metal heat-treating-plant operators

Metalų perdirbimo ir apdorojimo
įrenginių operatoriai

8121

8124

Metalo trauktuvų ir ekstruderių
operatoriai

Metal drawers and extruders

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio
metalų paviršiaus dengimo įrenginių
operatoriai

8122

8223

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio
Metal finishing-, plating- and coatingmetalų paviršiaus dengimo įrenginių
machine operators
operatoriai
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Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir
mašinų operatoriai

8131

8151

Cheminių medžiagų smulkinimo, malimo 8151 Crushing-, grinding- and chemicalir maišymo įrenginių operatoriai
moxing- machinery operators

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir
mašinų operatoriai

8131

8152

Cheminio šiluminio apdorojimo įrenginių
Chemical-heat-treating-plant operators
operatoriai

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir
mašinų operatoriai

8131

8153

Cheminio filtravimo ir separavimo
įrenginių operatoriai

Chemical-filtering- and separatingequipment operators

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir
mašinų operatoriai

8131

8154

Cheminio distiliavimo įrenginių ir
reaktorių operatoriai (išskyrus naftos ir
gamtinių dujų perdirbimą)

Chemical-still and reactor operators
(except petroleum and natural gas)

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir
mašinų operatoriai

8131

8155

Naftos ir gamtinių dujų valymo ir
perdirbimo įrenginių operatoriai

Petroleum- and natural-gas-refiningplant operators

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir
mašinų operatoriai

8131

8159

Kitur nepriskirti cheminio žaliavų
perdirbimo įrenginių operatoriai

Chemical-processing-plant operators not
elsewhere classified

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir
mašinų operatoriai

8131

8221

Farmacijos ir parfumerijos gaminių
gamybos mašinų operatoriai

Pharmaceutical- and toiletry-products
machine operators

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir
mašinų operatoriai

8131

8222

Šaudmenų ir sprogstamųjų medžiagų
gamybos mašinų operatoriai

Ammunition- and explosive-products
machine operators

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir
mašinų operatoriai

8131

8229

Kitur nepriskirti chemijos gaminių
gamybos mašinų operatoriai

Chemical-products machine operators
not elsewhere classified

Fotografijos gaminių gamybos mašinų
operatoriai

8132

7344

Fotografijos ir giminiškų profesijų
darbininkai

Photographic and related workers

Fotografijos gaminių gamybos mašinų
operatoriai

8132

8224

Fotografijos gaminių gamybos įrenginių
operatoriai

Photographic-products machine
operators

Guminių gaminių gamybos mašinų
operatoriai

8141

8231

Guminių gaminių gamybos mašinų
operatoriai

Ruber-products machine operators

Plastikinių gaminių gamybos mašinų
operatoriai

8142

8232

Plastikinių gaminių gamybos mašinų
operatoriai

Plastic-products machine operators

Popierinių gaminių gamybos mašinų
operatoriai

8143

8253

Popierinių ir kartoninių gaminių gamybos
Paper-products machine operators
mašinų operatoriai

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo
mašinų operatoriai

8151

8261

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo
mašinų operatoriai

Fibre-preparing-, spinning- and windingmachine operators

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

8152

7432

Verpėjai, audėjai, mezgėjai ir giminiškų
profesijų darbininkai

Spinners, weavers, knitters and related
workers

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

8152

8262

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

Weaving- and knitting-machine
operators

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai

8153

8263

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai Sewing-machine operators

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų
operatoriai

8154

8264

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų
operatoriai
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Kailių ir odos išdirbimo mašinų
operatoriai

8155

8265

Kailių ir odos išdirbimo mašinų
operatoriai

Fur- and leather-preparing-machine
operators

Avalynės ir panašių gaminių gamybos
mašinų operatoriai

8156

8266

Avalynės ir kitokių gaminių mašinų
operatoriai

Shoemaking- and related machine
operators

Skalbimo mašinų operatoriai

8157

8264

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų
operatoriai

Bleaching-, dyeing- and cleaningmachine operators

Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos
gaminių gamybos mašinų operatoriai

8159

8269

Kitur nepriskirti tekstilės, kailių ir odos
gaminių gamybos mašinų operatoriai

Textile-, fur- and leather-products
machine operators not elsewhere
classified

Maisto ir panašių produktų gamybos
mašinų operatoriai

8160

8271

Mėsos ir žuvies apdorojimo ir perdirbimo Meat- and fish-processing-machine
įrenginių operatoriai
operators

Maisto ir panašių produktų gamybos
mašinų operatoriai

8160

8272

Pieno produktų gamybos įrenginių
operatoriai

Dairy-products machine operators

Maisto ir panašių produktų gamybos
mašinų operatoriai

8160

8273

Grūdų ir prieskonių malimo mašinų
operatoriai

Grain- and spice-milling-machine
operators

Maisto ir panašių produktų gamybos
mašinų operatoriai

8160

8274

Kepinių, grūdinių ir šokoladinių produktų Baked-goods, cereal- and chocolategamybos įrenginių operatoriai
products machine operators

Maisto ir panašių produktų gamybos
mašinų operatoriai

8160

8275

Vaisių, daržovių ir riešutų perdirbimo
mašinų operatoriai

Maisto ir panašių produktų gamybos
mašinų operatoriai

8160

8276

Cukraus gamybos ir rafinavimo įrenginių
Sugar production machine operators
operatoriai

Maisto ir panašių produktų gamybos
mašinų operatoriai

8160

8277

Arbatos, kavos ir kakavos apdorojimo ir
perdirbimo mašinų operatoriai

Tea-, coffee- and cocoa-processingmachine operators

Maisto ir panašių produktų gamybos
mašinų operatoriai

8160

8278

Alaus, vyno ir kitų gėrimų gamybos
įrenginių operatoriai

Brewers-, wine and other beverage
machine operators

Maisto ir panašių produktų gamybos
mašinų operatoriai

8160

8279

Tabako gaminių gamybos įrenginių
operatoriai

Tobacco production machine operators

Popieriaus plaušienos paruošimo ir
popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

8171

8142

Popieriaus plaušienos paruošimo
įrenginių operatoriai

Paper-pulp plant operators

Popieriaus plaušienos paruošimo ir
popieriaus gamybos įrenginių operatoriai

8171

8143

Popieriaus gamybos įrenginių operatoriai Papermaking-plant operators

Medienos apdirbimo įrenginių
operatoriai

8172

8141

Medienos apdirbimo įrenginių
operatoriai

Wood-processing- plant operators

Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių
operatoriai

8181

8131

Stiklo ir keramikos degimo krosnių ir
kitokių įrenginių operatoriai

Glass and ceramics kiln and related
machine operators

Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių
operatoriai

8181

8139

Kitur nepriskirti stiklo ir keramikos
gamybos įrenginių operatoriai

Glass, ceramics and related plant
operators not elsewhere classified

Garo variklių ir katilų operatoriai

8182

8162

Garo variklių ir katilų operatoriai

Steam-engine and boiler operators
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Fruit-, vegetable- and nut-processingmachine operators
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Pakavimo, pilstymo į butelius ir
ženklinimo (etiketėmis) operatoriai

8183

8290

Kiti mašinų operatoriai ir surinkėjai

Other machine operators and assemblers

Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir
mašinų operatoriai

8189

8290

Kiti mašinų operatoriai ir surinkėjai

Other machine operators and assemblers

Mechaninių mašinų surinkėjai

8211

8281

Mechaninių mašinų surinkėjai

Mechanical-machinery assemblers

Elektrinės ir elektroninės įrangos
surinkėjai

8212

8282

Elektrinės įrangos surinkėjai

Electrical-equipment assemblers

Elektrinės ir elektroninės įrangos
surinkėjai

8212

8283

Elektroninės įrangos surinkėjai

Electronic-equipment assemblers

Kitur nepriskirti surinkėjai

8219

8284

Metalinių, guminių ir plastikinių gaminių
surinkėjai

Metal-, rubber- and plastic-products
assemblers

Kitur nepriskirti surinkėjai

8219

8285

Medinių ir panašių gaminių surinkėjai

Wood and related products assemblers

Kitur nepriskirti surinkėjai

8219

8286

Kartono, tekstilės ir panašių gaminių
surinkėjai

Paperboard, textile and related products
assemblers

Kitur nepriskirti surinkėjai

8219

8290

Kiti mašinų operatoriai ir surinkėjai

Other machine operators and assemblers

Lokomotyvų mašinistai

8311

8311

Lokomotyvų mašinistai

Locomotive-engine drivers

Geležinkelio ratstabdininkai,
signalizuotojai ir iešmininkai

8312

8312

Geležinkelio ratstabdininkai,
Railway brakers, signallers and shunters
signalizuotojai, iešmininkai ir sukabintojai

Motociklų vairuotojai

8321

8321

Motociklų vairuotojai

Motor-cycle drivers

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų
vairuotojai

8322

8322

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų
vairuotojai

Car, taxi and van drivers

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

8331

8323

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

Bus and tram drivers
Heavy truck and lorry drivers

LPK 2012 Pavadinimas

LPK 2007 Name

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių
transporto priemonių vairuotojai

8332

8324

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių
transporto priemonių vairuotojai

Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių
operatoriai

8341

8331

Žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų ir
įrenginių operatoriai

Motorised farm and forestry plant
operators

Žemės darbų ir panašių mašinų
operatoriai

8342

8332

Žemės darbų ir panašių mašinų
operatoriai

Earth-moving and related plant
operators

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų
operatoriai

8343

8333

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų
Crane, hoist and related plant operators
operatoriai

Krovininių platformų ir krautuvų
operatoriai

8344

8334

Krovininių platformų ir krautuvų
operatoriai

Lifting-truck operators

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų
darbininkai

8350

8340

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Ships deck crews and related workers

Namų valytojai ir pagalbininkai

9111

9131

Namų ruošos pagalbininkai ir valytojai

Domestic helpers and cleaners

9132

Viešbučių, biurų ir kitų įstaigų pagalbiniai Helpers and cleaners in offices, hotels
darbininkai, valytojai ir kambarinės
and other establishments

Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai,
kambarinės ir pagalbininkai
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Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

9121

9133

Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

Hand-launderers and pressers

Transporto priemonių plovėjai

9122

9142

Transporto priemonių, langų ir kitokie
plovėjai

Vehicle, window and related cleaners

Langų plovėjai

9123

9142

Transporto priemonių, langų ir kitokie
plovėjai

Vehicle, window and related cleaners

Kiti valytojai

9129

9142

Transporto priemonių, langų ir kitokie
plovėjai

Vehicle, window and related cleaners

Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio
darbininkai

9211

9211

Nekvalifikuoti žemės ūkio darbininkai ir
samdiniai

Farm-hands and labourers

Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio
darbininkai

9212

9211

Nekvalifikuoti žemės ūkio darbininkai ir
samdiniai

Farm-hands and labourers

Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir
gyvulininkystės ūkio darbininkai

9213

9211

Nekvalifikuoti žemės ūkio darbininkai ir
samdiniai

Farm-hands and labourers

Nekvalifikuoti sodininkystės ir
daržininkystės ūkio darbininkai

9214

6113

Sodininkai, medelynų ir daigynų
augintojai

Gardeners, horticultural and nursery
growers

Nekvalifikuoti sodininkystės ir
daržininkystės ūkio darbininkai

9214

9211

Nekvalifikuoti žemės ūkio darbininkai ir
samdiniai

Farm-hands and labourers

Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai

9215

9212

Nekvalifikuoti miškininkystės darbininkai Forestry labourers

Nekvalifikuoti žuvininkystės ir
akvakultūros ūkio darbininkai

9216

9213

Nekvalifikuoti žuvininkystės, medžioklės
ir spąstų spendimo darbininkai

Fishery, hunting and trapping labourers

Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų
eksploatavimo darbininkai

9311

9311

Nekvalifikuoti gavybos darbininkai

Mining and quarrying labourers

Nekvalifikuoti inžinerinių statinių
statybos darbininkai

9312

9312

Nekvalifikuoti užtvankų ir panašių
statinių statybos ar kelių tiesybos ir
eksploatavimo darbininkai

Construction and maintenance labourers:
roads, dams and similar constructions

Nekvalifikuoti pastatų statybos
darbininkai

9313

9313

Nekvalifikuoti pastatų statybos
darbininkai

Building construction labourers

Pakuotojai (rankomis)

9321

9322

Pakuotojai (rankomis) ir kiti nekvalifikuoti Hand packers and other manufacturing
apdirbimo pramonės darbininkai
labourers

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo
pramonės darbininkai

9329

9321

Nekvalifikuoti surinkėjai

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo
pramonės darbininkai

9329

9322

Pakuotojai (rankomis) ir kiti nekvalifikuoti Hand packers and other manufacturing
apdirbimo pramonės darbininkai
labourers

Rankinių ir pedalinių transporto
priemonių vairuotojai

9331

9331

Rikšos vežimėlių ar pedalinių transporto
priemonių vairuotojai

Hand or pedal vehicle drivers

Traukiančių transporto priemones ir
mašinas gyvulių vadeliotojai

9332

9332

Traukiančių transporto priemones ir
mašinas gyvulių vadeliotojai

Drivers of animal-drawn vehicles and
machinery

Krovikai

9333

9333

Krovikai

Freight handlers

LPK 2012 Name
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Assembling labourers
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Prekių krovėjai į lentynas

9334

9333

Krovikai

Freight handlers

Greitojo maisto ruošėjai

9411

5122

Virėjai

Cooks

LPK 2012 Pavadinimas

LPK 2007 Pavadinimas

LPK 2007 Name

Virtuvės pagalbininkai

9412

9132

Viešbučių, biurų ir kitų įstaigų pagalbiniai Helpers and cleaners in offices, hotels
darbininkai, valytojai ir kambarinės
and other establishments

Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

9510

9120

Batų valytojai ir kitų gatvėje teikiamų
paslaugų darbuotojai

Shoe cleaning and other street services
elementary occupations

Ne maisto produktų gatvės pardavėjai

9520

9112

Ne maisto produktų gatvės pardavėjai

Sreet vendors, non-food products

Buitinių atliekų surinkėjai

9611

9161

Šiukšlių surinkėjai

Garbage collectors

Buitinių atliekų rūšiuotojai

9612

9161

Šiukšlių surinkėjai

Garbage collectors

Buitinių atliekų rūšiuotojai

9612

9321

Nekvalifikuoti surinkėjai

Assembling labourers

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų
darbininkai

9613

9162

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Sweepers and related labourers

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

9621

9151

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

Messengers, package and luggage
porters and deliverers

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

9621

9152

Durininkai, sargai, budėtojai ir giminiškų
profesijų darbuotojai

Doorkeepers, watchpersons and related
workers

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų
darbininkai

9622

9162

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Sweepers and related labourers

Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių
rodmenų tikrintojai

9623

9153

Pinigų iš automatų surinkėjai, skaitiklių
rodmenų kontrolieriai ir giminiškų
profesijų darbuotojai

Vending-machine money collectors,
meter readers and related workers

Vandens vežikai ir malkų rinkėjai

9624

9162

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų
darbininkai

Sweepers and related labourers

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai

9629

9152

Durininkai, sargai, budėtojai ir giminiškų
profesijų darbuotojai

Doorkeepers, watchpersons and related
workers

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai
ir admirolai

0110

0110

Ginkluotosios pajėgos

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai,
seržantai ir viršilos

0210

0110

Ginkluotosios pajėgos

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti
laipsniai

0310

0110

Ginkluotosios pajėgos
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