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1

Vadovai
Managers

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Vadovai

Description:

Managers

Aiškinamosios
pastabos:

Vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina visą
Explanatory
valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų arba jų
notes:
vidaus padalinių veiklą ir jai vadovauja, taip pat nustato
ir peržiūri jų politikos kryptis, įstatymus, teisės aktus ir
reglamentuojamuosius dokumentus. Kompetentingam
daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO
kvalifikacijos lygmeniui, išskyrus 14 pagrindinį pogrupį
„Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų
paslaugų srities vadovai“, kurio profesijų atstovams
reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Pagrindinės vadovų atliekamos užduotys:
valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų arba jų
vidaus padalinių politikos, biudžeto, įstatymų ir
reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir
konsultavimas šiais klausimais; tikslų ir standartų
nustatymas, taip pat jų įgyvendinimo programų,
politikos krypčių ir procedūrų nustatymas ir vertinimas;
tinkamų sistemų ir procedūrų parengimo ir
įgyvendinimo užtikrinimas siekiant kontroliuoti
biudžetą; materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių
skyrimas politikai ir programoms įgyvendinti;
organizacijos arba įmonės ir jos darbuotojų veiklos
stebėsena ir vertinimas; darbuotojų atranka arba
atrankos rezultatų tvirtinimas; sveikatos ir saugos
reikalavimų laikymosi užtikrinimas; įprastinės veiklos
planavimas ir vadovavimas jai; atstovavimas valstybinei
įstaigai, įmonei arba jų vidaus padaliniams ir derybos jų
vardu susitikimuose ir kituose forumuose. Šios
pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius
pagrindinius pogrupius: 11 Teisės aktų leidėjai,
vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų,
organizacijų ir kiti vadovai 12 Administravimo ir
komercijos vadovai 13 Gamybos ir specializuotų
paslaugų srities vadovai 14 Viešbučių ir restoranų,
mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai
Pastabos Atkreiptinas dėmesys, kad skirtumas tarp
vadovų, priskirtų 1 pagrindinei grupei, ir vadovų bei
kitoms pagrindinėms grupėms priskirtų prižiūrėtojų yra
tas, kad abiem grupėms priskirti vadovai ir prižiūrėtojai
gali planuoti, organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti kitų
asmenų atliekamą darbą ir jam vadovauti. Be to,
vadovai paprastai yra atsakingi už sprendimus dėl
bendro strateginio vadovavimo įmonei arba
organizacijai ar jos padaliniui ir jų veiklai (pavyzdžiui,
dėl gamintinų prekių rūšių, kiekio ir kokybės); biudžeto
(kiek lėšų ir kur išleisti); taip pat dėl darbuotojų
atrankos, paskyrimo į darbą ir atleidimo. Prižiūrėtojai
gali konsultuoti ir teikti pagalbą vadovams šiais
klausimais, ypač susijusiais su darbuotojų atranka ir
atleidimu, tačiau nėra įgalioti priimti sprendimų.
Atkreiptinas dėmesys, kad nebūtina, jog vadovai būtų
atsakingi už visas tris sritis: strateginį vadovavimą bei
vadovavimą veiklai, biudžetą ir darbuotojų atranką bei
atleidimą. Jų savarankiškumo lygis taip pat gali skirtis.
Esminis skirtumas tas, kad prižiūrėtojai atsako tik už
kitų darbuotojų veiklos priežiūrą, o vadovai atsako už
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Managers plan, direct, coordinate and evaluate the
overall activities of enterprises, governments and other
organizations, or of organizational units within them,
and formulate and review their policies, laws, rules and
regulations. Competent performance in most
occupations in this major group requires skills at the
fourth ISCO skill level, except for Sub-major group 14,
Hospitality, retail and other services managers, for
which skills at the third ISCO skill level are generally
required. Tasks performed by managers usually
include: formulating and advising on the policy,
budgets, laws and regulations of enterprises,
governments and other organizational units;
establishing objectives and standards and formulating
and evaluating programs and policies and procedures
for their implementation; ensuring appropriate systems
and procedures are developed and implemented to
provide budgetary control; authorising material,
human and financial resources to implement policies
and programs; monitoring and evaluating performance
of the organization or enterprise and of its staff;
selecting, or approving the selection of staff; ensuring
compliance with health and safety requirements;
planning and directing daily operations; representing
and negotiating on behalf of the government,
enterprise or organizational unit managed in meetings
and other forums. Occupations in this major group are
classified into the following sub-major groups: 11 Chief
executives, senior officials and legislators 12
Administrative and commercial managers 13
Production and specialized services managers 14
Hospitality, retail and other services managers In
distinguishing between managers classified in Major
group 1, Managers, and supervisors, classified in other
major groups, it should be noted that both managers
and supervisors may plan, organize, coordinate, control
and direct the work done by others. In addition,
managers usually have responsibility for and make
decisions about: the overall strategic and operational
direction of a business or organizational unit (for
example about the kinds, quantity and quality of goods
to be produced); budgets (how much money is to be
spent and for what purposes); and the selection,
appointment and dismissal of staff. Supervisors may
provide advice and assistance to managers on these
matters, especially in relation to staff selection and
dismissal, but do not have authority to make decisions.
It should be noted that it is not a necessary condition
that managers have responsibility for all three of
strategic and operational direction, budgets and staff
selection and dismissal. The degree of autonomy they
exercise may also vary. The critical difference is that
supervisors are responsible only for the supervision of
the activities of other workers, whereas managers have
overall responsibility for the operations of an
organizational unit.
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viso organizacijos padalinio veiklą.
11

Generaliniai direktoriai, vyresnieji pareigūnai ir teisės aktų leidėjai
Chief executives, senior officials and legislators

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Generaliniai direktoriai, vyresnieji pareigūnai ir teisės
aktų leidėjai

Description:

Chief executives, senior officials and legislators

Aiškinamosios
pastabos:

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai,
Explanatory
įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai rengia ir
notes:
peržiūri politikos kryptis, taip pat padedami kitų
vadovų planuoja, koordinuoja ir vertina visą valstybinių
įstaigų, įmonių, ir kitų organizacijų veiklą ir jai
vadovauja. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio
pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų
ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės
šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos
užduotys: pirmininkavimas įstatymų leidžiamųjų
institucijų, direktorių tarybų ir komitetų darbui arba
dalyvavimas jame; valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų
organizacijų politikos, biudžeto, įstatymų ir
reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir
konsultavimas; įmonių, valstybės institucijų arba
agentūrų ir kitų organizacijų tikslų nustatymas; jiems
įgyvendinti skirtų programų, politikos krypčių ir
procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas;
tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui
kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas;
materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas
politikai ir programoms įgyvendinti; organizacijos arba
įmonės veiklos stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų
darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų
tvirtinimas; su ceremonijomis susijusių pareigų
atlikimas ir atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei,
organizacijai arba bendruomenei oficialiomis progomis
ir susitikimuose, derybose, renginiuose ir viešuose
projektų svarstymuose. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 111 Teisės aktų
leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai 112 Įmonių,
įstaigų ir organizacijų vadovai

111

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji pareigūnai
Legislators and senior officials

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji pareigūnai

Description:

Legislators and senior officials

Aiškinamosios
pastabos:

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji tarnautojai nustato
Explanatory
valstybės, regiono arba vietos valdžios ar
notes:
bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų
politikos kryptis, organizuoja jų įgyvendinimą, šiuo
klausimu konsultuoja ir jam vadovauja. Jie rengia,
priima, taiso arba atšaukia įstatymus, norminius teisės
aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus, planuoja,
organizuoja, kontroliuoja ir vertina bendrą valstybės
institucijų ir agentūrų, tradicinių bendruomenių ir
specialios paskirties organizacijų veiklą ir jai vadovauja.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pirmininkavimas
įstatymų leidžiamųjų institucijų ir valdžios
administracinių tarybų, teisėkūros posėdžiams, vietos
bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų
darbui ir dalyvavimas jame; dalyvavimas valdymo
lygmens administracinėse tarybose arba oficialiuose
komitetuose; plačiajai visuomenei susirūpinimą
keliančių klausimų nagrinėjimas ir rinkėjų interesų
gynimas; valstybės politikos, biudžeto, įstatymų ir
reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir
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Chief executives, senior officials and legislators
formulate and review the policies and plan, direct
coordinate and evaluate the overall activities of
enterprises, governments and other organizations with
the support of other managers. Competent
performance in most occupations in this sub-major
group requires skills at the fourth ISCO skill level .
Tasks performed by workers in this sub-major group
usually include: presiding over or participating in the
proceedings of legislative bodies, boards of directors
and committees; formulating and advising on the
policy budgets, laws and regulations of enterprises,
governments and other organizations; establishing
objectives for enterprises, government departments or
agencies and other organizations; formulating or
approving and evaluating programs and policies and
procedures for their implementation; ensuring
appropriate systems and procedures are developed
and implemented to provide budgetary control;
authorising material, human and financial resources to
implement policies and programs; monitoring and
evaluating performance of the organization or
enterprise; selecting, or approving the selection of
senior staff; performing ceremonial duties and
representing the enterprise, government, organization
or community at official occasions and in meetings,
negotiations, conventions and public hearings.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 111 Legislators and senior
officials 112 Managing directors and chief executives

Legislators and senior officials determine, formulate,
advise on and direct the implementation of policies of
national, state, regional or local governments or
communities, and of special interest organizations.
They make, ratify, amend or repeal laws, public rules
and regulations and plan, organize, direct, control and
evaluate the overall activities of government
departments and agencies, traditional communities
and special interest organizations Tasks performed
usually include: presiding over or participating in the
proceedings of legislative bodies and administrative
councils of governments, legislative assemblies, local
communities and special interest organizations; serving
on government administrative boards or official
committees; investigating matters of concern to the
public and promoting the interests of constituents;
formulating and advising on government policy,
budgets, laws and regulations; establishing objectives
for organizations and formulating or approving and
evaluating programs and policies and procedures for
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konsultavimas; organizacijų tikslų iškėlimas ir jiems
įgyvendinti skirtų programų, politikos krypčių ir
procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas;
rekomendacijos dėl pateiktų dokumentų, suvestinių ir
ataskaitų, jų tikrinimas, vertinimas ir tvirtinimas;
tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui
kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas;
bendruomeninės žemės naudojimo ir kitų išteklių
paskirstymas; su ceremonijomis susijusių pareigų
atlikimas ir atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei,
organizacijai arba bendruomenei oficialiomis progomis
ir susitikimuose, derybose, renginiuose ir viešuose
projektų svarstymuose. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 1111 Teisės aktų leidėjai
1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai 1113 Seniūnai
1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai

their implementation; recommending, reviewing,
evaluating and approving documents, briefs and
reports submitted; ensuring appropriate systems and
procedures are developed and implemented to
provide budgetary control; allocating the use of
communal land and other resources; performing
ceremonial duties and representing the government,
organization or community at official occasions and in
meetings, negotiations, conventions and public
hearings. Occupations in this minor group are classified
into the following unit groups: 1111 Legislators 1112
Senior government officials 1113 Traditional chiefs and
heads of village 1114 Senior officials of special-interest
organizations

1111

Teisės aktų leidėjai
Legislators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Teisės aktų leidėjai

Description:

Legislators

Aiškinamosios
pastabos:

Teisės aktų leidėjai apibrėžia, nustato valstybės,
Explanatory
regiono arba vietos valdžios institucijų ir tarptautinių
notes:
valstybinių agentūrų politikos kryptis ir vadovauja jas
įgyvendinant, rengia, priima, taiso arba atšaukia
įstatymus, norminius teisės aktus ir
reglamentuojamuosius dokumentus. Jie gali būti
renkami ir nerenkami parlamento, tarybų ir vyriausybės
nariai. Atliekamos užduotys: (a) pirmininkavimas
įstatymų leidžiamųjų institucijų ir valstybės, regiono ar
vietos valdžios administracinių tarybų arba teisėkūros
posėdžių darbui arba dalyvavimas jų darbe; (b)
valstybės, regiono arba vietos valdžios politikos krypčių
nustatymas, rengimas ir vadovavimas jas įgyvendinant;
(c) įstatymų, norminių teisės aktų ir reglamentuojamųjų
dokumentų rengimas, priėmimas, taisymas arba
atšaukimas vadovaujantis įstatymais arba konstitucija;
(d) dalyvavimas valdymo lygmens administracinėse
tarybose arba oficialiuose komitetuose; (e) plačiajai
visuomenei susirūpinimą keliančių klausimų
nagrinėjimas ir atstovaujamų rinkėjų interesų gynimas;
(f) dalyvavimas bendruomenės renginiuose ir
susitikimuose, siekiant pasitarnauti bendruomenei,
suprasti viešąją nuomonę ir suteikti informacijos apie
vyriausybės planus; (g) derybos su kitais teisės aktų
leidėjais ir interesų grupių atstovais, siekiant suderinti
skirtingus interesus ir parengti politikos kryptis bei
susitarimus; (h) esant vyriausybės nariais vadovavimas
vyresniesiems administratoriams ir valstybės institucijų
bei agentūrų tarnautojams aiškinant ir įgyvendinant
valstybės politikos kryptis. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Savivaldybės tarybos narys – Ministras –
Meras – Parlamento narys – Ministras Pirmininkas –
Valstybės sekretorius – Senatorius – Valstijos
gubernatorius

1112

Vyresnieji valstybės pareigūnai
Senior government officials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vyresnieji valstybės pareigūnai

Description:

Senior government officials

Aiškinamosios
pastabos:

Vyresnieji valstybės tarnautojai konsultuoja valstybės
politikos klausimais, prižiūri, kaip valstybės institucijos
bei agentūros aiškina ir įgyvendina valstybės politikos
kryptis ir teisės aktus, atstovauja savo šaliai užsienyje ir

Explanatory
notes:

Senior government officials advise governments on
policy matters, oversee the interpretation and
implementation of government policies and legislation
by government departments and agencies, represent
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Legislators determine, formulate, and direct policies of
national, state, regional or local governments and
international governmental agencies, and make, ratify,
amend or repeal laws, public rules and regulations.
They include elected and non-elected members of
parliaments, councils and governments. Tasks include (a) presiding over or participating in the proceedings
of legislative bodies and administrative councils of
national, state, regional or local governments or
legislative assemblies; (b) determining, formulating,
and directing policies of national, state, regional or
local governments; (c) making, ratifying, amending or
repealing laws, public rules and regulations within a
statutory or constitutional framework; (d) serving on
government administrative boards or official
committees; (e) investigating matters of concern to the
public and promoting the interests of the
constituencies which they represent; (f) attending
community functions and meetings to provide service
to the community, understand public opinion and
provide information on government plans; (g)
negotiating with other legislators and representatives
of interest groups in order to reconcile differing
interests, and to create policies and agreements; (h) as
members of the government, directing senior
administrators and officials of government
departments and agencies in the interpretation and
implementation of government policies. Examples of
the occupations classified here: - City councillor Government minister - Mayor - Member of parliament
- President (government) - Secretary of State - Senator
- State Governor
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veikia jos vardu arba atlieka panašias užduotis
tarpvyriausybinėse organizacijose. Jie planuoja,
organizuoja, kontroliuoja ir vertina visą savivaldybės ar
vietos, regiono ir šalies valdžios padalinių, tarybų,
agentūrų arba komisijų veiklą ir jai vadovauja,
laikydamiesi vyriausybės ir įstatymų leidžiamųjų
institucijų patvirtintų teisės aktų ir politikos krypčių.
Atliekamos užduotys: (a) valstybės, regiono arba vietos
valdžios ir teisės aktų leidėjų konsultavimas politikos
klausimais; (b) konsultavimas, rengiant valstybės
biudžetą, įstatymus ir reglamentuojamuosius
dokumentus, įskaitant jų pataisas; (c) valstybės
institucijų arba agentūrų tikslų apibrėžimas
vadovaujantis teisės aktais ir valstybės politika; (d)
valstybės politikos kryptims įgyvendinti skirtų
programų ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir
vertinimas kartu su vyriausybe arba su ja
konsultuojantis; (e) rekomendacijos dėl vidurinės
grandies vadovų ir vyresniųjų darbuotojų pateiktų
dokumentų, suvestinių ir ataskaitų, jų vertinimas ir
tvirtinimas; (f) tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų
biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo
užtikrinimas; (g) bendra koordinavimo veikla kartu su
kitais vyresniaisiais valstybės vadovais ir tarnautojais;
(h) pateikčių rengimas teisėkūros ir kitiems vyriausybės
komitetams dėl politikos krypčių, programų arba
biudžeto; (i) valstybės institucijų ir agentūrų valstybės
politikos krypčių ir teisės aktų aiškinimo ir
įgyvendinimo priežiūra. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Ambasadorius – Administracijos
direktorius – Valstybinės komisijos narys – Generalinis
konsulas – Generalinis direktorius (vyriausybės
padalinys) – Generalinis direktorius (tarpvyriausybinė
organizacija) – Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo
departamento generalinis direktorius – Generalinis
inspektorius (policija) – Nuolatinis vadovas (vyriausybės
padalinys) – Policijos komisaras – Generalinis
sekretorius (vyriausybės administracija) – Sekretoriaus
pavaduotojas (vyriausybė) Pastabos Valstybinių įmonių
generaliniai direktoriai priskiriami 1120 pogrupiui
„Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.

their country abroad and act on its behalf, or carry out
similar tasks in intergovernmental organizations. They
plan, organize, direct, control and evaluate the overall
activities of municipal or local, regional and national
government departments, boards, agencies or
commissions in accordance with legislation and
policies established by government and legislative
bodies. Tasks include - (a) advising national, state,
regional or local governments and legislators on policy
matters; (b) advising on the preparation of government
budgets, laws and regulations, including amendments;
(c) establishing objectives for government departments
or agencies in accordance with government legislation
and policy; (d) formulating or approving and evaluating
programs and procedures for the implementation of
government policies in conjunction or consultation
with government: (e) recommending, reviewing,
evaluating and approving documents, briefs and
reports submitted by middle managers and senior staff
members; (f) ensuring appropriate systems and
procedures are developed and implemented to
provide budgetary control; (g) co-ordinating activities
with other senior government managers and officials;
(h) making presentations to legislative and other
government committees regarding policies programs
or budgets; (i) overseeing the interpretation and
implementation of government policies and legislation
by government departments and agencies. Examples
of the occupations classified here: - Ambassador - City
administrator - Civil service commissioner - Consulgeneral - Director-general (government department) Director-general (intergovernmental organization) Fire commissioner - Inspector-general (police) Permanent head (government department) - Police
commissioner - Secretary-general, government
administration - Under-secretary (government) Chief
executives of Government owned enterprises are
included in Unit group 1120, Managing directors and
chief executives.

1113

Seniūnai
Traditional chiefs and heads of villages

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Seniūnai

Description:

Traditional chiefs and heads of villages

Aiškinamosios
pastabos:

Seniūnai atlieka įvairias teisės aktų leidybos,
Explanatory
administracines ir su ceremonijomis susijusias užduotis notes:
ir pareigas, nulemtas senovinių tradicijų, teisių ir
atsakomybės pasiskirstymo tarp kaimų vadovų ir
vietos, regiono bei nacionalinės valdžios. Atliekamos
užduotys: (a) bendruomeninės žemės naudojimo ir kitų
išteklių paskirstymas bendruomenės arba kaimo namų
ūkiams; (b) bendruomenės arba kaimo perteklinės
produkcijos surinkimas ir paskirstymas; (c) ginčų tarp
bendruomenės arba kaimo narių sprendimas; (d)
drausminių nuobaudų taikymas bendruomenės arba
kaimo nariams už taisyklių ir papročių nesilaikymą; (e)
pareigų, susijusių su gimimo, vedybų, laidotuvių,
derliaus nuėmimo ir kitomis ceremonijomis, atlikimas;
(f) atstovavimas bendruomenei arba kaimui vietos arba
regiono tarybose; (g) bendruomenės arba kaimo
informavimas apie teisės aktus ir
reglamentuojamuosius dokumentus. Šio pogrupio
profesija – Seniūnas
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Traditional chiefs and heads of villages perform a
variety of legislative, administrative and ceremonial
tasks and duties, determined by ancient traditions, as
well as by the division of rights and responsibilities
between village chiefs and the local, regional and
national authorities. Tasks include - (a) allocating the
use of communal land and other resources among
households in the community or village; (b) collecting
and distributing surplus production of the community
or village; (c) settling disputes between members of
the community or village; (d) disciplining members of
the community or village for violation of rules and
customs; (e) performing ceremonial duties in
connection with births, marriages, deaths, harvests and
other important occasions; (f) representing the
community or village on local or regional councils; (g)
informing the community or village about government
rules and regulations. Examples of the occupations
classified here: - Village chief - Village head
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1114

Specialios paskirties organizacijų vadovai
Senior officials of special-interest organizations

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Specialios paskirties organizacijų vadovai

Description:

Senior officials of special-interest organizations

Aiškinamosios
pastabos:

Specialios paskirties organizacijų vadovai nustato,
rengia tokių specialios paskirties organizacijų, kaip
politinių partijų organizacijos, profesinės sąjungos,
darbdavių organizacijos, prekybos ir pramonės
asociacijos, humanitarinės pagalbos arba labdaros
organizacijos ar sporto asociacijos, politikos kryptis ir
vadovauja jas įgyvendinant, atstovauja šioms
organizacijoms ir veikia jų vardu. Atliekamos užduotys:
(a) organizacijos politikos krypčių, taisyklių ir nuostatų
nustatymas ir rengimas; (b) organizacijos bendros
veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai;
(c) organizacijos veiklos ir rezultatų tikrinimas ir
ataskaitų teikimas direktorių taryboms ir
valdantiesiems organams, organizacijos nariams ir
finansavimo įstaigoms; (d) derybos organizacijos, jos
narių ir panašių specialiųjų interesų grupių vardu; (e)
organizacijos, jos narių ir panašių specialiųjų interesų
grupių interesų gynimas įstatymų leidžiamosiose
institucijose, vyriausybėje arba visuomenėje; (f)
padalinių, kuriems pavesta įgyvendinti organizacijos
politikos kryptis, programas, taisykles ir nuostatus,
planavimas, organizavimas ir vadovavimas jiems; (g)
tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui
kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas;
(h) organizacijos arba bendrovės veiklos stebėsena ir
vertinimas pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis;
(i) atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis ir
tarybos posėdžiuose, derybose, renginiuose, viešuose
projektų svarstymuose ir forumuose. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Profesinės sąjungos pirmininkas
– Darbdavių organizacijos vadovas – Lyderis, politinė
partija – Politinės partijos pirmininkas – Generalinis
sekretorius, aplinkosaugos organizacija – Generalinis
sekretorius, žmogaus teisių apsaugos organizacija

Explanatory
notes:

Senior officials of special-interest organizations
determine, formulate and direct the implementation of
policies of special-interest organizations, such as
political-party organizations, trade unions, employers'
organizations, trade and industry associations,
humanitarian or charity organizations, or sports
associations, and represent their organizations and act
on their behalf. Tasks include - (a) determining and
formulating the policies, rules and regulations of the
organization; (b) planning, directing and coordinating
the general functioning of the organization; (c)
reviewing the operations and results of the
organization and reporting to boards of directors and
governing bodies, the organization’s membership and
funding agencies; (d) negotiating on behalf of the
organization, its members and relevant special-interest
groups; (e) promoting the interests of the organization,
its members and relevant special-interest groups
before the legislature, government or general public;
(f) planning, organising and directing sections charged
with implementing the organization's policies,
programmes, rules and regulations; (g) ensuring
appropriate systems and procedures are developed
and implemented to provide budgetary control; (h)
monitoring and evaluating performance of the
organization or enterprise against established
objectives and policies; (i) representing the
organization at official occasions and board meetings,
in negotiations, at conventions, public hearings and
forums. Examples of the occupations classified here: Chairperson, trade union - Director-general, employers'
organization - Leader, political party - President,
political party - Secretary-general, environment
protection organization - Secretary-general, human
rights organization

112

Generaliniai ir vykdomieji direktoriai
Managing directors and chief executives

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Generaliniai ir vykdomieji direktoriai

Description:

Managing directors and chief executives

Aiškinamosios
pastabos:

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, kitų vadovų
padedami, rengia ir peržiūri politikos kryptis ir
planuoja, koordinuoja, vertina visą įmonių arba
organizacijų veiklą (išskyrus specialios paskirties
organizacijas ir valstybės institucijas) ir jai vadovauja
paprastai pagal direktorių tarybos arba valdymo
organo, kuriems jie atsiskaito už vykdomą veiklą ir
pasiektus rezultatus, nustatytas rekomendacijas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: bendros įmonės ar
organizacijos veiklos planavimas, koordinavimas ir
vadovavimas jai; įmonės, įstaigos ar organizacijos
veiklos ir rezultatų tikrinimas ir ataskaitų teikimas
direktorių taryboms ir valdymo organams; įmonės,
įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos
krypčių ir programų nustatymas; bendras vadovavimas
organizacijoms ir jų valdymas; biudžeto sudarymas ir
valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių
naudojimo užtikrinimas; medžiagų, žmogiškųjų ir
finansinių išteklių skyrimas, įgyvendinant organizacijos

Explanatory
notes:

Managing directors and chief executives formulate and
review the policies and plan, direct, coordinate and
evaluate the overall activities of enterprises or
organizations (except special interest organizations
and government departments) with the support of
other managers, usually within guidelines established
by a board of directors or a governing body to whom
they are answerable for the operations undertaken and
results. Tasks performed usually include: planning,
directing and coordinating the general functioning of
an enterprise or organization; reviewing the operations
and results of the enterprise, or organization, and
reporting to boards of directors and governing bodies;
determining objectives, strategies, policies and
programs for the enterprise or organization; providing
overall direction and management to organizations;
establishing and managing budgets, controlling
expenditure and ensuring the efficient use of
resources; authorising material, human and financial
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politikos kryptis ir programas; organizacijos, įstaigos ar
įmonės veiklos stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus
tikslus ir politikos kryptis; konsultavimasis su
vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų
bei ataskaitų peržiūra; atstovavimas organizacijai
oficialiomis progomis, derybose, renginiuose,
seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir
forumuose; vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų
atrankos rezultatų tvirtinimas; užtikrinimas, kad
organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir
reglamentuojamųjų dokumentų. Šios grupės profesijos
pogrupis 1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

resources to implement organizational policies and
programs; monitoring and evaluating performance of
the organization or enterprise against established
objectives and policies; consulting with senior
subordinate staff and reviewing recommendations and
reports; representing the organization at official
occasions, in negotiations, at conventions, seminars,
public hearings and forums; selecting, or approving the
selection of senior staff; ensuring the organization
complies with relevant legislation and regulations
Occupations in this minor group are classified into the
following unit group: 1120 Managing directors and
chief executives

1120

Generaliniai ir vykdomieji direktoriai
Managing directors and chief executives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Generaliniai ir vykdomieji direktoriai

Description:

Managing directors and chief executives

Aiškinamosios
pastabos:

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, kitų vadovų
Explanatory
padedami, rengia ir peržiūri politikos kryptis, planuoja, notes:
koordinuoja, vertina visą įmonių arba organizacijų
veiklą (išskyrus specialios paskirties organizacijas ir
valstybės institucijas) ir jai vadovauja paprastai pagal
direktorių tarybos arba valdymo organo, kuriems jie
atsiskaito už vykdomą veiklą ir pasiektus rezultatus,
nustatytas rekomendacijas. Atliekamos užduotys: (a)
bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos
planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas; (b)
įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos ir rezultatų
peržiūra ir ataskaitų teikimas direktorių taryboms ir
valdantiesiems organams; (c) įmonės, įstaigos ar
organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir
programų nustatymas; (d) bendras vadovavimas
įmonei, įstaigai ar organizacijai ir jos valdymas; (e)
biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir
veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (f)
materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas,
siekiant įgyvendinti organizacijos politikos kryptis ir
programas; (g) įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos
stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus tikslus ir
politikos kryptis; (h) konsultavimasis su vyresniaisiais
pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų
peržiūra; (i) atstovavimas organizacijai oficialiomis
progomis ir tarybos posėdžiuose, derybose,
renginiuose, seminaruose, viešuose projektų
svarstymuose ir forumuose; (j) vyresniųjų darbuotojų
atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; (k)
užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų
teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Generalinis direktorius
– Vykdomasis direktorius – Regiono vadovas Pastabos
Regionų vadovai ir kiti aukštesnės grandies vadovai,
koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžių vadovų,
kuriems tenka įvairi funkcinė atsakomybė, veiklą,
priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir
organizacijų vadovai“. Vadovai, atsakingi už specialias
funkcijas konkrečiame geografiniame regione,
nepriskiriami šiam pogrupiui. Pavyzdžiui, regiono
pardavimo vadovai priskiriami 1221 pogrupiui
„Pardavimo ir rinkodaros vadovai“. Profesijos, kurių
atstovų pagrindinė atsakomybė – būti vienos ar kelių
įmonių ar organizacijų direktorių tarybos nariu,
priskiriamos 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir
organizacijų vadovai“. Valstybinių įmonių generaliniai
direktoriai priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir
organizacijų vadovai“.
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Managing directors and chief executives formulate and
review the policies and plan, direct coordinate and
evaluate the overall activities of enterprises or
organizations (except special interest organizations
and government departments) with the support of
other managers, usually within guidelines established
by a board of directors or a governing body to whom
they are answerable for the operations undertaken and
results. Tasks include - (a) planning, directing and
coordinating the general functioning of an enterprise
or organization; (b) reviewing the operations and
results of the enterprise, or organization and reporting
to boards of directors and governing bodies; (c)
determining objectives, strategies, policies and
programs for the enterprise or organization; (d)
providing overall leadership and management to the
enterprise or organization; (e) establishing and
managing budgets, controlling expenditure and
ensuring the efficient use of resources; (f) authorising
material, human and financial resources to implement
organizational policies and programs; (g) monitoring
and evaluating performance of the organization or
enterprise against established objectives and policies;
(h) consulting with senior subordinate staff and
reviewing recommendations and reports; (i)
representing the organization at official occasions and
board meetings, in negotiations, at conventions,
seminars, public hearings and forums; (j) selecting, or
approving the selection of senior staff; (k) ensuring the
organization complies with relevant legislation and
regulations Examples of the occupations classified
here: - Chief executive - Managing director - Regional
manager Regional managers and other senior
managers who coordinate and supervise the activities
of subordinate managers who have a diverse range of
functional responsibilities are included in Unit group
1120, Managing directors and chief executives.
Managers responsible for specialized functions within a
specific geographic area are excluded from this unit
group. For example, regional sales managers are
classified in Unit group 1221, Sales and marketing
managers. Jobs whose principle responsibility is to
participate as a member of the board of directors of
one or more enterprises or organizations are included
in Unit group 1120, Managing directors and chief
executives. Chief executives of government owned
enterprises are included in Unit group 1120, Managing
directors and chief executives.
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12

Administravimo ir komercijos vadovai
Administrative and commercial managers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Administravimo ir komercijos vadovai

Description:

Administrative and commercial managers

Aiškinamosios
pastabos:

Administravimo ir komercijos vadovai planuoja,
Explanatory
organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja įmonių ir
notes:
organizacijų arba įmonių, kurios šias paslaugas teikia
kitoms įmonėms arba organizacijoms, finansinius,
administracinius, žmogiškuosius išteklius, politiką,
planavimą, mokslinius tyrimus ir plėtrą, reklamą,
viešuosius ryšius ir pardavimą, su rinkodara susijusią
veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugelio šios
pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių,
priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų
atliekamos užduotys: konsultacijų politikos klausimais
rengimas ir vadovavimas joms, strateginis ir finansinis
planavimas; veiklos ir administracinių procedūrų
nustatymas ir vadovavimas joms; strategijų ir politikos
krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas;
vyresniųjų vadovų konsultavimas; vadovavimas naujų
gaminių plėtrai, rinkodarai, viešiesiems ryšiams ir
reklaminėms kampanijoms; su pardavimu susijusios
veiklos, gaminių asortimento, klientų aptarnavimo
standartų nustatymas ir vadovavimas šiai veiklai; kainų
nustatymas ir kreditų sąlygų numatymas; užtikrinimas,
kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų,
reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų;
darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos kontrolė;
biudžeto sudarymas ir finansinių operacijų priežiūra;
konsultavimasis su generaliniu direktoriumi ir kitų
departamentų ar padalinių vadovais; išlaidų kontrolė ir
veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose ir
renginiuose, seminaruose, viešuose projektų
svarstymuose ir forumuose. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 121 Verslo
paslaugų srities ir administracijos vadovai 122
Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Pastabos
Paprastai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir
didelę patirtį, susijusią su viena arba daugiau profesijų,
priskirtų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3
pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“.
Regiono vadovai ir kiti vyresnieji vadovai,
koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžių vadovų,
kuriems tenka įvairi funkcinė atsakomybė, darbą,
priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų
vadovai“.

121

Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
Business services and administration managers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

Description:

Business services and administration managers

Aiškinamosios
pastabos:

Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
Explanatory
planuoja, organizuoja, kontroliuoja, koordinuoja
notes:
finansinę, administracinę, su žmogiškaisiais ištekliais,
politika ir planavimu susijusią organizacijų arba įmonių,
teikiančių šias paslaugas kitoms įmonėms ir
organizacijoms, veiklą ir jai vadovauja. Pagrindinės
atliekamos užduotys: konsultacijų politikos klausimais
rengimas ir vadovavimas joms, strateginis ir finansinis
planavimas; veiklos ir administracinių procedūrų
nustatymas ir vadovavimas joms; strategijų ir politikos
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Administrative and commercial managers plan,
organize, direct, control and coordinate the financial,
administrative, human resource, policy, planning,
research and development, advertising, public
relations, and sales and marketing activities of
enterprises and organizations, or of enterprises that
provide such services to other enterprises and
organizations. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the fourth ISCO skill level. Tasks performed by workers
in this sub-major group usually include: formulating
and administering policy advice, strategic and financial
planning; establishing and directing operational and
administrative procedures; implementing, monitoring
and evaluating strategies and policies; providing advice
to senior Managers; directing the development of
initiatives for new products, marketing, public relations
and advertising campaigns; determining and directing
sales activities, product mix, customer service
standards; setting prices and credit arrangements;
ensuring compliance with relevant legislation,
regulations and standards; controlling selection,
training and performance of staff; preparing budgets
and overseeing financial operations; consulting with
the chief executive and with managers of other
departments or sections; controlling expenditure and
ensuring the efficient use of resources; representing
the enterprise or organization in negotiations, and at
conventions, seminars, public hearings and forums.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 121 Business services and
administration managers 122 Sales, marketing and
development managers Specialized qualifications and
extensive experience relevant to one or more
occupations classified in Major group 2, Professionals,
or Major group 3, Technicians and associate
professionals, are usually required. Regional managers
and other senior managers who coordinate and
supervise the activities of subordinate managers who
have a diverse range of functional responsibilities are
included in Unit group 1120, Managing directors and
chief executives

Business services and administration managers plan,
organize, direct, control and coordinate the financial,
administrative, human resource, policy and planning
activities of organizations, or of enterprises that
provide such services to other enterprises and
organizations Tasks performed usually include:
formulating and administering policy advice, strategic
and financial planning; establishing and directing
operational and administrative procedures;
implementing, monitoring and evaluating strategies
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krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas;
vyresniųjų vadovų ir tarybos narių konsultavimas
finansiniais, administraciniais, strateginiais, politikos,
programų ir teisėkūros klausimais; atitinkamų teisės
aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų
laikymosi užtikrinimas; darbuotojų atrankos, mokymų ir
veiklos kontrolė; biudžeto sudarymas ir finansinių
operacijų priežiūra; konsultavimasis su generaliniu
direktoriumi ir kitų departamentų ar padalinių
vadovais; išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių
naudojimo užtikrinimas; atstovavimas organizacijai
derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose
projektų svarstymuose ir forumuose. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 1211 Finansų
srities vadovai 1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
1213 Politikos ir planavimo srities vadovai 1219 Kitur
nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos
vadovai

and policies; providing advice to senior managers and
board members on financial, administrative strategic,
policy, program and legislative issues; ensuring
compliance with relevant legislation, regulations and
standards; controlling selection, training and
performance of staff; preparing budgets and
overseeing financial operations; consulting with the
chief executive and with managers of other
departments or sections; controlling expenditure and
ensuring the efficient use of resources; representing
the organization in negotiations, and at conventions,
seminars, public hearings and forums. Occupations in
this minor group are classified into the following unit
groups: 1211 Finance managers 1212 Human resource
managers 1213 Policy and planning managers 1219
Business services and administration managers not
elsewhere classified

1211

Finansų srities vadovai
Finance managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Finansų srities vadovai

Description:

Finance managers

Aiškinamosios
pastabos:

Finansų srities vadovai, konsultuodamiesi su
vyresniaisiais vadovais ir kitų departamentų ar
padalinių vadovais, planuoja, koordinuoja įmonės ar
organizacijos arba įmonių, teikiančių finansines
paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms,
finansines operacijas ir joms vadovauja. Atliekamos
užduotys: (a) įmonės ar organizacijos finansinių
operacijų planavimas, koordinavimas ir vadovavimas
joms; (b) įmonės ar organizacijos finansinės padėties
vertinimas, biudžeto rengimas ir finansinių operacijų
priežiūra; (c) konsultavimasis su generaliniu
direktoriumi ir kitų departamentų arba padalinių
vadovais; (d) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų
kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(e) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir
vadovavimas joms; (f) įprastinės veiklos planavimas ir
vadovavimas jai; (g) darbuotojų atrankos, mokymų ir
veiklos priežiūra; (h) atstovavimas įmonei arba
organizacijai sudarant sandorius su kitomis
institucijomis. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Įmonės sekretorius – Finansų padalinio vadovas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Finansų
institucijos padalinio vadovas – 1346 – Finansų
kontrolierius – 2411 – Buhalteris – 2411

Explanatory
notes:

Finance managers plan, direct and coordinate the
financial operations of an enterprise or organization, in
consultation with senior managers and with managers
of other departments or sections, or of enterprises that
provide financial services to other enterprises and
organizations. Tasks include - (a) planning, directing
and coordinating the financial operations of an
enterprise or organization; (b) assessing the financial
situation of the enterprise or organization, preparing
budgets and overseeing financial operations; (c)
consulting with the chief executive and with managers
of other departments or sections (d) establishing and
managing budgets, controlling expenditure and
ensuring the efficient use of resources; (e) establishing
and directing operational and administrative
procedures; (f) planning and directing daily operations;
(g) overseeing the selection, training and performance
of staff; (h) representing the enterprise or organization
in dealings with outside bodies. Examples of the
occupations classified here: - Company secretary Finance manager Some related occupations classified
elsewhere: - Financial institution branch manager 1346 - Financial controller - 2411 - Management
accountant - 2411

1212

Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
Human resource managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žmogiškųjų išteklių srities vadovai

Description:

Human resource managers

Aiškinamosios
pastabos:

Žmogiškųjų išteklių srities vadovai planuoja,
koordinuoja įmonės ar organizacijos arba įmonės,
teikiančios žmogiškųjų išteklių paslaugas kitoms
įmonėms ir organizacijoms, veiklos, susijusios su
darbuotojais, darbo santykiais ir profesine sveikata bei
darbo sauga, politikos kryptis ir joms vadovauja.
Atliekamos užduotys: (a) įmonės ar organizacijos
veiklos, politikos krypčių ir praktikos, susijusių su
darbuotojais ir darbo santykiais, planavimas,
koordinavimas ir vadovavimas joms; (b) darbuotojų
įdarbinimo, mokymų, paaukštinimo, perkėlimo ir
atleidimo procedūrų planavimas ir organizavimas; (c)

Explanatory
notes:

Human resource managers, plan, direct and coordinate
policies concerning the personnel, industrial relations
and occupational health and safety activities of an
enterprise or organization, or of enterprises that
provide human resource services to other enterprises
and organizations. Tasks include - (a) planning,
directing and coordinating the personnel and industrial
relations activities, policies and practices of an
enterprise or organization; (b) planning and organizing
procedures for recruitment, training, promotion,
transfer and dismissal of staff, (c) planning and
organizing negotiations and procedures for
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derybų ir procedūrų, skirtų atlyginimų struktūrai ir
lygiui nustatyti, planavimas ir organizavimas, tarimasis
su darbuotojais dėl įdarbinimo sąlygų; (d) saugos,
sveikatos ir panašių programų bei veiklos priežiūra; (e)
biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir
veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (f) veiklos
ir administracinių procedūrų nustatymas ir
vadovavimas joms; (g) vadovybės informavimo sistemų
rengimas ir įgyvendinimo priežiūra; (h) užtikrinimas,
kad būtų laikomasi standartų ir teisės aktų, susijusių su
darbuotojų teisėmis, sveikata ir sauga, lygiomis
galimybėmis ir kitais su darbuotojų interesais susijusiais
klausimais; (i) visos įmonės ar organizacijos darbuotojų
atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; (j)
konsultavimasis su vyresniaisiais ir kitų padalinių
vadovais; (k) atstovavimas įmonei ar organizacijai
sudarant sandorius su kitomis institucijomis. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Darbo santykių
vadovas – Personalo vadovas – Darbuotojų samdos ar
įdarbinimo vadovas

determination of wage structures and level and for
consultation with workers on conditions of
employment; (d) overseeing safety, health and related
programmes and activities; (e) establishing and
managing budgets, controlling expenditure and
ensuring the efficient use of resources; (f) establishing
and directing operational and administrative
procedures; (g) overseeing the development and
implementation of management information systems;
(h) ensuring compliance with standards and legislation
relating to employees rights, health and safety, equal
opportunity and related concerns; (i) overseeing the
selection, training and performance of staff for the
entire enterprise or organization; (j) consulting with
senior management and with managers of other
departments; (k) representing the enterprise or
organization in dealings with outside bodies. Examples
of the occupations classified here: - Industrial relations
manager - Personnel manager - Recruitment manager

1213

Politikos ir planavimo vadovai
Policy and planning managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Politikos ir planavimo vadovai

Description:

Policy and planning managers

Aiškinamosios
pastabos:

Politikos ir planavimo srities vadovai planuoja,
Explanatory
organizuoja, koordinuoja konsultacijas politikos
notes:
klausimais ir strateginio planavimo veiklą valstybinėse
įstaigose, įmonėse bei organizacijose, nevyriausybinėse
organizacijose, privačiojo sektoriaus įmonėse ir šiai
veiklai vadovauja arba valdo įmonių, teikiančių
politikos ir strateginio planavimo paslaugas, veiklą.
Atliekamos užduotys: (a) strateginių planų, programų,
politikos, procesų, sistemų ir procedūrų, skirtų
užduotims, tikslams ir veiklos standartams įgyvendinti,
rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; (b) mokslinių
politikos tyrimų ir analizės rengimas, administravimas,
vadovavimas jiems ir dalyvavimas juose; (c) politikos
krypčių ir praktikos įgyvendinimo koordinavimas; (d)
veiklos priemonių ir atskaitomybės matų nustatymas;
(e) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; (f)
vadovavimas darbuotojų, atsakingų už politikos
rengimą ir strateginį planavimą, veiklai ir jos valdymas;
(g) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra;
(h) konsultavimasis su vyresniaisiais ir kitų padalinių
vadovais; (i) atstovavimas įmonei ar organizacijai
derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose
projektų svarstymuose ir forumuose. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Politikos vadovas – Strateginio
planavimo vadovas – Verslo planavimo vadovas

1219

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
Business services and administration managers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos Description:
vadovai

Business services and administration managers not
elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur 121 grupėje „Verslo paslaugų Explanatory
srities ir administracijos vadovai“ nepriskirtus verslo
notes:
paslaugų srities ir administracijos vadovus. Pavyzdžiui,
šiai grupei priskiriamos tokios profesijos, kaip pastato
priežiūros paslaugų vadovas, valymo paslaugų
vadovas, administracinių paslaugų vadovas, kurie dirba
didelės įmonės ir organizacijos arba įmonės, teikiančios
šias paslaugas kitoms įmonėms ar organizacijoms,

This unit group covers business services and
administration managers not classified elsewhere in
Minor group 121, Business services and administration
managers. For instance, the group includes
occupations such as facilities manager, cleaning
services manager, administrative services manager
employed either as the manager of a department of a
large enterprise and organization, or of an enterprise
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Policy and planning managers plan, organize, direct
and coordinate policy advice and strategic planning
activities within government or for non-government
organizations and private sector agencies, or manage
the activities of enterprises that provide policy and
strategic planning services. Tasks include – (a)
developing, implementing and monitoring strategic
plans, programs, policies, processes, systems and
procedures to achieve goals, objectives and work
standards; (b) developing, directing, administering and
participating in policy research and analysis; (c)
coordinating the implementation of policies and
practices; (d) establishing activity measures and
measurements of accountability; (e) planning and
directing daily operations; (f) leading and managing
the activities of policy development and strategic
planning staff; (g) overseeing the selection, training
and performance of staff; (h) consulting with senior
management and with managers of other
departments; (i) representing the enterprise or
organization in negotiations, and at conventions,
seminars, public hearings and forums. Examples of the
occupations classified here: - Policy manager Strategic planning manager - Corporate planning
manager
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padalinių vadovais. Atliekamos užduotys: (a) pagalbos
administraciniais, strateginio planavimo ir veiklos
klausimais teikimas, moksliniai tyrimai ir vyresniųjų
vadovų konsultavimas tokiais klausimais kaip pastatų
priežiūros ir administravimo paslaugų valdymas; (b)
organizacijos administracinių ir fizinių išteklių kaupimas
ir valdymas; (c) administracinių ir procedūrų ataskaitų,
rekomendacijų organizacijos darbuotojams rengimas ir
įgyvendinimas; (d) sudėtingų su išteklių valdymu
susijusių klausimų ir iniciatyvų, darančių poveikį
organizacijai, analizė, panašių ataskaitų rengimas,
siuntimas ir pateikimas; (e) informacijos ir pagalbos
teikimas rengiant finansines ataskaitas ir sudarant
biudžetą; (f) vadovavimas administracijos
darbuotojams, jų valdymas ir skatinimas, siekiant
užtikrinti sklandžią įmonės veiklą ir laiku pateikti tikslią
informaciją; (g) atstovavimas įmonei ar organizacijai
derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose
projektų svarstymuose ir forumuose; (h) biudžeto
sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo
išteklių naudojimo užtikrinimas; (i) įprastinės veiklos
planavimas ir vadovavimas jai; (j) darbuotojų atrankos,
mokymų ir veiklos priežiūra. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Administravimo paslaugų įmonės vadovas
– Valymo paslaugų padalinio vadovas – Verslo
paslaugų padalinio vadovas – Patalpų valdytojas

that provides such services to other enterprises and
organizations. In such cases tasks would include: (a)
providing administrative, strategic planning and
operational support, research and advice to senior
management on matters such as the management of
building facilities and administrative services; (b)
developing and managing the organization's
administrative and physical resources; (c) developing
and implementing administrative and procedural
statements and guidelines for use by staff in the
organization; (d) analyzing complex resource
management issues and initiatives that affect the
organization, and preparing associated reports,
correspondence and submissions; (e) providing
information and support for the preparation of
financial reports and budgets; (f) leading, managing
and developing administrative staff to ensure smooth
business operations and the provision of accurate and
timely information; (g) representing the enterprise or
organization in negotiations, and at conventions,
seminars, public hearings and forums; (h) establishing
and managing budgets, controlling expenditure and
ensuring the efficient use of resources; (i) planning and
directing daily operations; (j) overseeing the selection,
training and performance of staff. Examples of the
occupations classified here: - Administrative services
manager - Cleaning services manager - Corporate
services manager - Facilities manager

122

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai
Sales, marketing and development managers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai

Description:

Sales, marketing and development managers

Aiškinamosios
pastabos:

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai planuoja,
Explanatory
organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja įmonių ir
notes:
organizacijų arba įmonių, teikiančių reklamos, viešųjų
ryšių, mokslinių tyrimų ir plėtros, pardavimo ir
rinkodaros paslaugas kitoms įmonėms ir
organizacijoms, reklamos, viešųjų ryšių, mokslinių
tyrimų ir plėtros, pardavimo ir rinkodaros veiklą ir jai
vadovauja. Pagrindinės atliekamos užduotys: reklamos,
viešųjų ryšių, gaminių kūrimo, pardavimo ir rinkodaros
politikos krypčių ir planų rengimas ir įgyvendinimas
konsultuojantis su kitais vadovais; vadovavimas naujų
gaminių iniciatyvų plėtrai ar moksliniams tyrimams;
rinkodaros, viešųjų ryšių ir reklamos kampanijos;
pardavimo, gaminių asortimento, klientų aptarnavimo
standartų ir prekybos metodų, platinimo politikos
nustatymas ir vadovavimas šiai veiklai; kainų
nustatymas ir kredito sąlygų numatymas; biudžeto
sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė siekiant
užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą; darbuotojų
atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; atstovavimas
įmonei ar organizacijai renginiuose, prekybos parodose
ir kituose forumuose. Šios grupės profesijos skirstomos
į tokius pogrupius: 1221 Pardavimo ir rinkodaros
vadovai 1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

1221

Pardavimo ir rinkodaros vadovai
Sales and marketing managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pardavimo ir rinkodaros vadovai

Description:

Sales and marketing managers
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Sales, marketing and development managers plan,
organize, direct, control and coordinate the
advertising, public relations, research and
development, and sales and marketing activities of
enterprises and organizations, or of enterprises that
provide such services to other enterprises and
organizations. Tasks performed usually include:
formulating and implementing policies and plans for
advertising, public relations, product development,
sales and marketing in consultation with other
managers; directing the development of initiatives for
new products or scientific research; marketing, public
relations and advertising campaigns; determining and
directing sales activities, product mix, customer service
standards and merchandising methods and
distribution policy; setting prices and credit
arrangements; establishing and managing budgets and
controlling expenditure to ensure the efficient use of
resources; overseeing the selection, training and
performance of staff; representing the enterprise or
organization at conventions, trade exhibitions and
other forums. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 1221 Sales
and marketing managers 1222 Advertising and public
relations managers 1223 Research and development
managers

10/323

ISCO-08

Aiškinamosios
pastabos:

Pardavimo ir rinkodaros vadovai planuoja, koordinuoja Explanatory
įmonės ar organizacijos arba įmonės, teikiančios
notes:
pardavimo ir rinkodaros paslaugas kitoms įmonėms ir
organizacijoms, pardavimo ir rinkodaros veiklą ir jai
vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) specialių
pardavimo ir rinkodaros programų, pagrįstų pardavimo
duomenimis ir rinkos vertinimais, planavimas ir
organizavimas; (b) kainoraščių sudarymas, nuolaidų ir
pristatymo sąlygų, pardavimo skatinimo biudžeto,
pardavimo metodų, specialiųjų skatinamųjų priemonių
ir kampanijų nustatymas; (c) veiklos ir administracinių
procedūrų, susijusių su pardavimo ir rinkodaros veikla,
nustatymas ir vadovavimas joms; (d) vadovavimas už
pardavimą ir rinkodarą atsakingų darbuotojų veiklai ir
jos valdymas; (e) įprastinės veiklos planavimas ir
vadovavimas jai; (f) biudžeto sudarymas ir valdymas,
išlaidų kontrolė siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių
naudojimą; (g) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos
priežiūra; (h) atstovavimas įmonei ar organizacijai
pardavimo ir rinkodaros renginiuose, prekybos
parodose ir kituose forumuose. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Rinkodaros padalinio vadovas –
Pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas

1222

Reklamos ir ryšių su visuomene srities vadovai
Advertising and public relations managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Reklamos ir ryšių su visuomene srities vadovai

Description:

Advertising and public relations managers

Aiškinamosios
pastabos:

Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai planuoja,
Explanatory
koordinuoja įmonių ir organizacijų arba įmonių,
notes:
teikiančių reklamos, viešųjų ryšių ir visuomenės
informavimo arba panašias paslaugas kitoms įmonėms
ir organizacijoms, reklamos, viešųjų ryšių ir visuomenės
informavimo veiklą ir jai vadovauja. Atliekamos
užduotys: (a) įmonės ar organizacijos reklamos ir
viešųjų ryšių veiklos planavimas, koordinavimas ir
vadovavimas jai; (b) derybos dėl reklamos sutarčių su
klientais ar laikraščių redakcijų, radijo ir televizijos
stočių atstovais, sporto ir kultūros organizacijomis ir
reklamos agentūromis; (c) informacinių programų,
skirtų įstatymų leidėjams, žiniasklaidai ir plačiajai
visuomenei informuoti apie įmonės ar organizacijos
planus, pasiekimus ir nuostatas, planavimas ir
valdymas; (d) vadovavimas už reklamą ir viešuosius
ryšius atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas; (e)
biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė
siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą; (f)
veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir
vadovavimas joms; (g) įprastinės veiklos planavimas ir
vadovavimas jai; (h) darbuotojų atrankos, mokymų ir
veiklos priežiūra. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Reklamos padalinio vadovas – Viešųjų ryšių padalinio
vadovas

1223

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
Research and development managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

Description:

Research and development managers

Aiškinamosios
pastabos:

Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai planuoja,
Explanatory
koordinuoja įmonės ar organizacijos arba įmonių,
notes:
teikiančių panašias arba mokslinių tyrimų ir plėtros
paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, mokslinių
tyrimų ir plėtros veiklą ir jai vadovauja. Atliekamos
užduotys: (a) mokslinių tyrimų ir plėtros,
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Sales and marketing managers plan, direct and
coordinate the sales and marketing activities of an
enterprise or organization, or of enterprises that
provide sales and marketing services to other
enterprises and organizations. Tasks include - (a)
planning and organizing special sales and marketing
programmes based on sales records and market
assessments; (b) determining price lists, discount and
delivery terms, sales promotion budgets, sales
methods, special incentives and campaigns; (c)
establishing and directing operational and
administrative procedures related to sales and
marketing activities; (d) leading and managing the
activities of sales and marketing staff; (e) planning and
directing daily operations; (f) establishing and
managing budgets and controlling expenditure to
ensure the efficient use of resources; (g) overseeing the
selection, training and performance of staff; (h)
representing the enterprise or organization at sales
and marketing conventions, trade exhibitions and
other forums. Examples of the occupations classified
here: - Marketing manager - Sales manager

Advertising and public relations managers plan, direct
and coordinate the advertising, public relations and
public information activities of enterprises and
organizations or of enterprises that provide related
services to other enterprises and organizations. Tasks
include - (a) planning, directing and coordinating the
advertising and public relations activities of an
enterprise or organization; (b) negotiating advertising
contracts with clients or with newspapers, radio and
television stations, sports and cultural organizations
and advertising agencies; (c) planning and managing
information programmes to inform legislators, the
mass media and the general public about the plans,
accomplishments and points of view of the enterprise
or organization; (d) leading and managing the activities
of advertising and public relations staff; (e) establishing
and managing budgets and controlling expenditure
and ensuring the efficient use of resources; (f)
establishing and directing operational and
administrative procedures; (g) planning and directing
daily operations; (h) overseeing the selection, training
and performance of staff; Examples of the occupations
classified here: - Advertising manager - Public relations
manager

Research and development managers plan, direct and
coordinate the research and development activities of
an enterprise or organization or of enterprises that
provide related services to other enterprises and
organizations. Tasks include - (a) planning, directing
and coordinating research and development activities,
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vykdomos įmonėje arba užsakytos kitų mokslinių
tyrimų organizacijų, planavimas, koordinavimas ir
vadovavimas jai, kuriant naujus technologinius
procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo
būdus arba tobulinant esamus; (b) visos įmonės ar
organizacijos mokslinių tyrimų ir plėtros programos
planavimas numatant tikslus ir biudžeto poreikį; (c)
vadovavimas už mokslinius tyrimus ir plėtrą atsakingų
darbuotojų veiklai ir jos valdymas; (d) biudžeto
sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo
išteklių naudojimo užtikrinimas; (e) veiklos ir
administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas
joms; (f) įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas
jai; (g) darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos
priežiūra; (h) atstovavimas įmonei arba organizacijai
renginiuose, seminaruose ir konferencijose. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Gaminių plėtros
padalinio vadovas – Mokslinių tyrimų padalinio
vadovas

in-house or commissioned from external research
organizations, to develop new or improved technical
processes, products, knowledge, or utilization of
materials; (b) planning the overall research and
development programme of an enterprise or
organization, specifying goals and budgetary
requirements; (c) leading and managing the activities
of research and development staff; (d) establishing and
managing budgets, controlling expenditure and
ensuring the efficient use of resources; (e) establishing
and directing operational and administrative
procedures; (f) planning and directing daily operations;
(g) overseeing the selection, training and performance
of staff; (h) representing the enterprise or organization
at conventions, seminars and conferences. Examples of
the occupations classified here: - Product development
manager - Research manager

13

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai
Production and specialized services managers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai

Description:

Production and specialized services managers

Aiškinamosios
pastabos:

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai
Explanatory
planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos prekių
notes:
gamybos ir specializuotų profesionaliųjų ir techninių
paslaugų teikimą ir jam vadovauja kaip padalinio
vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra
vadovų hierarchijos, direktoriai. Jie atsako už su
gamyba, gavyba, statyba, logistika, informacinėmis
technologijomis ir ryšiais susijusią veiklą, už stambių
žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių veiklą, sveikatos
priežiūros, švietimo, socialinės paramos,
bankininkystės, draudimo ir kitų profesionaliųjų bei
techninių paslaugų teikimą. Kompetentingam daugelio
šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių,
priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotųjų
atliekamos užduotys: išsamus veiklos, susijusios su
gamybos apimtimi, teikiamomis paslaugomis, kokybe,
kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos
poreikiais, planavimas; standartų ir tikslų nustatymas;
įrenginių darbo ir technologinių procesų valdymas;
gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybės
užtikrinimas; komercinių pasiūlymų ir sutarčių paraiškų
rengimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų
stebėsena ir veiklos, procedūrų ir išteklių tikslinimas,
siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; naujos įrangos ir
įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra; sveikatos ir
saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas;
įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai;
darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra;
ataskaitų, biudžeto ir prognozių rengimas arba
rengimo organizavimas; atstovavimas įmonei ar
organizacijai derybose su kitomis įstaigomis ir
renginiuose, seminaruose, viešuose projektų
svarstymuose ir forumuose. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 131 Žemės, miškų
ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai 132
Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai 133
Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities
vadovai 134 Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
Pastabos Paprastai reikalaujama turėti specialią
kvalifikaciją ir daug patirties, susijusios su viena ar
daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei grupei
„Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir
jaunesnieji specialistair“. Regiono vadovai ir kiti
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Production and specialized services managers plan
direct and coordinate the production of the goods and
the provision of the specialized professional and
technical services provided by an enterprise or
organization either as the manager of a department or
as the general manager of an enterprise or
organization that does not have a hierarchy of
managers. They are responsible for manufacturing,
mining, construction, logistics, information and
communications technology operations, for large scale
agricultural, forestry and fisheries operations, and for
the provision of health, education, social welfare,
banking, insurance and other professional and
technical services. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the fourth ISCO skill level. Tasks performed by workers
in this sub-major group usually include: planning
details of activities in terms of output, services
provided, quality, quantity, cost, timeliness and labour
requirements; setting standards and objectives;
controlling the operation of plant and of procedures;
assuring quality of the goods produced and services
provided; preparing tenders and contract bids;
establishing and managing budgets, monitoring costs,
and adjusting activities, procedures and resources to
minimize costs; overseeing the acquisition and
installation of new plant and equipment; coordinating
the implementation of health and safety requirements;
planning and directing daily operations; overseeing the
selection, training and performance of staff; preparing,
or arranging for the preparation of, reports, budgets
and forecasts; representing the enterprise or
organization in negotiations with other agencies, and
at conventions, seminars, public hearings and forums.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 131 Production managers
in agriculture, forestry and fisheries 132 Manufacturing,
mining, construction, and distribution managers 133
Information and communications technology service
managers 134 Professional services managers
Specialized qualifications and extensive experience
relevant to one or more occupations classified in Major
group 2, Professionals, or Major group 3, Technicians
and associate professionals, are
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vyresnieji vadovai, koordinuojantys ir prižiūrintys jiems
pavaldžius vadovus, kuriems tenka įvairi funkcijų
atsakomybė, priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir
organizacijų vadovai“.

usually required. Regional managers and other senior
managers who coordinate and supervise the activities
of subordinate managers who have a diverse range of
functional responsibilities are included in Unit group
1120, Managing directors and chief executives

131

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės gamybos vadovai
Production managers in agriculture, forestry and fisheries

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės gamybos
vadovai

Description:

Production managers in agriculture, forestry and
fisheries

Aiškinamosios
pastabos:

Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos
Explanatory
gamybos vadovai planuoja, koordinuoja gamybą
notes:
tokiuose stambiuose žemės, sodų, miškų, akvakultūros
ir žuvininkystės ūkiuose, kaip plantacijos, didelės
fermos, kolektyviniai ūkiai ir žemės ūkio kooperatyvai,
kuriuose auginami pasėliai ir nuimamas jų derlius,
veisiami ir auginami galvijai, veisiamos, auginamos ir
gaudomos žuvys, moliuskai ir kitos vandens kultūros, ir
jai vadovauja. Pagrindinės atliekamos užduotys: veiklos
rinkoje stebėsena ir gamybos planavimas, kad būtų
tenkinami sutarčių reikalavimai ir paklausa rinkoje;
biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir
sąnaudų stebėsena, informacijos apie žemės ir
žuvininkystės ūkių valdymo praktiką fiksavimas,
finansinių ir veiklos ataskaitų rengimas; derybos su
pirkėjais dėl pasėlių, pagautų žuvų ir jų išteklių
pardavimo; produkcijos gamybos ir produkcijos
valdymo sutarčių su ūkininkais, laivų kapitonais ar
nepriklausomais savininkais sudarymas; veiklos tipo,
intensyvumo ir eigos planavimas; įrangos, technikos ir
priemonių įsigijimas; aplinkai pavojingų medžiagų,
piktžolių, parazitų ir ligų nustatymas ir kontrolė; tokios
veiklos, kaip pastatų, vandentiekio sistemos priežiūra,
organizavimas; darbuotojų ir rangovų atrankos,
mokymų ir veiklos priežiūra. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 1311 Žemės ir miškų
ūkio produkcijos gamybos vadovai 1312 Akvakultūros
ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

1311

Žemės ūkio ir miškininkystės gamybos vadovai
Agricultural and forestry production managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žemės ūkio ir miškininkystės gamybos vadovai

Description:

Agricultural and forestry production managers

Aiškinamosios
pastabos:

Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
Explanatory
planuoja, koordinuoja gamybą tokiuose stambiuose
notes:
žemės, sodų ir miškų ūkiuose, kaip plantacijos, didelės
fermos, kolektyviniai ūkiai ir žemės ūkio kooperatyvai,
kuriuose auginami pasėliai ir nuimamas jų derlius,
veisiami ir auginami galvijai, ir jai vadovauja.
Atliekamos užduotys: (a) veiklos žemės ir miškų ūkio
rinkoje stebėsena ir gamybos planavimas, kad būtų
tenkinami sutarčių reikalavimai ir paklausa rinkoje; (b)
biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir
sąnaudų stebėsena, informacijos apie ūkio valdymo
praktiką fiksavimas, finansinių ir veiklos ataskaitų
rengimas; (c) derybos su pirkėjais dėl pasėlių ir galvijų
pardavimo; (d) pasėlių ir galvijų produkcijos arba
produkcijos valdymo sutarčių su ūkininkais ar
nepriklausomais savininkais sudarymas; (e) ūkio veiklos
tipo, intensyvumo ir eigos planavimas (pavyzdžiui,
geriausio sodinimo, purškimo, derliaus nuėmimo meto
nustatymas); (f) dirvožemio analizavimas, siekiant
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Production managers in agriculture, forestry and
fisheries plan, direct, and coordinate production in
large scale agricultural, horticultural, forestry
aquaculture and fishery operations such as plantations,
large ranches, collective farms and co-operatives to
grow and harvest crops, breed and raise livestock, fish
and shellfish and to catch and harvest fish and other
forms of aquatic life Tasks performed usually include:
monitoring market activity and planning production to
meet contract requirements and market demand;
establishing and managing budgets, monitoring
production output and costs, recording information
such as farm and fisheries management practices, and
preparing financial and operational reports; conferring
with buyers to arrange for the sale of crops, catch and
stock; contracting with farmers, skippers or
independent owners for production of produce and
management of production; planning the type,
intensity and sequence of operations; purchasing
machinery, equipment, and supplies; identifying and
controlling environmental toxins, weeds, pests and
diseases; organizing operations such as maintaining
buildings, water supply systems and equipment;
overseeing the selection, training and performance of
workers and contractors. Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:
1311 Agricultural and forestry production managers
1312 Aquaculture and fisheries production managers

Agricultural and forestry production managers plan,
direct, and coordinate production in large scale
agricultural, horticultural and forestry operations such
as plantations, large ranches, collective farms and
agricultural co-operatives to grow and harvest crops,
and breed and raise livestock. Tasks include - (a)
monitoring agricultural and forestry market activity and
planning production to meet contract requirements
and market demand; (b) establishing and managing
budgets, monitoring production output and costs,
recording information such as farm management
practices, and preparing financial and operational
reports; (c) conferring with buyers to arrange for the
sale of crops and livestock; (d) contracting with farmers
or independent owners for production of crops and
livestock, or for management of production; (e)
planning the type, intensity and sequence of farm
operations (e.g. determining the best times for
planting, spraying and harvesting); (f) analysing soil to
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nustatyti reikiamų trąšų tipus ir kiekį, kad būtų
pagaminta kuo daugiau produkcijos; (g) technikos,
įrenginių ir tokių priemonių, kaip traktoriai, sėklos,
trąšos ir cheminės medžiagos, įsigijimas; (h) žemės ir
miškų ūkio aplinkai žalingų medžiagų, piktžolių,
parazitų ir ligų nustatymas ir kontrolė; (i) tokios ūkio
veiklos, kaip pastatų, vandens tiekimo sistemų ir
įrangos priežiūra, organizavimas; (j) vadovavimas tokiai
veiklai, kaip sodinimas, drėkinimas, cheminių medžiagų
naudojimas, derliaus nuėmimas ir kryžminimas, ir jos
koordinavimas; (k) plantacijų ir laukų tikrinimas,
siekiant nustatyti pasėlių sunokimo laiką arba įvertinti
galimą nepalankių oro sąlygų žalą pasėliams; (l) žemės
ir miškų ūkio darbuotojų ir rangovų atrankos, mokymų
ir veiklos priežiūra. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Miškų ūkio padalinio vadovas – Žemės ūkio padalinio
vadovas

determine types and quantities of fertilizer required for
maximum production; (g) purchasing machinery,
equipment, and supplies such as tractors, seed,
fertilizer, and chemicals; (h) identifying and controlling
agricultural and forest environmental toxins, weeds,
pests and diseases; (i) organizing farming operations
such as maintaining buildings, water supply systems
and equipment; (j) directing and coordinating activities
such as planting, irrigation, chemical application,
harvesting, and grading; (k) inspecting plantations and
fields to determine maturity dates of crops, or to
estimate potential crop damage from weather; (l)
overseeing the selection, training and performance of
agricultural and forestry workers and contractors.
Examples of the occupations classified here: - Forestry
manager - Plantation manager

1312

Akvakultūros ir žuvininkystės gamybos vadovai
Aquaculture and fisheries production managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Akvakultūros ir žuvininkystės gamybos vadovai

Description:

Aquaculture and fisheries production managers

Aiškinamosios
pastabos:

Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos
Explanatory
gamybos vadovai planuoja, koordinuoja produkcijos
notes:
gamybą stambiuose akvakultūros ir žuvininkystės
ūkiuose, kuriuose auginamos ir gaudomos žuvys ir
moliuskai, žuvys, moliuskai ir kitos vandens kultūros
auginamos kaip prekinės kultūros, turint tikslą paleisti
juos į gėlus ar jūros vandenis, ir jai vadovauja.
Atliekamos užduotys: (a) veiklos akvakultūros ir
žuvininkystės rinkoje stebėsena ir gamybinės bei
žvejybinės veiklos planavimas, kad būtų tenkinami
sutarčių reikalavimai ir paklausa rinkoje; (b) biudžeto
sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir sąnaudų
stebėsena, tokios informacijos, kaip žuvininkystės ūkio
valdymo praktika, fiksavimas, taip pat finansinių ir
veiklos ataskaitų rengimas; (c) derybos su pirkėjais dėl
produkcijos ir pagautų žuvų pardavimo; (d) žvejybos ir
akvakultūros veiklos arba produkcijos valdymo sutarčių
su žvejybinių laivų kapitonais ar laivų savininkais ir
akvakultūros ūkiais sudarymas; (e) akvakultūros ar
žuvininkystės išteklių tyrimų atlikimas ir organizavimas,
siekiant nustatyti ligas arba parazitus; (f) veiklos, skirtos
žuvų išsivystymui ir augimui spartinti, būdų ligoms
užkirsti žuvidėse, planavimas ir koordinavimas; (g)
aplinkos stebėsena, siekiant palaikyti ir gerinti vandens
kultūrų sąlygas; (h) vadovavimas žuvų gaudyklių
įrengimui ir nerštui, ikrų brandinimui, mailiaus
auginimui ir jų stebėsena, vadybos žinių ir žuvų
auginimo metodikos taikymas; (i) mailiaus atrankos ir
priežiūros koordinavimas; (j) vadovavimas užaugintų
žuvų perkėlimui į ežerus, tvenkinius, upelius ar
prekybines talpyklas ir jo stebėsena; (k) mechanizmų,
įrangos ir tokių reikmenų, kaip laivai ir tinklai, įsigijimas;
(l) tokios veiklos, kaip laivų, valčių ir įrangos priežiūra,
organizavimas; (m) akvakultūros ir žuvininkystės ūkio
darbuotojų ir rangovų atrankos, mokymų ir veiklos
priežiūra. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Akvakultūros ūkio produkcijos gamybos vadovas –
Žvejybinės veiklos padalinio vadovas – Pakrančių
kapitonas (žvejyba) – Tralerio vadovas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Žuvininkystės ūkio
vadovas – 6221 – Žuvidės vadovas – 6221 – Austrių
ūkio vadovas – 6221 – Jūros gėrybių ūkio vadovas –
6221 – Žvejybinio laivo kapitonas (jūros priekrantės) –
6222 – Tolimojo plaukiojimo žvejys – 6223
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Aquaculture and fisheries production managers plan,
direct, and coordinate production in large scale
aquaculture and fishery operations to catch and
harvest fish and shellfish, and to grow fish shellfish or
other forms of aquatic life, as cash crops or for release
into freshwater or saltwater. Tasks include - (a)
monitoring aquaculture and fishery market activity and
planning production and fishing activities to meet
contract requirements and market demand; (b)
establishing and managing budgets, monitoring
production output and costs, recording information
such as fisheries management practices, and preparing
financial and operational reports; (c) conferring with
buyers to arrange for the sale of produce and catches;
(d) contracting with fishing skippers or owners of
vessels and aquaculture farms for fishing and
aquaculture operations, or for management of
production; (e) conducting and organizing aquaculture
or fishery stock examinations in order to identify
diseases or parasites; (f) devising and coordinating
activities to improve fish hatching and growth rates,
and to prevent disease in hatcheries; (g) monitoring
environments to maintain or improve conditions for
aquatic life; (h) directing and monitoring trapping and
spawning of fish, egg incubation, and fry rearing,
applying knowledge of management and fish culturing
techniques; (i) coordinating the selection and
maintenance of brood stock; (j) directing and
monitoring the transfer of mature fish to lakes, ponds,
streams, or commercial tanks; (k) purchasing
machinery, equipment, and supplies such as vessels
and nets; (l) organizing operations such as
maintenance of ships, boats and equipment; (m)
overseeing the selection, training and performance of
aquaculture or fishery workers and contractors.
Examples of the occupations classified here: Aquaculture production manager - Fishing operations
manager - Shore captain (fishing) - Trawler manager
Some related occupations classified elsewhere: - Fish
farmer - 6221 - Fish hatchery manager - 6221 - Oyster
Farmer - 6221 - Seafood Farmer - 6221 - Fishing vessel
skipper (coastal waters) - 6222 - Fishing master (deep
sea) – 6223
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132

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai
Manufacturing, mining, construction, and distribution managers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai

Description:

Manufacturing, mining, construction, and distribution
managers

Aiškinamosios
pastabos:

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai
Explanatory
planuoja, organizuoja ir koordinuoja gamybos,
notes:
mineralų gavybos, statybos, tiekimo, saugojimo ir
transportavimo veiklą kaip padalinio vadovai arba kaip
įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų
hierarchijos, direktoriai. Pagrindinės atliekamos
užduotys: išsamus veiklos, susijusios su gaminių
kokybe ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos
poreikiais, planavimas; įrenginių darbo ir kokybės
procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant
darbo valandas ir tiekiant atsargines dalis bei įrankius;
komercinių pasiūlymų ir paraiškų sutartims sudaryti
rengimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos
apimties ir sąnaudų stebėsena, procesų ir išteklių
tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas;
naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo
priežiūra; gamybos veiklos duomenų ir ataskaitų
rengimas; sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo
koordinavimas; įprastinės veiklos planavimas ir
vadovavimas jai; gamybos duomenų ir ataskaitų
rengimo kontrolė; darbuotojų atrankos, mokymų ir
veiklos priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į
tokius pogrupius: 1321 Gamybos vadovai 1322
Gavybos vadovai 1323 Statybos vadovai 1324 Tiekimo,
platinimo ir panašių paslaugų vadovai

1321

Gamybos vadovai
Manufacturing managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gamybos vadovai

Description:

Manufacturing managers

Aiškinamosios
pastabos:

Gamybos vadovai planuoja, koordinuoja prekių
Explanatory
gamybos, elektros gamybos, dujų gavybos ir vandens
notes:
tiekimo ir paskirstymo, taip pat atliekų surinkimo,
tvarkymo ir šalinimo veiklą ir jai vadovauja. Jie gali
vadovauti didelių įmonių gamybiniams padaliniams
arba būti smulkių gamybos įmonių vadovai. Atliekamos
užduotys: (a) gamybos strategijų, politikos krypčių ir
planų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; (b)
išsamus gamybos veiklos, susijusios su gaminių kokybe
ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos
poreikiais, planavimas; (c) gamybos įrenginių darbo ir
kokybės procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą,
nustatant darbo valandas ir tiekiant atsargines dalis ir
įrankius; (d) biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos
apimties ir išlaidų stebėsena ir veiklos, procesų ir
išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti
išlaidas; (e) konsultavimasis su kitais vadovais gamybos
klausimais ir jų informavimas; (f) naujų įrenginių ir
įrangos įsigijimo ir įrengimo priežiūra; (g) gamybos
duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė; (h) profesinės
sveikatos ir darbo saugos reikalavimų įgyvendinimo
koordinavimas; (i) verslo galimybių ir gamintinų
gaminių nustatymas; (j) gamybinę veiklą ir aplinką
veikiančių reguliuojamojo pobūdžio ir įstatymų
reikalavimų tyrimas ir įgyvendinimas; (k) specializuotų
prekių gamybos kvotų suteikimo priežiūra ir sutarčių su
klientais ir tiekėjais sudarymas; (l) darbuotojų atrankos,
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Manufacturing, mining, construction, and distribution
managers plan, organize, and coordinate the
manufacturing, mineral extraction, construction,
supply, storage and transportation operations, either
as the manager of a department or as the general
manager of an enterprise or organization that does not
have a hierarchy of managers. Tasks performed usually
include: planning details of activities in terms of output
quality and quantity, cost, timeliness and labour
requirements; controlling the operation of plant and
quality procedures through planning of maintenance,
designation of operating hours and supply of
equipment; preparing tenders and contract bids;
establishing and managing budgets, monitoring
production output and costs, and adjusting processes
and resources to minimize costs; overseeing the
acquisition and installation of new plant and
equipment; controlling the preparation of production
records and reports; coordinating the implementation
of health and safety requirements; planning and
directing daily operations; overseeing the selection,
training and performance of staff. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 1321 Manufacturing managers 1322 Mining
managers 1323 Construction managers 1324 Supply,
distribution and related managers

Manufacturing managers plan, direct, and coordinate
activities concerned with the production of goods, the
production and distribution of electricity gas and
water, and the collection, treatment and disposal of
waste. They may manage the production departments
of large enterprises or be the managers of small
manufacturing companies. Tasks include - (a)
determining, implementing and monitoring production
strategies, policies and plans; (b) planning details of
production activities in terms of output quality and
quantity, cost, time available and labour requirements;
(c) controlling the operation of production plant and
quality procedures through planning of maintenance,
designation of operating hours and supply of parts and
tools; (d) establishing and managing budgets,
monitoring production output and costs, and adjusting
processes and resources to minimize costs; (e)
consulting with and informing other managers about
production matters; (f) overseeing the acquisition and
installation of new plant and equipment; (g) controlling
the preparation of production records and reports; (h)
coordinating the implementation of occupational
health and safety requirements; (i) identifying business
opportunities and determining products to be
manufactured; (j) researching and implementing
regulatory and statutory requirements affecting
manufacturing operations and the environment; (k)
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mokymų ir veiklos priežiūra. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Gamintojas – Gamybos vadovas –
Gamybos ir eksploatacijos vadovas (gamyba) Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Gamybos
meistras (gamyba) – 3122

overseeing the provision of quotes for the manufacture
of specialized goods and establishing contracts with
customers and suppliers; (l) overseeing the selection,
training and performance of staff. Examples of the
occupations classified here: - Manufacturer Manufacturing manager - Production and operations
manager (manufacturing) Some related occupations
classified elsewhere: - Production supervisor
(manufacturing ) - 3122

1322

Gavybos vadovai
Mining managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gavybos vadovai

Description:

Mining managers

Aiškinamosios
pastabos:

Gavybos vadovai planuoja, koordinuoja gamybinę
Explanatory
veiklą, susijusią su gavyba, karjerų eksploatavimu,
notes:
naftos ir dujų gavyba, ir jai vadovauja kaip padalinio
vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra
vadovų hierarchijos, direktoriai. Atliekamos užduotys:
(a) konsultavimasis su kitais vadovais dėl gamybos
kvotų nustatymo, gavybos vietų planavimo ir žaliavų
priemaišų pašalinimo veiklos krypčių rengimas; (b)
gamybos vietų veiksmingumo vertinimas, siekiant
nustatyti darbuotojų, įrangos ir naudojamų
technologijų tinkamumą, ir prireikus pakeisti darbo
grafiką ar įrangą; (c) išsamus gamybinės veiklos,
susijusios su gaminių kokybe ir kiekiu, kaina, terminų
laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas; (d)
gamybinių įrenginių darbo ir kokybės procedūrų
kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant darbo valandas
ir tiekiant atsarginius reikmenis; (e) biudžeto
sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir išlaidų
stebėsena ir veiklos, procesų ir išteklių tikslinimas,
siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; (f) naujos įrangos
ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra; (g) gamybos
duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė; (h) sveikatos ir
saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; (i)
reguliuojamojo pobūdžio ir teisinių reikalavimų,
darančių poveikį mineralų gavybos veiklai ir aplinkai,
tyrimas ir įgyvendinimas; (j) darbuotojų atrankos,
mokymų ir veiklos priežiūra. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Kasyklos vadovas – Gamybos vadovas
(kasykla) – Gamybos vadovas (naftos ir dujų gavyba) –
Gamybos vadovas (karjeras) – Karjero vadovas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: Kasyklos
vadovo pavaduotojas – 3121 Kasyklos brigadininkas –
3121 Kasyklos vadovo padėjėjas – 3121 Karjero darbų
meistras – 3121

1323

Statybos vadovai
Construction managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statybos vadovai

Description:

Construction managers

Aiškinamosios
pastabos:

Statybos vadovai planuoja, koordinuoja civilinės
statybos projektų rengimą, pastatų ir būstų statybą ir
jai vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės
ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos,
direktoriai. Atliekamos užduotys: (a) architektūrinių
brėžinių ir techninių sąlygų aiškinimas; (b) darbo jėgos
išteklių, viešųjų pirkimų ir medžiagų, įrenginių ir
įrangos pristatymo koordinavimas; (c) derybos su
pastatų savininkais, statybos bendrovėmis ir
subrangovais, dalyvaujančiais statybos procese,
siekiant užtikrinti, kad projektai būtų laiku įgyvendinti

Explanatory
notes:

Construction managers plan, direct and coordinate the
construction of civil engineering projects, buildings and
dwellings, either as the manager of a department or as
the general manager of an enterprise or organization
that does not have a hierarchy of managers. Tasks
include - (a) interpreting architectural drawings and
specifications; (b) coordinating labour resources, and
procurement and delivery of materials, plant and
equipment; (c) negotiating with building owners,
property developers and subcontractors involved in
the construction process to ensure projects
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Mining managers plan, direct, and coordinate the
production activities of mining, quarrying and oil and
gas extraction operations, either as the manager of a
department or as the general manager of an enterprise
or organization that does not have a hierarchy of
managers. Tasks include - (a) conferring with other
managers to set production quotas, plan extraction
sites and develop policies for the removal of raw
materials; (b) evaluating efficiency of production sites
to determine adequacy of personnel, equipment and
technologies used, and make changes to work
schedule or equipment when necessary; (c) planning
details of production activities in terms of output
quality and quantity, cost, time available and labour
requirements; (d) controlling the operation of plant
and quality procedures through planning of
maintenance, designation of operating hours and
supply of equipment; (e) establishing and managing
budgets, monitoring production output and costs, and
adjusting processes and resources to minimize costs;
(f) overseeing the acquisition and installation of new
plant and equipment; (g) controlling the preparation of
production records and reports; (h) coordinating the
implementation of health and safety requirements; (i)
researching and implementing regulatory and statutory
requirements affecting mineral extraction operations
and the environment; (j) overseeing the selection,
training and performance of staff. Examples of the
occupations classified here: - Mine manager Production manager (mine) - Production manager (oil
and gas extraction) - Production manager (quarry) Quarry manager Some related occupations classified
elsewhere: Mine deputy - 3121 Mine supervisor - 3121
Mine under-manager - 3121 Quarry supervisor - 3121
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neviršijant biudžeto; (d) komercinių pasiūlymų ir
paraiškų sutartims sudaryti rengimas; (e) suderintų
statybos darbų vietų programų rengimas ir
įgyvendinimas; (f) pastatų statybai skirtų teisės aktų ir
veiklos, kokybės, išlaidų ir saugos standartų laikymosi
užtikrinimas; (g) planų teikimo vietos valdžios
institucijoms organizavimas; (h) statybos darbų
vykdymas pagal sutartį arba specializuotų statybos
paslaugų subrangos sutartį; (i) atitinkamų tarnybų
pastatų patikrų organizavimas; (j) biudžeto sudarymas
ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių
naudojimo užtikrinimas; (k) darbuotojų ir subrangovų
atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Statybos projekto vadovas –
Projekto statytojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: Pastatų statybos darbų meistras – 3123
Pastatų statybininkas – 7111

are completed on time and within budget; (d)
preparing tenders and contract bids; (e) operating and
implementing coordinated work programs for sites; (f)
ensuring adherence to building legislation and
standards of performance, quality, cost and safety; (g)
arranging submission of plans to local authorities; (h)
building under contract, or subcontracting specialized
building services; (i) arranging building inspections by
relevant authorities; (j) establishing and managing
budgets, controlling expenditure and ensuring the
efficient use of resources; (k) overseeing the selection,
training and performance of staff and subcontractors;
Examples of the occupations classified here: Construction project manager - Project builder Some
related occupations classified elsewhere: Building
construction supervisor - 3123 House builder - 7111

1324

Tiekimo, platinimo ir susijusių paslaugų vadovai
Supply, distribution and related managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tiekimo, platinimo ir susijusių paslaugų vadovai

Description:

Supply, distribution and related managers

Aiškinamosios
pastabos:

Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
Explanatory
planuoja, koordinuoja keleivių vežimo sistemas ir
notes:
paslaugas, taip pat prekių tiekimą, vežimą, saugojimą ir
platinimą ir jiems vadovauja kaip padalinio vadovai
arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų
hierarchijos, direktoriai. Atliekamos užduotys: (a)
įsigijimo, saugojimo ir platinimo strategijų, veiklos
krypčių ir planų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
(b) planų reikiamam atsargų lygiui palaikyti kuo
mažesnėmis išlaidomis rengimas ir įgyvendinimas; (c)
derybos dėl sutarčių su tiekėjais, laikantis kokybės,
kainos ir pristatymo reikalavimų; (d) saugojimo ir
inventorizavimo sistemų stebėsena ir tikrinimas,
laikantis tiekimo reikalavimų ir kontroliuojant atsargų
lygį; (e) vežimo kelių transporto priemonėmis,
traukiniais, laivais ar orlaiviais priežiūra; (f) registravimo
sistemų naudojimas, siekiant stebėti visą prekių
judėjimą, pertvarkymo ir atsargų papildymo
tinkamiausiu metu užtikrinimas; (g) ryšių palaikymas su
kitais padaliniais ir klientais dėl išsiunčiamoms prekėms
keliamų reikalavimų ir susijusio prekių persiuntimo; (h)
įsigijimo, saugojimo ir platinimo sandorių įforminimo
priežiūra; (i) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų
kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(j) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir
vadovavimas joms; (k) įprastinės veiklos planavimas ir
vadovavimas jai; (l) darbuotojų atrankos, mokymų ir
veiklos priežiūra. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Autobusų stoties vadovas – Logistikos padalinio
vadovas – Geležinkelio stoties vadovas – Geležinkelio
stoties viršininkas – Pirkimo padalinio vadovas –
Tiekimo ir platinimo padalinio vadovas – Tiekimo tinklo
vadovas – Transporto įmonės vadovas – Miesto
pervežimo sistemos vadovas – Sandėlio vadovas
Pastabos Didžiųjų oro uostų, geležinkelio bendrovių,
miesto transporto sistemų ir kitų transporto bendrovių,
kuriose yra vadovų hierarchija, generaliniai direktoriai
priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir
organizacijų vadovai“.
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Supply, distribution and related managers plan, direct
and coordinate passenger transportation systems and
facilities and the supply, transportation, storage and
distribution of goods, either as the manager of a
department or as the general manager of an enterprise
or organization that does not have a hierarchy of
managers. Tasks include - (a) determining,
implementing and monitoring purchasing, storage and
distribution strategies, policies and plans; (b) preparing
and implementing plans to maintain required stock
levels at minimum cost; (c) negotiating contracts with
suppliers to meet quality, cost and delivery
requirements; (d) monitoring and reviewing storage
and inventory systems to meet supply requirements
and control stock levels; (e) overseeing the dispatch of
road vehicles, trains, vessels or aircraft; (f) operating
recording systems to track all movements of goods,
and ensuring re-ordering and re-stocking at optimal
times; (g) liaising with other departments and
customers concerning requirements for outward goods
and associated forwarding transportation; (h)
overseeing the recording of purchase, storage and
distribution transactions; (i) establishing and managing
budgets, controlling expenditure and ensuring the
efficient use of resources; (j) establishing and directing
operational and administrative procedures; (k)
planning and directing daily operations; (l) overseeing
the selection, training and performance of staff.
Examples of the occupations classified here: - Bus
station manager - Logistics manager - Railway station
manager - Railway station master - Purchasing
manager - Supply and distribution manager - Supply
chain manager - Transport company manager - Urban
transit system manager - Warehouse manage Chief
executives of major airports, railway companies, urban
transit systems and other transportation corporations
that have hierarchies of managers are included in Unit
group 1120, Managing directors and chief executives
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133

Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų srities vadovai
Information and communications technology service managers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų srities
vadovai

Description:

Information and communications technology service
managers

Aiškinamosios
pastabos:

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities
Explanatory
vadovai planuoja, koordinuoja kompiuterių ir
notes:
telekomunikacijų sistemų įsigijimą, tobulinimą,
priežiūrą bei naudojimą ir tam vadovauja kaip
padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos,
kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: konsultavimasis su
naudotojais, vadovybe, pardavėjais ir technikais,
siekiant įvertinti kompiuterių naudojimo poreikius ir
sistemoms keliamus reikalavimus, parinkti
technologijas šiems poreikiams tenkinti; informacinių
technologijų ir ryšių (ITR) strategijų, veiklos krypčių ir
planų rengimas ir vadovavimas šiai veiklai;
vadovavimas ITR išteklių atrankai ir įrengimui, taip pat
mokymų rengimas naudotojams; vadovavimas ITR
veiklai, darbo srautų analizė, prioritetų, standartų ir
galutinių terminų nustatymas; ITR sistemų saugumo
priežiūra; užduočių skyrimas sistemų analitikams,
programuotojams ir kitiems su kompiuterine technika
dirbantiems darbuotojams, jų darbo pavedimas,
tikrinimas ir vadovavimas jam; organizacijos
technologijų naudojimo ir poreikių vertinimas, taip pat
rekomendacijos atlikti tokius patobulinimus, kaip
aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimas;
biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir
veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; veiklos ir
administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas
joms; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra;
atstovavimas įmonei ar organizacijai su ITR susijusiuose
renginiuose, seminaruose ir konferencijose. Šios grupės
profesijos skiriamos į tokį pogrupį: 1330 Informacinių
technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

1330

Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų srities vadovai
Information and communications technology service managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų srities
vadovai

Description:

Information and communications technology service
managers

Aiškinamosios
pastabos:

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities
Explanatory
vadovai planuoja, koordinuoja kompiuterių ir
notes:
telekomunikacijų sistemų įsigijimą, tobulinimą,
priežiūrą ir naudojimą ir tam vadovauja kaip padalinio
vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra
vadovų hierarchijos, direktoriai. Atliekamos užduotys:
(a) konsultavimasis su naudotojais, vadovybe,
pardavėjais ir technikais, siekiant įvertinti kompiuterių
naudojimo poreikius ir sistemoms keliamus
reikalavimus, taip pat parinkti technologijas šiems
poreikiams tenkinti; (b) informacinių technologijų ir
ryšių (ITR) strategijų, veiklos krypčių ir planų rengimas
ir vadovavimas šiai veiklai; (c) vadovavimas ITR išteklių
atrankai ir įrengimui, taip pat mokymų rengimas
naudotojams; (d) vadovavimas ITR veiklai, darbo srautų
analizė, prioritetų nustatymas, standartų rengimas ir
galutinių terminų nustatymas; (e) ITR sistemų saugumo
priežiūra; (f) užduočių skyrimas sistemų analitikams,
programuotojams ir kitiems su kompiuterine technika
dirbantiems darbuotojams, jų darbo pavedimas,
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Information and communications technology service
managers plan, direct, and coordinate the acquisition,
development, maintenance and use of computer and
telecommunication systems, either as the manager of a
department or as the general manager of an enterprise
or organization that does not have a hierarchy of
managers. Tasks performed usually include: consulting
with users, management, vendors, and technicians to
assess computing needs and system requirements and
specifying technology to meet those needs;
formulating and directing information and
communication technology (ICT) strategies, policies
and plans; directing the selection and installation of ICT
resources and the provision of user training; directing
ICT operations, analyzing workflow, establishing
priorities, developing standards and setting deadlines;
overseeing the security of ICT systems; assigning,
reviewing, managing and leading the work of systems
analysts, programmers, and other computer-related
workers; evaluating the organization's technology use
and needs and recommending improvements, such as
hardware and software upgrades; establishing and
managing budgets, controlling expenditure and
ensuring the efficient use of resources; establishing
and directing operational and administrative
procedures; overseeing the selection, training and
performance of staff; representing the enterprise or
organization at ICT related conventions, seminars and
conferences. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 1330
Information and communications technology service
managers

Information and communications technology service
managers plan, direct, and coordinate the acquisition,
development, maintenance and use of computer and
telecommunication systems, either as the manager of a
department or as the general manager of an enterprise
or organization that does not have a hierarchy of
managers. Tasks include - (a) consulting with users,
management, vendors, and technicians to assess
computing needs and system requirements and
specifying technology to meet those needs; (b)
formulating and directing information and
communication technology (ICT) strategies, policies
and plans; (c) directing the selection and installation of
ICT resources and the provision of user training; (d)
directing ICT operations, analysing workflow,
establishing priorities, developing standards and
setting deadlines; (e) overseeing the security of ICT
systems; (f) assigning, reviewing, managing and
leading the work of systems analysts, programmers,
and other computer-related workers; (g) evaluating the
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tikrinimas ir vadovavimas jam; (g) organizacijos
technologijų naudojimo ir poreikių vertinimas, taip pat
rekomendacijos atlikti tokius patobulinimus, kaip
aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimas; (h)
biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir
veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (i) veiklos
ir administracinių procedūrų nustatymas ir
vadovavimas joms; (j) darbuotojų atrankos, mokymų ir
veiklos priežiūra; (k) atstovavimas įmonei ar
organizacijai su ITR susijusiuose renginiuose,
seminaruose ir konferencijose. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Taikomųjų programų kūrybos vadovas –
Vyriausiasis informacijos specialistas – Duomenų
operacijų vadovas – Duomenų apdorojimo vadovas –
ITR plėtros vadovas – Informacinių sistemų direktorius
– Informacinių technologijų padalinio vadovas (IT
vadovas) – Interneto paslaugos teikėjas – Tinklų
vadovas

organization's technology use and needs and
recommending improvements, such as hardware and
software upgrades; (h) establishing and managing
budgets, controlling expenditure and ensuring the
efficient use of resources; (i) establishing and directing
operational and administrative procedures; (j)
overseeing the selection, training and performance of
staff; (k) representing the enterprise or organization at
ICT related conventions, seminars and conferences.
Examples of the occupations classified here: Application development manager - Chief information
officer - Data operations manager - Data processing
manager - ICT development manager - Information
systems director - Information technology manager (IT
Manager) - Internet service provider - Network
manager

134

Profesinių paslaugų srities vadovai
Professional services managers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Profesinių paslaugų srities vadovai

Description:

Professional services managers

Aiškinamosios
pastabos:

Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai planuoja,
Explanatory
koordinuoja vaikų priežiūros, sveikatinimo, paramos,
notes:
švietimo ir kitų profesionaliųjų paslaugų teikimą ir joms
vadovauja, taip pat vadovauja institucijų padaliniams,
teikiantiems finansines ir draudimo paslaugas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: paslaugų teikimo
veiklos krypčių bei planų rengimas ir įstaigų valdymas;
standartų ir tikslų nustatymas; programų ir paslaugų
rengimas ir įgyvendinimas, siekiant tenkinti klientų
poreikius; vadovavimas paskirstant išteklius ir
koordinavimas; ryšių palaikymas su tėvais, tarybomis,
finansavimo įstaigomis, bendruomenės atstovais ir
panašiomis tarnybomis, siekiant aptarti
bendradarbiavimo ir koordinavimo sritis; išlaidų
stebėsena ir kontrolė; darbuotojų atrankos, tobulinimo
ir veiklos priežiūra; ataskaitų, biudžetų ir prognozių
rengimas arba organizavimas; atstovavimas
organizacijai derybose su kitomis tarnybomis ir
renginiuose, seminaruose, viešuose projektų
svarstymuose ir forumuose. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 1341 Vaikų priežiūros
paslaugų srities vadovai 1342 Sveikatinimo paslaugų
srities vadovai 1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir
socialinių paslaugų srities vadovai 1344 Socialinės
paramos vadovai 1345 Švietimo srities vadovai 1346
Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities
vadovai Pastabos Profesionaliųjų paslaugų srities
vadovai yra atsakingi už specializuotų profesionaliųjų ir
techninių paslaugų teikimo planavimą, koordinavimą ir
vadovavimą šiai veiklai. Paprastai reikalaujama turėti
specialią kvalifikaciją ir daug patirties, susijusios su
viena ar daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei
grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei
„Technikai ir jaunesnieji specialistai“.

1341

Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai
Child care service managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai

Description:

Child care service managers

Aiškinamosios

Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai planuoja,

Explanatory

Child care service managers plan, direct, and
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Professional services managers plan, direct and
coordinate the provision of childcare, health, welfare,
education and other professional services, and manage
the branches of institutions providing financial and
insurance services. Tasks performed usually include:
formulating policies and plans for the provision of
services and operation of establishments; setting
standards and objectives; developing and
implementing programs and services to meet the
needs of clients; directing and coordinating the
allocation of resources; liaising with parents, boards,
funding bodies, the community representatives and
related agencies to discuss areas of cooperation and
coordination; monitoring and controlling expenditure;
overseeing the selection, development and
performance of staff; preparing, or arranging for the
preparation of, reports, budgets and forecasts;
representing the organization in negotiations other
agencies, and at conventions, seminars, public hearings
and forums. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 1341 Child
care services managers 1342 Health services managers
1343 Aged care services managers 1344 Social welfare
managers 1345 Education managers 1346 Financial
and insurance services branch managers 1349
Professional services managers not elsewhere classified
Professional services managers are responsible for
planning, directing and coordinating the provision of
specialized professional and technical services.
Specialized qualifications and extensive experience
relevant to one or more occupations classified in major
group 2, Professionals, or major group 3, Technicians
and associate professionals, are usually required.

19/323

ISCO-08

pastabos:

koordinuoja ir vertina vaikų priežiūrą ikimokykliniuose, notes:
popamokinės veiklos, atostogų ir dienos centruose bei
tarnybose ir jai vadovauja. Atliekamos užduotys: (a)
programų, skirtų fiziniam, socialiniam, emociniam ir
intelektiniam vaikų vystymuisi skatinti, rengimas ir
įgyvendinimas; (b) biudžeto sudarymas ir stebėsena,
taip pat lėšų paskirstymo darbuotojams, reikmenims,
medžiagoms, įrangai ir priežiūrai numatymas; (c) vaikų
priežiūros paslaugų teikimo ikimokykliniuose,
popamokinės veiklos, atostogų ir dienos centruose
priežiūra ir koordinavimas; (d) vadovavimas vaikus
prižiūrintiems ir jais besirūpinantiems darbuotojams,
taip pat šių darbuotojų priežiūra; (e) darbo priemonių
valdymas ir užtikrinimas, kad visi pastatai ir įranga būtų
prižiūrimi taip, kad centras būtų saugi zona vaikams,
darbuotojams ir lankytojams; (f) teisės aktų tikslinimas
ir aiškinimas, taip pat procedūrų, kad būtų laikomasi
šiuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, rengimas
(pavyzdžiui, dėl saugos ir saugumo); (g) vaikų pažangos
stebėsena ir ryšių su tėvais ar globėjais palaikymas; (h)
duomenų ir ataskaitų dėl vaikų priežiūros centro
rengimas ir priežiūra; (i) darbuotojų įdarbinimas ir
vertinimas, taip pat jų profesinio tobulėjimo
koordinavimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdys: –
Vaikų priežiūros dienos centro direktorius

1342

Sveikatos priežiūros paslaugų srities vadovai
Health service managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sveikatos priežiūros paslaugų srities vadovai

Description:

Health service managers

Aiškinamosios
pastabos:

Sveikatinimo paslaugų srities vadovai planuoja,
Explanatory
koordinuoja ir vertina gydymo ir visuomenės sveikatos notes:
priežiūros paslaugų teikimą ligoninėse, klinikose,
viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose ir panašiose
organizacijose ir jam vadovauja. Atliekamos užduotys:
(a) vadovavimas visai tarnybai, įstaigai, organizacijai ar
centrui ir jų valdymas; (b) vadovavimas medicinos,
slaugos, techninių, administracijos, paslaugų srities,
priežiūros ir kitų darbuotojų darbinei veiklai, jos
priežiūra ir vertinimas; (c) vadovaujamų padalinių tikslų
ir vertinimo ar veiklos kriterijų nustatymas; (d)
vadovavimas darbuotojų atrankai, įdarbinimui ir
mokymams arba šių užduočių atlikimas; (e) procedūrų,
politikos krypčių ir veiklos standartų, skirtų medicinos,
slaugos, techniniams ir administracijos darbuotojams,
rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena; (f) diagnostinių
paslaugų, stacionaro vietų, patalpų ir darbo jėgos
stebėsena, siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių
naudojimą ir įvertinti papildomų darbuotojų, įrangos ir
paslaugų poreikį; (g) tokios administracinės veiklos,
kaip biudžeto planavimas, ataskaitų rengimas ir
išlaidos, kontrolė; (h) ryšių su kitais sveikatinimo ir
paramos paslaugų teikėjais, tarnybomis ir finansavimo
įstaigomis palaikymas, siekiant koordinuoti paslaugų
teikimą; (i) valstybinių institucijų konsultavimas
sveikatinimo ir paramos tarnybų bei įstaigų tobulinimo
klausimais; (j) atstovavimas organizacijai derybose ir
renginiuose, seminaruose, viešuose projektų
svarstymuose ir forumuose. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Sveikatinimo įstaigos administratorius –
Vyriausiasis visuomenės sveikatos specialistas –
Klinikos direktorius – Visuomenės sveikatinimo
koordinatorius – Slaugos direktorius – Vyriausiasis
slaugytojas – Medicinos įstaigos administratorius Kitur
priskirta giminiška profesija: – Pagyvenusių žmonių
slaugos srities vadovas – 1343

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

coordinate and evaluate the provision of care for
children in before-school, after-school, vacation and
day care centres and services. Tasks include - (a)
developing and implementing programs to enhance
the physical, social, emotional and intellectual
development of young children; (b) establishing and
monitoring budgets and determining allocation of
funds for staff, supplies, materials, equipment and
maintenance; (c) overseeing and coordinating the
provision care for children in before-school, afterschool, day, and vacation care centres; (d) directing
and supervising child carers in providing care and
supervision for young children; (e) managing physical
facilities and making sure all buildings and equipment
are maintained to ensure the centre is a safe area for
children, staff and visitors; (f) reviewing and
interpreting government codes, and developing
procedures to meet codes (e.g., concerning safety and
security); (g) monitoring children’s progress and
conferring with parents or guardians; (h) preparing and
maintaining records and accounts for a child care
centre; (i) recruiting and evaluating staff and
coordinating their professional development. Examples
of the occupations classified here: - Child Care Centre
Manager

Health service managers plan, direct coordinate and
evaluate the provision of clinical and community health
care services in hospitals, clinics, public health agencies
and similar organizations. Tasks include - (a) providing
overall direction and management for the service,
facility, organization or centre; (b) directing,
supervising and evaluating the work activities of
medical, nursing, technical, clerical, service,
maintenance, and other personnel; (c) establishing
objectives and evaluative or operational criteria for
units they manage; (d) directing or conducting
recruitment, hiring and training of personnel; (e)
developing, implementing and monitoring procedures,
policies and performance standards for medical,
nursing, technical and administrative staff; (f)
monitoring the use of diagnostic services, inpatient
beds, facilities, and staff to ensure effective use of
resources and assess the need for additional staff,
equipment, and services; (g) controlling administrative
operations such as budget planning, report
preparation and expenditure on supplies, equipment
and services; (h) liaising with other health and welfare
service providers, boards and funding bodies to
coordinate the provision of services; (i) advising
government bodies about measures to improve health
and welfare services and facilities; (j) representing the
organization in negotiations, and at conventions,
seminars, public hearings and forums. Examples of the
occupations classified here: - Health facility
administrator - Chief public health officer - Clinical
director - - Community health care coordinator Director of nursing - Hospital matron - Medical
administrator Some related occupations classified
elsewhere: - Aged care service manager - 1343
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1343

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
Aged care service managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų
srities vadovai

Description:

Aged care service managers

Aiškinamosios
pastabos:

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų
Explanatory
srities vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina
notes:
apgyvendinimo ir asmeninės priežiūros paslaugų
teikimą asmenims ir šeimoms, kurioms kyla tokių
paslaugų poreikis dėl senyvo amžiaus, ir jam
vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) vadovavimas visai
tarnybai, įstaigai, organizacijai ar centrui ir jų valdymas;
(b) vadovavimas medicinos, slaugos, techninių,
administracijos, paslaugų srities, priežiūros ir kitų
darbuotojų darbinei veiklai, jos priežiūra ir vertinimas;
(c) vadovaujamų padalinių tikslų ir vertinimo ar veiklos
kriterijų nustatymas; (d) vadovavimas darbuotojų
atrankai, įdarbinimui ir mokymams arba šių užduočių
atlikimas; (e) procedūrų, politikos krypčių ir veiklos
standartų, skirtų medicinos, slaugos, techniniams ir
administracijos darbuotojams, rengimas, įgyvendinimas
ir stebėsena; (f) paramos programų ir priežiūros
paslaugų pagyvenusiems žmonėms koordinavimas ir
administravimas; (g) tokios administracinės veiklos,
kaip biudžeto planavimas, ataskaitų rengimas ir
išlaidos, kontrolė; (h) ryšių su kitais sveikatinimo ir
paramos paslaugų teikėjais, tarnybomis ir finansavimo
įstaigomis palaikymas, siekiant koordinuoti paslaugų
teikimą; (i) valstybinių institucijų konsultavimas
sveikatinimo ir paramos tarnybų bei įstaigų tobulinimo
klausimais; (j) atstovavimas organizacijai derybose ir
renginiuose, seminaruose, viešuose projektų
svarstymuose ir forumuose. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Senelių globos namų (pensionato)
direktorius – Bendruomenės pagyvenusių žmonių
slaugos paslaugų koordinatorius – Slaugos namų
direktorius – Senelių globos namų koordinatorius Kitur
priskirta giminiška profesija: – Sveikatinimo paslaugų
srities vadovas – 1342

1344

Socialinės paramos vadovai
Social welfare managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Socialinės paramos vadovai

Description:

Social welfare managers

Aiškinamosios
pastabos:

Socialinės paramos vadovai planuoja, koordinuoja
Explanatory
tokių socialinių ir bendruomenės paslaugų, kaip
notes:
piniginė parama, pagalba šeimoms, vaikams skirtos
paslaugos, programų ir kitų bendruomenės programų
bei paslaugų teikimą ir tam vadovauja. Atliekamos
užduotys: (a) vadovavimas tarnybai, įstaigai,
organizacijai ar centrui ir valdymas; (b) darbuotojams
skirtų procedūrų, veiklos krypčių ir standartų rengimas,
įgyvendinimas ir stebėsena; (c) išteklių paramai, būstui
ir kitoms socialinėms paslaugoms teikti, stebėsena ir
vertinimas; (d) tokios administracinės veiklos, kaip
biudžeto sudarymas, ataskaitų rengimas ir išlaidos
reikmenims, įrangai ir paslaugoms, kontrolė; (e) ryšių
su kitais sveikatinimo ir paramos paslaugų teikėjais,
tarybomis ir finansuojančiomis įstaigomis palaikymas,
siekiant aptarti bendradarbiavimą ir koordinavimą
sveikatinimo ir paramos paslaugų srityje; (f) valstybinių
įstaigų konsultavimas priemonių, skirtų paramos
tarnyboms ir įstaigoms tobulinti, klausimais; (g)
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Aged care service managers plan, direct coordinate
and evaluate the provision of residential and personal
care services for individuals and families who are in
need of such services due to the effects of ageing.
Tasks include - (a) providing overall direction and
management for a service, facility, organization or
centre; (b) directing, supervising and evaluating the
work activities of medical, nursing, technical, clerical,
service, maintenance, and other personnel; (c)
establishing objectives and evaluative or operational
criteria for units they manage; (d) directing or
conducting recruitment, hiring and training of
personnel; (e) developing, implementing and
monitoring procedures, policies and performance
standards for nursing, personal care, technical, and
administrative staff; (f) coordinating and administering
welfare programs and care services for the elderly; (g)
controlling administrative operations such as budget
planning, report preparation, expenditure on supplies,
equipment and services; (h) liaising with other health
and welfare providers, boards and funding bodies to
coordinate the provision of services; (i) advising
government bodies about measures to improve health
and welfare services and facilities; (j) representing the
organization in negotiations, and at conventions,
seminars, public hearings and forums. Examples of
occupations classified here: - Aged care home director
- Community aged care coordinator - Nursing home
director - Retirement village coordinator Some related
occupations classified elsewhere: - Health service
manager - 1342

Social welfare managers plan, direct, and coordinate
the provision of social and community service
programs such as income support, family assistance,
children’s services and other community programs and
services. Tasks include - (a) providing overall direction
and management for a service, facility, organization or
centre; (b) developing, implementing and monitoring
procedures, policies and standards for staff; (c)
monitoring and evaluating resources devoted to the
provision of welfare, housing, and other social services;
(d) controlling administrative operations such as
budget planning, report preparation, expenditure on
supplies, equipment and services; (e) liaising with other
welfare and health services providers, boards and
funding bodies to discuss areas of health and welfare
service cooperation and coordination; (f) advising
government bodies about measures to improve
welfare services and facilities; (g) representing the
organization in negotiations, and at conventions,
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atstovavimas organizacijai derybose ir renginiuose,
seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir
forumuose; (h) biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų
kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
(i) veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir
vadovavimas joms; (j) darbuotojų atrankos, mokymų ir
veiklos priežiūra; Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Bendruomenės centro vadovas – Šeimos centro
vadovas – Apgyvendinimo paslaugų srities vadovas –
Paramos centro vadovas

seminars, public hearings and forums; (h) establishing
and managing budgets, controlling expenditure and
ensuring the efficient use of resources; (i) establishing
and directing operational and administrative
procedures; (j) overseeing the selection, training and
performance of staff; Examples of the occupations
classified here: - Community centre manager - Family
services manager - Housing services manager Welfare Centre Manager

1345

Švietimo vadovai
Education managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Švietimo vadovai

Description:

Education managers

Aiškinamosios
pastabos:

1345 Švietimo srities vadovai Švietimo srities vadovai
Explanatory
planuoja, koordinuoja ir vertina švietimo įstaigų,
notes:
pradinių ir vidurinių mokyklų, kolegijų ir universitetų
fakultetų bei katedrų ir kitų švietimo įstaigų švietimo ir
administravimo paslaugas ir joms vadovauja.
Atliekamos užduotys: (a) švietimo programų rengimas
pagal švietimo institucijų ir valdymo organų nustatytą
sistemą; (b) sistemų ir procedūrų, skirtų mokyklos
veiklai ir mokinių skaičiui stebėti, įgyvendinimas; (c)
vadovavimas administracinei ir raštinės veiklai,
susijusiai su mokinių priėmimu ir švietimo paslaugomis;
(d) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto
sudarymas, ataskaitų rengimas ir išlaidos reikmenims,
įrangai ir paslaugoms, kontrolė; (e) vadovavimas
mokytojams, mokslo ir administracijos darbuotojams,
taip pat besimokantiems ir rekomendacijų jiems
teikimas; (f) mokytojų ir dėstytojų darbo vertinimas
dalyvaujant užsiėmimuose, stebint mokymo metodus,
tikslinant mokymo tikslus ir nagrinėjant mokymosi
medžiagą; (g) švietimo programos skatinimas ir
atstovavimas tarnybai ar įstaigai visuomenėje; (h)
švietimo patalpų eksploatavimo priežiūra; (i) drausmės
kodekso rengimas ir jo laikymosi užtikrinimas, siekiant
besimokantiems ir mokytojams sukurti saugią ir
palankią aplinką; (j) papildomų lėšų rinkimo būdų
organizavimas ir jų įgyvendinimas kartu su tėvais ir
bendruomenės grupėmis, taip pat rėmėjais; (k)
darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos kontrolė. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Kolegijos direktorius –
Mokyklos direktorius – Dekanas (universitetas) –
Vyriausiasis mokytojas

1346

Finansinių ir draudimo paslaugų skyrių vadovai
Financial and insurance services branch managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Finansinių ir draudimo paslaugų skyrių vadovai

Description:

Financial and insurance services branch managers

Aiškinamosios
pastabos:

Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
Explanatory
planuoja, koordinuoja finansines ir draudimo paslaugas notes:
teikiančių tokių institucijų, kaip bankai, taupomosios
kasos, kredito unijos ir draudimo bendrovės, padalinius
ir jiems vadovauja. Jie konsultuoja klientus ir teikia
jiems pagalbą finansiniais ir draudimo klausimais.
Atliekamos užduotys: (a) padalinio darbuotojų veiklos
planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai; (b) ryšių
su privačiais ar verslo klientais užmezgimas ir
palaikymas; (c) konsultacijų ir pagalbos teikimas
klientams finansinių ir draudimo poreikių klausimais,
taip pat teisės aktų pakeitimų, kurie gali daryti poveikį
klientams, klausimais; (d) paskolų ir draudimo paraiškų
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Education managers plan, direct, coordinate and
evaluate the educational and administrative aspects of
education services, primary and secondary schools,
colleges and faculties and departments in universities
and other educational institutions. Tasks include - (a)
determining educational programs based on
frameworks established by education authorities and
governing bodies; (b) implementing systems and
procedures to monitor school performance and
student enrolments; (c) directing administrative and
clerical activities concerning student admissions and
educational services; (d) controlling administrative
operations such as budget planning, report
preparation, expenditure on supplies, equipment and
services; (e) providing leadership and guidance to
teaching, academic and administrative staff as well as
to students; (f) evaluating the work of teachers and
lecturers by visiting classrooms, observing teaching
methods, reviewing instructional objectives and
examining learning materials; (g) promoting the
educational program, and representing the service or
institution in the wider community; (h) supervising the
maintenance of educational facilities; (i) developing
and enforcing a disciplinary code to create a safe and
conducive environment for students and teachers; (j)
organizing and implementing methods of raising
additional funds in conjunction with parent and
community groups and sponsors; (k) controlling
selection, training and supervision of staff. Examples of
the occupations classified here: - College director School Principal - Dean (university) - Head teacher

Financial and insurance services branch managers plan,
direct, and coordinate the branches of institutions that
provide financial and insurance services, such as banks,
building societies, credit unions and insurance
companies. They provide advice and assistance to
clients on financial and insurance matters. Tasks
include - (a) planning, directing and coordinating the
activities of staff in the branch; (b) establishing and
maintaining relationships with individual and business
customers; (c) providing advice and assistance to
customers on their financial and insurance needs and
with matters such as changes in law that may affect
customers; (d) examining, evaluating and processing
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nagrinėjimas, vertinimas ir tvarkymas; (e) kredito
pratęsimo sprendimų stebėsena; (f) finansinių tyrimų
atlikimas; (g) grynųjų pinigų srautų ir finansinių
priemonių priežiūra, taip pat finansinių ir
reguliuojamųjų ataskaitų rengimas; (h) komercinio
kredito linijų, nekilnojamojo turto ir asmeninių paskolų
patvirtinimas ar atmetimas arba patvirtinimo ar
atmetimo koordinavimas; (i) bendradarbiavimo su
kitais įmonės padaliniais koordinavimas; (j) biudžeto
valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių
naudojimo užtikrinimas; (k) darbuotojų atrankos,
mokymų ir veiklos priežiūra. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Banko vadovas – Taupomosios kasos
vadovas – Kredito unijos vadovas – Draudimo
agentūros vadovas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Finansų srities vadovas – 1211 – Kreditų ir
paskolų specialistas – 3312 – Draudimo agentas
[vadybininkas] – 3321

loan and insurance applications; (e) monitoring credit
extension decisions; (f) conducting financial
investigations; (g) overseeing the flow of cash and
financial instruments, and the preparation of financial
and regulatory reports; (h) approving or rejecting, or
coordinating the approval or rejection of, lines of credit
commercial, real estate and personal loans; (i)
coordinating cooperation with other branches of the
company; (j) managing budgets, controlling
expenditure and ensuring the efficient use of
resources; (k) overseeing the selection, training and
performance of staff. Examples of the occupations
classified here: - Bank manager - Building society
manager - Credit union manager, - Insurance agency
manager Some related occupations classified
elsewhere: - Finance manager - 1211 - Credit and loans
officer - 3312 - Insurance agent - 3321

1349

Kitur nepriskirti profesinių paslaugų srities vadovai
Professional services managers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti profesinių paslaugų srities vadovai

Description:

Professional services managers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima vadovus, kurie planuoja,
Explanatory
koordinuoja ir vertina specializuotų profesionaliųjų ir
notes:
techninių paslaugų teikimą bei jam vadovauja, ir nėra
priskirti 12 pagrindiniam pogrupiui „Verslo paslaugų
srities ir administravimo vadovai“ arba kitur 13
pagrindiniame pogrupyje „Profesionaliųjų paslaugų
srities vadovai“. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami
vadovai, atsakingi už policijos, pataisos,
bibliotekininkystės, teisinių ir priešgaisrinės saugos
paslaugų teikimą. Atliekamos užduotys: (a)
vadovavimas tarnybai, įstaigai, organizacijai ar centrui ir
valdymas; (b) darbuotojams skirtų procedūrų, veiklos
krypčių ir standartų rengimas, įgyvendinimas ir
stebėsena; (c) vadovavimas profesionalių techninių,
administracijos, paslaugų, techninei ir kitų darbuotojų
darbinei veiklai, jos priežiūra ir vertinimas; (d)
paslaugoms teikti skirtų išteklių stebėsena ir vertinimas;
(e) tokios administracinės veiklos, kaip biudžeto
planavimas, ataskaitų rengimas, išlaidos reikmenims,
įrangai ir paslaugoms, kontrolė; (f) paslaugų teikimo
planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jam; (g)
bendradarbiavimo su kitomis paslaugas toje pačioje ar
panašiose srityse teikiančiomis organizacijomis
koordinavimas; (h) biudžeto valdymas, išlaidų kontrolė
ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; (i)
darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Archyvo vadovas –
Meno galerijos vadovas – Pataisos paslaugų srities
vadovas – Teisinių paslaugų srities vadovas –
Bibliotekos vadovas – Muziejaus vadovas – Policijos
padalinio vadovas – Kalėjimo vadovas Pastabos
Profesionalių paslaugų srities vadovai yra atsakingi už
specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų
teikimo planavimą, koordinavimą ir vadovavimą jam.
Dažniausiai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir
didelę patirtį, susijusią su viena ar daugiau profesijų,
priskiriamų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ ir 3
pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“.

This unit group covers managers who plan, direct
coordinate and evaluate the provision of specialized
professional and technical services and are not
classified in sub-major group 12, Business services and
administration managers, or elsewhere in sub-major
group 13, Professional services managers. For instance,
managers responsible for the provision of policing,
corrective, library, legal and fire services are classified
here. In such cases tasks would include: (a) providing
overall direction and management for a service, facility,
organization or centre; (b) developing, implementing
and monitoring procedures, policies and standards for
staff; (c) directing, supervising and evaluating the work
activities of professional technical, clerical, service,
maintenance, and other personnel; (d) monitoring and
evaluating resources devoted to the provision of
services; (e) controlling administrative operations such
as budget planning, report preparation, expenditure on
supplies, equipment and services; (f) planning,
directing and coordinating the provision of services; (g)
coordinating cooperation with other service provision
agencies in the same or related fields; (h) managing
budgets, controlling expenditure and ensuring the
efficient use of resources; (i) overseeing the selection,
training and performance of staff. Examples of the
occupations classified here: - Archives manager - Art
gallery manager - Correctional services manager Legal service manager, - Library manager - Museum
manager - Police superintendent - Prison governor
Professional services managers are responsible for
planning, directing and coordinating the provision of
specialized professional and technical services.
Specialized qualifications and extensive experience
relevant to one or more occupations classified in major
group 2, Professionals, or major group 3, Technicians
and associate professionals, are usually required.
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14

Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai
Hospitality, retail and other services managers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų
paslaugų srities vadovai

Description:

Hospitality, retail and other services managers

Aiškinamosios
pastabos:

Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų
Explanatory
paslaugų srities vadovai planuoja, organizuoja įmonių, notes:
teikiančių apgyvendinimo, viešbučių ir restoranų,
mažmeninės prekybos ir kitas paslaugas, veiklą ir jai
vadovauja. Kompetentingam daugumos šios
pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių,
priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų
atliekamos užduotys: specialiųjų renginių, sporto,
lošimų ir pramoginės veiklos bei gaminių asortimento
ir įvairovės, atsargų lygių ir paslaugų standartų
planavimas ir organizavimas; prekių ir paslaugų
reklama ir pardavimas; prekybą alkoholiniais gėrimais,
lošimo veiklą, sveikatos priežiūrą ir kitas sritis
reglamentuojančių įstatymų ir dokumentų laikymosi
užtikrinimas; su ryšiais su klientais ir prekėmis bei
teikiamomis paslaugomis susijusių politikos krypčių,
programų ir procedūrų nustatymas ir peržiūra;
konferencijų, renginių ir prekybos mugių patalpų
galimiems klientams reklamavimas; transporto
priemonių, įrangos ir degalų įsigijimas bei priežiūra,
taip pat prekių vežimas; darbuotojų atrankos, mokymų
ir priežiūros kontrolė; profesinės sveikatos ir darbo
saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias
grupes: 141 Viešbučių ir restoranų vadovai 142
Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai 143 Kitų
paslaugų srities vadovai Pastabos 14 pagrindiniam
pogrupiui „Viešbučių ir restoranų, mažmeninės
prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“ priskiriami
tiesiogiai visuomenei paslaugas teikiančių įmonių
vadovai. Dažniausiai šios organizacijos būna per mažos,
kad jose būtų vadovų hierarchija. Vadovai, atsakingi už
specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų
teikimo planavimą, koordinavimą ir vadovavimą jam, iš
kurių paprastai reikalaujama specialios kvalifikacijos,
priskiriami įvairiems 12 pagrindinio pogrupio
„Admininstravimo ir komercijos vadovai“ ir 13
pagrindinio pogrupio „Gamybos ir specializuotų
paslaugų srities vadovai“ pogrupiams. Mažų
parduotuvių, svečių namų, kavinių, restoranų ir barų
vadovai, kurių didžiąją darbo krūvio dalį sudaro kitos, o
ne vadovavimo darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos,
pagal pagrindines atliekamas užduotis priskiriami
atitinkamiems 51 pagrindinio pogrupio „Paslaugų
asmenims darbuotojai“ ir 52 pagrindinio pogrupio
„Pardavėjai“ pogrupiams.

141

Viešbučių ir restoranų vadovai
Hotel and restaurant managers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Viešbučių ir restoranų vadovai

Description:

Hotel and restaurant managers

Aiškinamosios
pastabos:

Viešbučių ir restoranų vadovai planuoja, organizuoja
Explanatory
įmonių, teikiančių apgyvendinimo, maitinimo, gėrimų
notes:
patiekimo ir kitas su viešbučiais ir restoranais susijusias
paslaugas, veiklą ir jai vadovauja. Pagrindinės
atliekamos užduotys: specialiųjų renginių, sporto,
lošimo ir pramoginės veiklos planavimas ir
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Hospitality, shop and related services managers plan,
organize and direct the operations of establishments
which provide accommodation, hospitality, retail and
other services. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the third ISCO skill level. Tasks performed by workers in
this sub-major group usually include: planning and
organising special functions, sporting, gaming and
entertainment activities and the range and mix of
products, stock levels and service standards; promoting
and selling goods and services; observing liquor,
gaming, health and other laws and regulations;
developing and reviewing policies, programs and
procedures concerning customer relations and goods
and services provided; promoting facilities, for
conferences, conventions and trade shows to potential
customers; organizing the purchase and maintenance
of transport vehicles, equipment and fuel, and
transporting goods; controlling the selection, training
and supervision of staff; ensuring compliance with
occupational health and safety regulations.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 141 Hotel and restaurant
managers 142 Retail and wholesale trade managers
143 Other services managers Sub-major group 14
Hospitality, shop and related managers is for managers
of establishments that provide services directly to the
public, usually in organizations that are too small to
have hierarchies of managers. Managers responsible
for planning, directing and coordinating the provision
of specialized professional and technical services that
usually require specialized qualifications are classified
in various unit groups in Sub-major groups 12,
Administrative and commercial managers and 13,
Production and specialized services managers.
Operators of small shops, guest houses, cafes,
restaurants and bars for whom the management and
supervision of staff is not a significant component of
the work, are classified in the relevant unit group in
Sub-major group 51, Personal service workers, or 52,
Sales workers, depending on the main tasks
performed.

Hotel and restaurant managers plan, organize and
direct the operations of establishments that provide
accommodation, meals, beverages and other
hospitality services. Tasks performed usually include:
planning and organizing special functions, sporting,
gaming and entertainment activities; directing and
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organizavimas; vadovavimas rezervavimo, registravimo,
kambarių aptarnavimo bei tvarkymo veiklai ir jos
priežiūra; prekybą alkoholiniais gėrimais, lošimo veiklą,
sveikatos priežiūrą reglamentuojančių įstatymų ir kitų
teisės aktų laikymosi užtikrinimas; kokybės visuose
maisto ir paslaugų ruošimo ir pateikimo etapuose
kontrolė; darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros
kontrolė; profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių
laikymosi užtikrinimas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 1411 Viešbučių vadovai
1412 Restoranų vadovai

overseeing reservation, reception, room service and
housekeeping activities; observing liquor, gaming,
health and other laws and regulations; monitoring
quality at all stages of preparation and presentation of
food and services; controlling the selection, training
and supervision of staff; ensuring compliance with
occupational health and safety regulations
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 1411 Hotel managers 1412
Restaurant managers

1411

Viešbučių vadovai
Hotel managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Viešbučių vadovai

Description:

Hotel managers

Aiškinamosios
pastabos:

Viešbučių vadovai planuoja, organizuoja viešbučių,
Explanatory
motelių ir panašių įmonių, teikiančių apgyvendinimo ir notes:
kitas paslaugas savo svečiams, veiklą ir jai vadovauja.
Atliekamos užduotys: (a) vadovavimas rezervavimo,
registravimo, kambarių aptarnavimo bei tvarkymo
veiklai ir jos priežiūra; (b) saugumo ir teritorijos bei
turto priežiūros kontrolė; (c) baro, restorano, su
renginiais ir konferencijomis susijusios veiklos
planavimas ir priežiūra; (d) prekybą alkoholiniais
gėrimais, lošimo veiklą reglamentuojančių įstatymų ir
kitų teisės aktų laikymosi užtikrinimas; (e) klientų
pasitenkinimo vertinimas ir tikrinimas; (f) apskaitos ir su
prekių įsigijimu susijusios veiklos priežiūra; (g) įstaigos
biudžeto sudarymas; (h) darbuotojų atrankos, mokymų
ir priežiūros kontrolė; (i) profesinės sveikatos ir darbo
saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas; (j) vietos
turizmo informacijos teikimas svečiams, išvykų ir
transporto paslaugų organizavimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Viešbučio vadovas – Motelio
vadovas – Jaunimo nakvynės namų vadovas Kitur
priskirta giminiška profesija: – Nakvynės namų vadovas
– 5152 Pastabos Tokių mažų įmonių, kaip nakvynės
namai ir maži svečių namai, kurios klientams, kaip
svečiams, apsistojusiems privačiuose namuose už
atlygį, teikia apgyvendinimo ir tam tikras maitinimo
paslaugas, vadovai, kurių didžiąją darbo krūvio dalį
sudaro kitos, o ne vadovavimo darbuotojams ir jų
priežiūros funkcijos, priskirti 5152 pogrupiui „Namų
ūkio ekonomai“. Viešbučius valdančių įmonių
generaliniai direktoriai ir specializuotų paslaugų srities
vadovai priskirti atitinkamiems 11 ir 12 pagrindinių
pogrupių pogrupiams.

1412

Restoranų vadovai
Restaurant managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Restoranų vadovai

Description:

Restaurant managers

Aiškinamosios
pastabos:

Restoranų vadovai planuoja, organizuoja kavinių,
restoranų ir panašių įstaigų, teikiančių maitinimo ir
aprūpinimo maistu bei gėrimais paslaugas, veiklą ir jai
vadovauja. Atliekamos užduotys: (a) valgiaraščių
planavimas konsultuojantis su vyriausiaisiais virėjais ir
virėjais; (b) specialiųjų renginių planavimas ir
organizavimas; (c) prekių įsigijimo ir kainų nustatymo
organizavimas neviršijant nustatyto biudžeto; (d)
atsargų lygių ir finansinių operacijų duomenų
tvarkymas; (e) užtikrinimas, kad maitinimo, virtuvės ir
maisto saugojimo patalpos atitiktų higienos

Explanatory
notes:

Restaurant managers plan, organize and direct the
operations of cafes, restaurants and related
establishments to provide dining and catering services.
Tasks include - (a) planning menus in consultation with
chefs and cooks; (b) planning and organizing special
functions; (c) arranging the purchasing and pricing of
goods according to budget; (d) maintaining records of
stock levels and financial transactions; (e) ensuring
dining, kitchen and food storage facilities comply with
health regulations and are clean, functional and of
suitable appearance; (f) conferring with customers to
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Hotel managers plan, organize and direct the
operations of hotels, motels and similar establishments
to provide guest accommodation and other services.
Tasks include - (a) directing and overseeing
reservation, reception, room service and housekeeping
activities; (b) supervising security arrangements, and
garden and property maintenance; (c) planning and
supervising bar, restaurant, function and conference
activities; (d) observing liquor, gaming, and other laws
and regulations; (e) assessing and reviewing customer
satisfaction; (f) overseeing accounting and purchasing
activities; (g) undertaking budgeting for the
establishment; (h) controlling selection, training and
supervision of staff; (i) ensuring compliance with
occupational health and safety regulations; (j)
providing guests with local tourism information, and
arranging tours and transportation. Examples of the
occupations classified here: - Hotel manager - Motel
manager - Youth hostel manager Some related
occupations classified elsewhere: - Bed and breakfast
operator - 5152 Operators of small establishments,
such as some bed and breakfast establishments and
small guest houses, that provide accommodation and
limited meal services to clients effectively as paying
guests in private households, and for whom the
management and supervision of staff is not a
significant component of the work, are classified in
Unit group 5152, Domestic housekeepers. Chief
executive officers and specialized managers of large
hotel management companies or hotel chains are
classified in the relevant unit group in Sub-major
groups 11 and 12.
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reikalavimus, būtų švarios, veikiančios ir deramai
atrodytų; (f) bendravimas su klientais siekiant įvertinti
jų pasitenkinimą maistu ir aptarnavimu; (g) darbuotojų
atranka, darbo grafikų sudarymas, mokymai ir
aptarnaujančių bei virtuvės darbuotojų priežiūra; (h)
rezervacijų priėmimas, svečių sutikimas ir pagalba
priimant užsakymus; (i) derybos dėl susitarimų su
klientais ir tiekėjais; (j) profesinės sveikatos ir darbo
saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Kavinės vadovas – Restorano
vadovas – Maitinimo padalinio vadovas Kitur priskirta
giminiška profesija: Vyriausiasis virėjas – 3434 Pastabos
Mažų kavinių, restoranų ir barų vadovai, kurių didžiąją
darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo
darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, pagal
pagrindines atliekamas užduotis priskiriami šiems
pogrupiams: 5120 „Virėjai“, 5131 „Padavėjai“ ar 5132
„Barmenai“.

assess their satisfaction with meals and service; (g)
selecting, set staff work schedules, training and
supervising waiting and kitchen staff; (h) taking
reservations, greeting guests and assisting in taking
orders; (i) negotiating arrangements with clients and
suppliers; (j) ensuring compliance with occupational
health and safety regulations. Examples of the
occupations classified here: - Cafe manager Restaurant manager - Catering manager Some related
occupations classified elsewhere: Chef - 3434
Operators of small cafes, restaurants and bars for
whom the management and supervision of staff is not
a significant component of the work, are classified in
Unit groups 5120, Cooks, 5131, Waiters or 5132,
Bartenders, depending on the main tasks performed.

142

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
Retail and wholesale trade managers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

Description:

Retail and wholesale trade managers

Aiškinamosios
pastabos:

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai planuoja, Explanatory
organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įmonių,
notes:
parduodančių prekes mažmeninės ir didmeninės
prekybos būdu, veiklą. Jie atsakingi už parduotuvių
arba parduotuvių padalinių, parduodančių konkrečius
gaminių tipus, biudžetą, darbuotojus ir strateginį bei
operatyvinį vadovavimą. Pagrindinės atliekamos
užduotys: gaminių asortimento, atsargų lygių ir
aptarnavimo standartų nustatymas; pirkimo ir
rinkodaros politikos krypčių rengimas ir įgyvendinimas,
taip pat kainų nustatymas; įmonės prekių ir paslaugų
pardavimo skatinimas ir reklama; atsargų lygių ir
finansinių operacijų duomenų tvarkymas; įmonės
biudžeto vykdymas; darbuotojų atrankos, mokymų ir
priežiūros kontrolė; profesinės sveikatos ir darbo
saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas. Šios grupės
profesijų pogrupis: 1420 Mažmeninės ir didmeninės
prekybos vadovai Pastabos Mažmeninės ir didmeninės
prekybos vadovai dažnai dirba palyginti mažose
įmonėse, kuriose nėra vadovų hierarchijos. Tačiau tokių
didelių mažmeninės prekybos įmonių, kaip prekybos
centrai ir universalinės parduotuvės, vadovai taip pat
turėtų būti priskirti šiai grupei, nors tokiose įmonėse
gali būti vadovų ir vyresniųjų darbuotojų hierarchija.
Tačiau tokių įmonių grupių, kaip prekybos centrai ar
universalinių parduotuvių tinklai, generaliniai direktoriai
priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų
vadovai“. Mažų parduotuvių vadovai, kurių didžiąją
darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo
darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, priskirti 5221
pogrupiui „Krautuvininkai“. Darbuotojai, kurie
kontroliuoja parduotuvių pardavėjų, parduotuvių
savitarnos kasų prižiūrėtojų ir kitų darbuotojų veiklą ir
jai vadovauja, tačiau nėra atsakingi už gaminių
asortimento, bendrą kainų ir biudžeto nustatymą, taip
pat darbuotojų skaičiaus nustatymą, atranką ir samdą,
priskiriami 5222 pogrupiui „Vyresnieji parduotuvių
darbuotojai“.
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Retail and wholesale trade managers plan, organize,
coordinate and control the operations of
establishments that sell goods on a retail or wholesale
basis. They are responsible for the budgets, staffing
and strategic and operational direction of shops, or of
organizational units within shops that sell particular
types of product. Tasks performed usually include determining product mix, stock levels and service
standards; formulating and implementing purchasing
and marketing policies, and setting prices; promoting
and advertising the establishment's goods and
services; maintaining records of stock levels and
financial transactions; undertaking budgeting for the
establishment; controlling selection, training and
supervision of staff; ensuring compliance with
occupational health and safety regulations.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 1420 Retail and wholesale trade
managers Retail and wholesale trade managers are
frequently employed in relatively small establishments
that do not have a hierarchy of managers. The
managers of large retail establishments such as
supermarkets and department stores, however, should
also be classified in this group, although such
establishments may have a hierarchy of managers and
supervisors. General managers of groups of
establishments such as supermarket or department
store chains are classified, however, in Unit group 1120,
Managing directors and chief executives. Operators of
small shops for whom the management and
supervision of staff is not a significant component of
the work are classified in Unit group 5221,
Shopkeepers. Staff who control and direct the activities
of shop sales assistants, checkout operators and other
workers, but who do not take responsibility for
determining product mix, overall setting of prices,
budgets and staffing levels, selection and recruitment
are classified in Unit group 5222, Shop supervisors.
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1420

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
Retail and wholesale trade managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

Description:

Retail and wholesale trade managers

Aiškinamosios
pastabos:

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai planuoja, Explanatory
organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įmonių,
notes:
parduodančių prekes mažmeninės ir didmeninės
prekybos būdu, veiklą. Jie atsakingi už parduotuvių
arba parduotuvių padalinių, parduodančių tam tikrus
gaminių tipus, darbuotojus ir strateginį bei operatyvinį
vadovavimą. Atliekamos užduotys: (a) gaminių
asortimento, atsargų lygių ir aptarnavimo standartų
nustatymas; (b) pirkimo ir rinkodaros politikos krypčių
rengimas ir įgyvendinimas, taip pat kainų nustatymas;
(c) įmonės prekių ir paslaugų pardavimo skatinimas ir
reklama; (d) atsargų lygių ir finansinių operacijų
duomenų tvarkymas; (e) įmonės biudžeto vykdymas; (f)
darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė;
(g) profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių
laikymosi užtikrinimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Mažmeninės prekybos padalinio vadovas
– Prekybos centro vadovas – Bakalėjininkas –
Parduotuvės vadovas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Pardavimo [realizavimo]
padalinio vadovas – 1221 – Krautuvininkas – 5221 –
Vyresnysis parduotuvės darbuotojas – 5222 –
Pardavėjas – 5223 Pastabos Mažmeninės ir didmeninės
prekybos vadovai dažnai dirba gana mažose įmonėse,
kuriose nėra vadovų hierarchijos. Tačiau tokių didelių
mažmeninės prekybos įmonių, kaip prekybos centrai ir
universalinės parduotuvės, vadovai taip pat turėtų būti
priskirti šiai grupei, nors tokiose įmonėse gali būti
vadovų ir vyresniųjų darbuotojų hierarchija. Tačiau
tokių įmonių grupių, kaip prekybos centrai ar
universalinių parduotuvių tinklai, generaliniai direktoriai
priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų
vadovai“. Mažų parduotuvių vadovai, kurių didžiąją
darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo
darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, priskirti 5221
pogrupiui „Krautuvininkai“. Darbuotojai, kurie
kontroliuoja parduotuvių pardavėjų, parduotuvių
savitarnos kasų prižiūrėtojų ir kitų darbuotojų veiklą ir
jai vadovauja, tačiau nėra atsakingi už gaminių
asortimento, bendrą kainų ir biudžeto nustatymą, taip
pat darbuotojų skaičiaus nustatymą, atranką ir samdą,
priskiriami 5222 pogrupiui „Vyresnieji parduotuvių
darbuotojai“.

143

Kitų paslaugų sričių vadovai
Other services managers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kitų paslaugų sričių vadovai

Description:

Other services managers

Aiškinamosios
pastabos:

Kitų paslaugų srities vadovai planuoja, organizuoja ir
Explanatory
kontroliuoja įstaigų, teikiančių sporto, kultūros,
notes:
laisvalaikio, kelionių, ryšių su klientais ir kitas pramogų
paslaugas, veiklą. Pagrindinės atliekamos užduotys:
teikiamų paslaugų ir veiklos rūšių asortimento ir
įvairovės planavimas ir organizavimas; patalpų švaros ir
geros jų būklės užtikrinimas; naujų polinkių ir pokyčių,
susijusių su teikiama paslauga, atskleidimas;
konsultavimas teikiamų paslaugų klausimais ir viešumo
skatinimas; visų mokėjimų grynaisiais pinigais kvitų
tikrinimas ir saugojimas, taip pat reguliarios atsargų

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Retail and wholesale trade managers, plan, organize,
co-ordinate and control the operations of
establishments that sell goods on a retail or wholesale
basis. They are responsible for the budgets, staffing
and strategic and operational direction of shops, or of
organizational units within shops that sell particular
types of product. Tasks include - (a) determining
product mix, stock levels and service standards; (b)
formulating and implementing purchasing and
marketing policies, and setting prices; (c) promoting
and advertising the establishment’s goods and
services; (d) maintaining records of stock levels and
financial transactions; (e) undertaking budgeting for
the establishment; (f) controlling selection, training and
supervision of staff; (g) ensuring compliance with
occupational health and safety regulations. Examples
of the occupations classified here: - Retail manager Supermarket manager - Grocery manager - Shop
manager Some related occupations classified
elsewhere: - Sales manager - 1221 - Shopkeeper - 5221
- Shop supervisor - 5222 - Shop sales assistant - 5223
Retail and wholesale trade managers are frequently
employed in relatively small establishments that do not
have a hierarchy of managers. The managers of large
retail establishments such as supermarkets and
department stores, however, should generally also be
classified in this group, although such establishments
may have a hierarchy of managers and supervisors.
General managers of groups of establishments such as
supermarket or department store chains are classified,
however, in Unit group 1120, Managing directors and
chief executives. Operators of small shops for whom
the management and supervision of staff is not a
significant component of the work are classified in Unit
group 5221, Shopkeepers. Staff who control and direct
the activities of shop sales assistants, checkout
operators and other workers, but who do not take
responsibility for determining product mix, overall
setting of prices, budgets and staffing levels, selection
and recruitment are classified in Unit group 5222, Shop
supervisors.

Other services managers plan, organize, and control
the operations of establishments that provide sporting,
cultural, recreational, travel, customer contact and
other amenity services. Tasks performed usually
include: planning and organizing the range and mix of
services or activities provided; ensuring that facilities
are kept clean and in good condition; keeping abreast
of new trends and developments relevant to the
service provided; advising on the facilities available and
promoting publicity; checking and keeping custody of
all cash receipts and making regular stock checks;
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patikros; biudžeto sudarymas ir valdymas; išlaidų
kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas;
įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai;
darbuotojų atrankos, priežiūros ir veiklos kontrolė;
sveikatos ir saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai

establishing and managing budgets; controlling
expenditure and ensuring the efficient use of
resources; planning and directing daily operations;
controlling the selection, supervision and performance
of staff; ensuring compliance with health and safety
requirements. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 1431 Sports,
recreation and cultural centre managers 1439 Services
managers not elsewhere classified

1431

Sporto, laisvalaikio ir kultūros centrų vadovai
Sports, recreation and cultural centre managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sporto, laisvalaikio ir kultūros centrų vadovai

Description:

Sports, recreation and cultural centre managers

Aiškinamosios
pastabos:

Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai planuoja, Explanatory
organizuoja ir kontroliuoja įstaigų, teikiančių sporto,
notes:
meno, teatro ir kitas laisvalaikio ir pramogų paslaugas,
veiklą. Atliekamos užduotys: (a) įstaigos siūlomų
pramoginės, nuotykių, kultūrinės veiklos ir sporto bei
kūno rengybos programų įvairovės ir asortimento
planavimas ir organizavimas; (b) patalpų švaros ir geros
jų būklės užtikrinimas; (c) teatro spektaklių ir grupių bei
orkestrų pasirodymų organizavimas, atskleidžiant
naujas tendencijas ir meno pokyčius; (d) konsultavimas
teikiamų paslaugų ir renginių klausimais, pasirodymų ir
kitos veiklos viešinimo skatinimas; (e) visų mokėjimų
grynaisiais pinigais kvitų tikrinimas ir saugojimas, taip
pat reguliarios atsargų patikros; (f) biudžeto sudarymas
ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių
valdymo užtikrinimas; (g) įprastinės veiklos planavimas
ir vadovavimas jai; (h) darbuotojų atrankos, mokymų ir
priežiūros kontrolė; (i) sveikatos ir darbo saugos
taisyklių laikymosi užtikrinimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Poilsio ir pramogų parko vadovas –
Biliardo arba amerikietiškojo biliardo salės vadovas –
Lošimo namų vadovas – Kino teatro direktorius –
Laisvalaikio centro vadovas – Jojimo mokyklos vadovas
– Sporto centro vadovas – Teminio parko vadovas –
Teatro direktorius Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Meno galerijos vadovas – 1349 –
Muziejaus direktorius (vedėjas) – 1349 – Bibliotekos
direktorius (vedėjas) – 1349

1439

Kitur nepriskirti profesinių paslaugų srities vadovai
Services managers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti profesinių paslaugų srities vadovai

Description:

Services managers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima vadovus, kurie planuoja,
koordinuoja paslaugų, nepriskirtų 13 pagrindiniam
pogrupiui „Gamybos ir specializuotų paslaugų srities
vadovai“ arba kitur 14 pagrindiniame pogrupyje
„Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų
paslaugų srieties vadovai“, teikimą ir jam vadovauja.
Pavyzdžiui, šio pogrupio vadovai skirstomi į kelionių
agentūrų, konferencijų centrų, kontaktų centrų ir
prekybos centrų vadovus. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Kelionių agentūros direktorius –
Konferencijų centro direktorius – Kontaktų centro
vadovas – Prekybos centro vadovas – Stovyklavietės
vadovas – Kemperių parko vadovas Pastabos Šiai
grupei nepriskirtos profesijos, kurios yra susijusios su
specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų
teikimu ir kurioms reikalinga speciali kvalifikacija ar

Explanatory
notes:

This unit group covers managers that plan, direct and
coordinate the provision of services and are not
classified in sub-major group 13, Production and
specialized services managers or elsewhere in submajor group 14, Hospitality, retail and other services
managers. For instance, managers of travel agencies,
conference centres, contact centres and shopping
centres are classified here. Examples of the
occupations classified here: - Travel agency manager Conference centre manager - Contact centre manager
- Shopping centre manager - Camp site manager Caravan park manager Excluded from this unit group
are occupations that involve managing the provision of
specialized professional and technical services and
require specialized qualifications and experience
relevant to one or more occupations classified in major
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Sports, recreation and cultural centre managers plan,
organize, and control the operations of establishments
that provide sporting, artistic, theatrical and other
recreational and amenity services. Tasks include - (a)
planning and organizing the range and mix of
entertainment, attractions, cultural activities, and sports
and fitness programmes to be offered by the centre;
(b) ensuring that facilities are kept clean and in good
condition; (c) keeping abreast of new trends and
developments in the creative arts and arranging
theatrical productions and performances by bands and
orchestras; (d) advising on the facilities available and
promoting publicity in relation to events, shows and
activities; (e) checking and keeping custody of all cash
receipts and making regular stock checks; (f)
establishing and managing budgets, controlling
expenditure and ensuring the efficient use of
resources; (g) planning and directing daily operations;
(h) controlling the selection, supervision and
performance of staff; (i) ensuring compliance with
health and safety regulations. Examples of the
occupations classified here: - Amusement park
manager - Billiards or pool hall manager - Casino
manager - Cinema manager - Leisure centre manager Riding school manager - Sports centre manager Theme park manager - Theatre manage Some related
occupations classified elsewhere: - Art gallery manager
- 1349 - Museum manager - 1349 - Library manager 1349
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patirtis, tiesiogiai susijusi su viena arba keliomis
profesijomis, priskirtomis 2 pagrindinei grupei
„Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir
jaunesnieji specialistai“. Šios vadovų profesijos
priskirtos įvairiems 12 pagrindinio pogrupio
„Administravimo ir komercijos vadovai“ ir 13
pagrindinio pogrupio „Gamybos ir specializuotų
paslaugų vadovai“ pogrupiams.

group 2, Professionals, or in major group 3, Technicians
and associate professionals. These managerial
occupations are classified in various unit groups in
Sub-major groups 12, Administrative and commercial
managers and 13, Production and specialized services
managers.

2

Specialistai
Professionals

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Specialistai

Description:

Professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Specialistai plečia sukauptas žinias, taiko mokslines ir
Explanatory
menines koncepcijas ir teorijas, sistemiškai jų moko
notes:
arba užsiima bet kuriuo šių veiklos rūšių deriniu.
Kompetetingam daugelio šių pagrindinės grupės
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės specialistų
atliekamos užduotys: analizės ir mokslo tiriamųjų darbų
atlikimas, taip pat koncepcijų, teorijų ir metodų
rengimas, fizinių mokslų, matematikos, inžinerijos ir
technologijų, gyvosios gamtos mokslų, medicinos ir
sveikatinimo paslaugų, socialinių ir humanitarinių
mokslų žinių taikymas arba konsultavimas šiais
klausimais; vieno ar kelių skirtingų švietimo lygmenų
mokomųjų dalykų teorijos ir praktikos dėstymas;
mokymosi sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių
asmenų mokymas ir lavinimas; įvairių verslo, teisės ir
socialinių paslaugų teikimas; meno kūrinių kūrimas ir
atlikimas; religinių paslaugų teikimas; mokslo straipsnių
ir dokumentų rengimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios pagrindinės
grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius
pogrupius: 21 Fizinių ir technologijos mokslų
specialistai 22 Sveikatos specialistai 23 Mokymo
specialistai 24 Verslo ir administravimo specialistai 25
Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai
26 Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai

21

Mokslo ir inžinerijos specialistai
Science and engineering professionals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Mokslo ir inžinerijos specialistai

Description:

Science and engineering professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Fizinių ir technologijos mokslų specialistai atlieka
Explanatory
mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina
notes:
koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko savo
mokslines fizikos, astronomijos, meteorologijos,
chemijos, geofizikos, geologijos, biologijos, ekologijos,
farmakologijos, medicinos, matematikos, statistikos,
architektūros, inžinerijos, dizaino ir technologijų žinias.
Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotųjų atliekamos užduotys:
mokslinių tyrimų atlikimas; mokslo žinių, įgytų
studijuojant fizinių medžiagų ir reiškinių sandarą bei
savybes, įvairių terpių, medžiagų ir gaminių chemines
charakteristikas ir procesus, taip pat visas žmonių,
gyvūnų ir augalų gyvavimo formas, matematinius,
statistinius metodus ir koncepcijas, taikymas, plėtimas
ir konsultavimas šiais klausimais; pastatų, miestų ir
transporto sistemų arba civilinės statybos ir pramonės
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Professionals increase the existing stock of knowledge,
apply scientific or artistic concepts and theories, teach
about the foregoing in a systematic manner, or engage
in any combination of these activities. Competent
performance in most occupations in this major group
requires skills at the fourth ISCO skill level. Tasks
performed by professionals usually include: conducting
analysis and research, and developing concepts,
theories and operational methods; advising on or
applying existing knowledge related to physical
sciences, mathematics, engineering and technology,
life sciences, medical and health services, social
sciences and humanities; teaching the theory and
practice of one or more disciplines at different
educational levels; teaching and educating persons
with learning difficulties or special needs; providing
various business, legal and social services; creating and
performing works of art; providing spiritual guidance;
preparing scientific papers and reports. Supervision of
other workers may be included. Occupations in this
major group are classified into the following sub-major
groups: 21 Science and engineering professionals 22
Health professionals 23 Teaching professionals 24
Business and administration professionals 25
Information and communications technology
professionals 26 Legal, social and cultural professionals

Science and engineering professionals conduct
research, improve or develop concepts, theories and
operational methods, or apply scientific knowledge
relating to fields such as physics, astronomy,
meteorology, chemistry, geophysics, geology, biology,
ecology, pharmacology, medicine, mathematics,
statistics, architecture, engineering, design and
technology. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the fourth ISCO skill level. Tasks performed by workers
in this sub-major group usually include: conducting
research, enlarging, advising on or applying scientific
knowledge obtained through the study of structures
and properties of physical matter and phenomena,
chemical characteristics and processes of various
substances, materials and products, all forms of
human, animal and plant life and of mathematical and
statistical concepts and methods; advising on,
designing and directing construction of buildings,
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statinių, mašinų ir kitos įrangos projektavimas ir
konsultavimas šiais klausimais, taip pat vadovavimas jų
statybai ar gamybai; kasybos metodų taikymas ir
konsultavimas šiuo klausimu, taip pat tinkamiausio jų
diegimo užtikrinimas; jūros ir sausumos žvalgymas,
žemėlapių sudarymas; tam tikrų medžiagų, gaminių ir
procesų technologinių aspektų bei darbo organizavimo
ir gamybos tyrimai ir konsultacijos; mokslo straipsnių ir
ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 211 Fizinių
mokslų specialistai 212 Matematikai, aktuarai ir
statistikai 213 Gyvosios gamtos mokslų specialistai 214
Technologijos mokslų specialistai (išskyrus elektros
technologijas) 215 Elektros technologijų inžinieriai 216
Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai

towns and traffic systems, or civil engineering and
industrial structures, as well as machines and other
equipment; advising on and applying mining methods,
and ensuring their optimum use; surveying land and
sea and making maps; studying and advising on
technological aspects of particular materials, products
and processes, and on efficiency of production and
work organization; preparing scientific papers and
reports. Supervision of other workers may be included.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 211 Physical and earth
science professionals 212 Mathematicians, actuaries
and statisticians 213 Life science professionals 214
Engineering professionals (excluding
electrotechnology) 215 Electrotechnology engineers
216 Architects, planners, surveyors and designers

211

Fizinių ir žemės mokslų specialistai
Physical and earth science professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Fizinių ir žemės mokslų specialistai

Description:

Physical and earth science professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Fizinių mokslų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius
darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir
metodus arba taiko savo mokslines fizikos,
astronomijos, meteorologijos, chemijos, geologijos ir
geofizikos žinias. Pagrindinės atliekamos užduotys:
mokslo žinių plėtimas, mechanikos, termodinamikos,
optikos, akustikos, elektros, magnetizmo, elektronikos,
branduolio fizikos, astronomijos, įvairių chemijos
mokslo šakų, atmosferos sąlygų ir fizinės Žemės
sandaros tyrimus ir eksperimentinius darbus; taip pat
gamybos, žemės ūkio, medicinos, laivybos, kosminių
tyrimų, naftos, dujų, vandens ir rūdų paieškos ir
naudojimo, telekomunikacinių ir kitų paslaugų ar
civilinės statybos žinių taikymas arba konsultavimas
šiais klausimais; mokslo straipsnių ir ataskaitų
rengimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 2111 Fizikai ir astronomai 2112
Meteorologai 2113 Chemikai 2114 Geologai ir
geofizikai

Explanatory
notes:

Physical and earth science professionals conduct
research, improve or develop concepts, theories and
operational methods, or apply scientific knowledge
relating to physics, astronomy, meteorology, chemistry,
geology and geophysics. Tasks performed usually
include: enlarging scientific knowledge through
research and experiments related to mechanics,
thermodynamics, optics, sonics, electricity, magnetism,
electronics, nuclear physics, astronomy, various
branches of chemistry, atmospheric conditions and the
physical nature of the Earth; and advising on or
applying this knowledge in such fields as
manufacturing, agriculture, medicine, navigation, space
exploration, oil, gas, water and mineral exploitation,
telecommunications and other services, or civil
engineering; preparing scientific papers and reports.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 2111 Physicists and astronomers
2112 Meteorologists 2113 Chemists 2114 Geologists
and geophysicists

2111

Fizikai ir astronomai
Physicists and astronomers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Fizikai ir astronomai

Description:

Physicists and astronomers

Aiškinamosios
pastabos:

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus Explanatory
ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir
notes:
metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku,
energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių
fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir
astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba
kitose srityse. Atliekamos užduotys: (a) mokslo
tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos
koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir
metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas; (b) tokių
sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika,
ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas,
aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš
palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir
branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir
savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės
atlikimas; (c) tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų
įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant
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Physicists and astronomers conduct research and
improve or develop concepts, theories and operational
methods concerning matter, space, time, energy, forces
and fields and the interrelationship between these
physical phenomena. They apply scientific knowledge
relating to physics and astronomy in industrial,
medical, military or other fields. Tasks include - (a)
conducting research and improving or developing
concepts, theories, instrumentation, software and
operational methods related to physics and astronomy;
(b) conducting experiments, tests and analyses on the
structure and properties of matter in fields such as
mechanics, thermodynamics, electronics,
communications, power generation and distribution,
aerodynamics, optics and lasers, remote sensing,
medicine, sonics, magnetism, and nuclear physics; (c)
evaluating results of investigations and experiments
and expressing conclusions, mainly using mathematical
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matematinius metodus ir modelius; (d) fizikos ir
astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio
pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose
srityse plėtimas ir tobulinimas; (e) saugaus ir
veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja
spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja)
užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra
paskyręs gydytojas; (f) tikslaus medicinoje naudojamų
fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
(g) vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos
bandymai, vertinimas ir užsakymas; (h) konsultavimasis
su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos
priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios
spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio
nustatymo; (i) dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir
aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir
technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip
laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė
spinduliuotė; (j) fizinių reiškinių matavimo, branduolinių
technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje
standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų
laikymosi priežiūra; (k) mokslo straipsnių ir ataskaitų
rengimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Astronomas – Medicinos fizikas – Branduolio fizikos
specialistas – Fizikas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Gydytojas specialistas
(branduolinė medicina) – 2212 – Gydytojas radiologas
onkologas – 2212 – Gydytojas radiologas – 2212 –
Medicininės rentgenografijos įrangos operatorius –
3211 Pastabos Atkreiptinas dėmesys: medicinos fizikai,
kaip ir kiti fizikai, priskirti šiam pogrupiui, tačiau jie
susiję su sveikatos priežiūros profesijomis, priskirtomis
22 pagrindiniam pogrupiui „Sveikatos specialistai“ ir
kitomis profesijomis, priskirtomis kitiems 2 pagrindinės
grupės „Specialistai“ pogrupiams.

techniques and models; (d) applying principles,
techniques and processes to develop or improve
industrial, medical, military and other practical
applications of the principles and techniques of physics
or astronomy; (e) ensuring the safe and effective
delivery of radiation (ionising and non-ionising) to
patients to achieve a diagnostic or therapeutic result as
prescribed by a medical practitioner; (f) ensuring the
accurate measurement and characterization of physical
quantities used in medical applications; (g) testing,
commissioning and evaluating equipment used in
applications such as imaging, medical treatment and
dosimetry; (h) advising and consulting with medical
practitioners and other health care professionals in
optimizing the balance between the beneficial and
deleterious effects of radiation; (i) observing, analysing
and interpreting celestial phenomena and developing
methods, numerical models and techniques to extend
knowledge of fields such as navigation, satellite
communication, space exploration, celestial bodies and
cosmic radiation; (j) developing, implementing and
maintaining standards and protocols for the
measurement of physical phenomena and for the use
of nuclear technology in industrial and medical
applications; (k) preparing scientific papers and reports.
Examples of the occupations classified here: Astronomer - Medical Physicist - Nuclear Physicist Physicist Some related occupations classified
elsewhere: - Specialist physician (nuclear medicine) 2212 - Radiation oncologist - 2212 - Radiologist - 2212
- Radiographer - 3211 It should be noted that, while
they are appropriately classified in this unit group with
other physicists, medical physicists are considered to
be an integral part of the health work force alongside
those occupations classified in sub-major group 22,
Health professionals and others classified in a number
of other unit groups in major group 2, Professionals.

2112

Meteorologai
Meteorologists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Meteorologai

Description:

Meteorologists

Aiškinamosios
pastabos:

Meteorologai rengia trumpalaikes arba ilgalaikes orų
Explanatory
prognozes, naudojamas aviacijoje, laivininkystėje,
notes:
žemės ūkyje ir kitose srityse bei skirtas plačiajai
visuomenei informuoti. Jie atlieka mokslo tiriamuosius
atmosferos susidarymo, sandaros ir dinamikos darbus.
Atliekamos užduotys: (a) oro judėjimo krypties ir
greičio, slėgio, temperatūros, drėgmės, fizinio ir
cheminio teršalų kitimo ir kitų tokių reiškinių, kaip
debesų susidarymas, kritulių iškritimas, elektrinio lauko
trikdžiai arba Saulės spinduliuotė, tyrimai; (b)
duomenų, gaunamų iš meteorologijos stočių, radarų ir
palydovinių vaizdų, taip pat kompiuterinio modelio,
skirto orų sąlygoms planuoti ir prognozuoti, tyrimai; (c)
trumpalaikių arba ilgalaikių sinoptinių žemėlapių, orų
prognozių ir perspėjimų, susijusių su tokiais pavojų
gyvybei ir turtui keliančiais atmosferos reiškiniais, kaip
ciklonai, audros ir kiti, rengimas bei ataskaitų teikimas;
taip pat informacijos apie atmosferos sąlygas sklaida
įvairiomis informacijos priemones, įskaitant radiją,
televiziją, spaudą ir internetą; (d) eksperimentiniai
darbai, skirti rūkui, debesims išsklaidyti, lietui sukelti ir
kitoms orų permainų programoms atlikti; (e) orų ir
klimato matematinių kompiuterinių modelių, skirtų
eksperimentiniams darbams, sudarymas ir bandymai;
(f) orų poveikio aplinkai tyrimai; (g) pramonės projektų
ir žmogaus veiklos poveikio klimatui ir oro kokybei
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Meteorologists prepare short-term or long-term
weather forecasts used in aviation, shipping,
agriculture and other areas and for the information of
the general public. They conduct research related to
the composition, structure and dynamics of the
atmosphere. Tasks include - (a) investigating direction
and speed of air movements, pressures, temperatures,
humidity, physical and chemical transformation of
pollutants and other phenomena such as cloud
formation and precipitation, electrical disturbances or
solar radiation; (b) studying data collected from
meteorological stations, radar and satellite imagery
and computer model output to plot and forecast
weather conditions; (c) preparing and reporting shortterm or long-term weather maps, forecasts and
warnings relating to atmospheric phenomena such as
cyclones, storms and other hazards to life and property
and disseminating information about atmospheric
conditions through a variety of media including radio,
television, print and the Internet; (d) conducting
experiments in fog dispersal, cloud seeding, rain
enhancement and other types of weather modification
programs; (e) developing and testing mathematical
computer models of weather and climate for
experimental or operational use; (f) participating in
studies of the effect of weather on the environment;
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tyrimai, taip pat darbas su socialinių mokslų, inžinerijos
ir ekonomikos specialistais, rengiant deramą neigiamo
poveikio mažinimo strategiją; (h) naujos įrangos ir
procedūrų, skirtų meteorologiniams duomenims rinkti,
Žemei stebėti iš palydovų arba panašiai veiklai,
projektavimas ir kūrimas; (i) koncepcijų, teorijų ir
metodų, susijusių su atmosferos sudėtimi, sandara ir
dinamika, mokslo tiriamieji darbai, jų kūrimas ar
tobulinimas, taip pat mokslo straipsnių ir ataskaitų apie
šių mokslo tiriamųjų darbų rezultatus rengimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Klimatologas –
Hidrometeorologas – Meteorologas – Sinoptikas

(g) analyzing the impact of industrial projects and
human activity on the climate and quality of the air and
work with the social science, engineering and
economic communities to develop appropriate
mitigation strategies; (h) engaging in the design and
development of new equipment and procedures for
meteorological data collection, remote sensing, or for
related applications; (i) conducting research on and
improving or developing concepts, theories and
operational methods related to the composition,
structure and dynamics of the atmosphere and
preparing scientific papers and reports on the outcome
of this research; Examples of the occupations classified
here: - Climatologist - Hydrometeorologist Meteorologist - Weather forecaster

2113

Chemikai
Chemists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Chemikai

Description:

Chemists

Aiškinamosios
pastabos:

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria,
Explanatory
rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba notes:
taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų
žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir
procesus. Atliekamos užduotys: (a) chemijos mokslo
tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių,
teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas; (b)
eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas,
tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų
ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir
cheminius pokyčius; (c) poveikio aplinkai, kokybės
kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir
naudotojams rengimas; (d) ėminių ir duomenų rinkimo
bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos
teršalus ir jų kiekį; (e) dalyvavimas tarpdalykiniuose
mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose
bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais,
mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais
specialistais; (f) mikroorganizmų naudojimas
medžiagoms sujungti į naujus mišinius; (g) būdų
medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms
medžiagoms kurti nustatymas; (h) natūralių medžiagų
atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų
kūrimas; (i) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Šio
pogrupio profesijos pavyzdys – Chemikas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Biochemikas –
2131 – Farmakologas – 2131 – Vaistininkas – 2262

2114

Geologai ir geofizikai
Geologists and geophysicists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Geologai ir geofizikai

Description:

Geologists and geophysicists

Aiškinamosios
pastabos:

Geologai ir geofizikai atlieka mokslo tiriamuosius
Explanatory
darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir notes:
metodus arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos
žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių
žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių
išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir
laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros
ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas. Atliekamos
užduotys: (a) mokslinių geologijos ir geofizikos tyrimų
atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodų kūrimas,
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Chemists conduct research, improve or develop
concepts, theories and operational methods, or apply
scientific knowledge relating to chemistry, to develop
new knowledge or products and for quality and
process control. Tasks include - (a) conducting research
and improving or developing concepts, instruments,
theories and operational methods related to chemistry;
(b) conducting experiments, tests and analyses to
investigate chemical composition and energy and
chemical changes in various natural or synthetic
substances, materials and products; (c) developing
procedures for environmental control, quality control
and various other procedures for manufacturers or
users; (d) conducting programs of sample and data
collection and analysis to identify and quantify
environmental toxicants; (e) participating in
interdisciplinary research and development projects
working with chemical engineers, biologists,
microbiologists, agronomists, geologists or other
professionals; (f) using micro-organisms to convert
substances into new compounds; (g) determining ways
to strengthen or combine materials or develop new
materials. (h) reproducing and synthesizing naturally
occurring substances and creating new artificial
substances; (i) preparing scientific papers and reports.
Examples of the occupations classified here: - Chemist
Some related occupations classified elsewhere: Biochemist - 2131 - Pharmacologist - 2131 Pharmacist - 2262

Geologists and geophysicists conduct research;
improve or develop concepts, theories and operational
methods, or apply scientific knowledge relating to
geology and geophysics in such fields as oil, gas and
mineral exploration and extraction, water conservation,
civil engineering, telecommunications and navigation,
and assessment and mitigation of the effects of
development and waste disposal projects on the
environment. Tasks include - (a) conducting research
and improving or developing concepts, theories and
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rengimas ir tobulinimas; (b) Žemės plutos sudėties ir
sandaros tyrimai, uolų, mineralų, suakmenėjusių
iškasenų ir pan. tyrimai, siekiant nustatyti procesus,
darančius įtaką Žemės raidai, išsiaiškinti praeities
gyvenimo evoliuciją, nustatyti geologinių formacijų
pobūdį ir chronologiją bei įvertinti jų komercinį
pritaikymą; (c) duomenų, gautų atliekant mokslo
tiriamuosius darbus, analizė ir geologinių ataskaitų,
žemėlapių, schemų ir diagramų, ataskaitų ir straipsnių
rengimas; (d) geologijos žinių taikymas, sprendžiant
inžinerinių statinių statybos projektų problemas,
pavyzdžiui, statant užtvankas, tiltus, tunelius ir didelius
pastatus, taip pat atliekant melioracijos projektus; (e)
įvairių Žemės stebėjimo iš palydovų programų
naudojimas, tiriant ir matuojant seismines, gravitacijos,
elektrines, termines ir magnetines jėgas, veikiančias
Žemę; (f) Žemės svorio, matmenų ir masės, vidaus
sudėties ir sandaros nustatymas, taip pat ugnikalnių,
ledynų ir žemės drebėjimų pobūdžio, aktyvumo ir
tikimybės tyrimai; (g) magnetinio Žemės lauko
žemėlapio sudarymas ir jo bei kitų sukauptų duomenų
taikymas transliavimui, navigacijai ir kitais tikslais; (h)
fizinių jūros ir atmosferos savybių bei jų tarpusavio
sąveikos, pavyzdžiui, šiluminės energijos apykaitos,
tyrimai ir įvertinimas; (i) naftos, dujų ir mineralinių
žaliavų telkinių pobūdžio, vietos ir dydžio nustatymas
seismologiniais, gravimetriniais, magnetiniais,
elektrininiais ir radiometriniais metodais; (j) statybinių
medžiagų telkinių, jų ypatybių ir tinkamumo naudoti
kaip betono užpildus, kelių užpildus arba kitais tikslais
nustatymas; (k) gruntinio ir paviršinio vandens fizinių
savybių, judėjimo, paskirstymo mokslo tiriamieji darbai;
(l) konsultavimas atliekų tvarkymo, maršrutų ir vietų
pasirinkimo ir užterštų vietų atkūrimo klausimais. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Okeanologijos
geologas – Geologas – Okeanologijos geofizikas –
Geofizikas

operational methods related to geology and
geophysics; (b) studying composition and structure of
the Earth's crust, examining rocks, minerals, fossils and
other materials, to determine processes affecting the
development of the Earth, trace evolution of past life,
establish nature and chronology of geological
formations and assess their commercial applications;
(c) interpreting research data and preparing geological
reports, maps, charts and diagrams, reports and
papers; (d) applying geological knowledge to problems
encountered in civil engineering projects such as the
construction of dams, bridges, tunnels, and large
buildings; and land reclamation projects; (e) using
various remote sensing programs to investigate and
measure seismic, gravitational, electrical, thermal, and
magnetic forces affecting the Earth; (f) estimating
weight, size and mass of the Earth and composition
and structure of its interior, and studying the nature,
activity and predictability of volcanoes, glaciers and
earthquakes; (g) charting the Earth's magnetic field and
applying this and other collected data for
broadcasting, navigation and other purposes; (h)
studying and measuring physical properties of seas
and the atmosphere and their inter-relationship, such
as the exchange of thermal energy; (i) locating and
determining the nature and extent of oil, gas and
mineral deposits using seismological, gravimetric,
magnetic, electrical or radiometric methods; (j)
identifying deposits of construction materials and
determining their characteristics and suitability for use
as concrete aggregates, road fill or for other
applications; (k) researching the movement,
distribution and physical properties of ground and
surface waters; (l) advising in areas such as waste
management, route and site selection and the
restoration of contaminated sites. Examples of the
occupations classified here: - Geological
oceanographer - Geologist - Geophysical
oceanographer - Geophysicist

212

Matematikai, aktuarijai ir statistikai
Mathematicians, actuaries and statisticians

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Matematikai, aktuarijai ir statistikai

Description:

Mathematicians, actuaries and statisticians

Aiškinamosios
pastabos:

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo
Explanatory
tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina
notes:
matematikos, draudimo ir statistikos teorijas,
koncepcijas, metodus ir modelius; taip pat taiko šias
žinias įvairių sričių užduotims spręsti, pavyzdžiui,
inžinerijos, verslo ir socialinių ar kitų mokslų.
Pagrindinės atliekamos užduotys: matematikos,
draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimas,
kūrimas, rengimas ir tobulinimas; konsultavimas
matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir
jų taikymas įvairioms inžinerijos, gamtos ar socialinių
mokslų užduotims atlikti; loginė valdymo problemų
analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio
veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos
matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo
kompiuteriu, sudarymas; pensijų ir gyvybės, sveikatos,
socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir
įdiegimas; matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos
teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį
būsimų įvykių poveikį; apklausų ir kitų statistinių
duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat
klausimynų sudarymas; statistinių duomenų vertinimas,
tvarkymas, aiškinimas, analizė ir jų rengimas paviešinti;
konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir
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Mathematicians, actuaries and statisticians conduct
research, improve or develop mathematical, actuarial
and statistical concepts, theories and operational
models and techniques and apply this knowledge to a
wide range of tasks in such fields as engineering,
business and social and other sciences. Tasks
performed usually include: studying, improving and
developing mathematical, actuarial and statistical
theories and techniques; advising on or applying
mathematical principles, models and techniques to a
wide range of tasks in the fields of engineering,
natural, social or life sciences; conducting logical
analyses of management problems, especially in terms
of input-output effectiveness, and formulating
mathematical models of each problem usually for
programming and solution by computer; designing
and putting into operation pension schemes and life,
health, social and other types of insurance systems;
applying mathematics, statistics, probability and risk
theory to assess potential financial impacts of future
events; planning and organizing surveys and other
statistical collections, and designing questionnaires;
evaluating, processing, analyzing, and interpreting
statistical data and preparing them for publication;
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statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas,
taip pat gautų rezultatų tokių sričių, kaip verslas ar
medicina, gamtos ir socialiniai mokslai, patikimumo
nustatymas; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei
statistikos tarnautojų darbo priežiūra. Šios grupės
profesijos pogrupis 2120 Matematikai, aktuarai ir
statistikai

advising on or applying various data collection
methods and statistical methods and techniques, and
determining reliability of findings, especially in such
fields as business or medicine as well as in other areas
of natural, social or life sciences; preparing scientific
papers and reports; supervising the work of
mathematical, actuarial and statistical assistants and
statistical clerks. Occupations in this minor group are
classified into the following unit group: 2120
Mathematicians, actuaries and statisticians

2120

Matematikai, aktuarai ir statistikai
Mathematicians, actuaries and statisticians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Description:

Mathematicians, actuaries and statisticians

Aiškinamosios
pastabos:

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo
Explanatory
tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina
notes:
matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas,
teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai
juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų
srityse. Atliekamos užduotys: (a) matematikos,
draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai,
kūrimas, rengimas ir tobulinimas; (b) konsultavimas
matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir
jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar
gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
(c) loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir
rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos
problemos matematinio modelio, programuojamo ir
parengiamo kompiuteriu, sudarymas; (d) pensijų ir
gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo
sistemų rengimas ir įdiegimas; (e) matematikos,
statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas,
siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
(f) apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo
planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų
sudarymas; (g) statistinių duomenų vertinimas,
tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas
paviešinti; (h) konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir
statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas,
taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas
ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų
sričių patikimumo nustatymas; (i) mokslo straipsnių ir
ataskaitų rengimas; (j) matematikų, aktuarų ir statistikų
padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Aktuaras – Operacijų
tyrimo analitikas – Demografas – Matematikas –
Statistikas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Aktuaro asistentas – 3314 – Matematiko
asistentas – 3314 – Statistiko asistentas – 3314 –
Draudimo įmonės statistikos tarnautojas – 4312 –
Statistikos įstaigos tarnautojas – 4312 – Informacinių
sistemų analitikas – 2511

213

Gyvosios gamtos mokslų specialistai
Life science professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gyvosios gamtos mokslų specialistai

Description:

Life science professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvosios gamtos mokslų specialistai taiko žinias, įgytas Explanatory
atliekant žmogaus, gyvūnijos ir augalijos gyvybės
notes:
formų ir jų tarpusavio sąveikos, taip pat aplinkos
mokslo tiriamuosius darbus, kuria naujas žinias, gerina
žemės ir miškų ūkio gamybą ir spręndžia žmogaus
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Mathematicians, actuaries and statisticians conduct
research and improve or develop mathematical,
actuarial and statistical concepts, theories and
operational methods and techniques and advise on or
engage in their practical application in such fields as
engineering, business and social and other sciences.
Tasks include - (a) studying, improving and developing
mathematical, actuarial and statistical theories and
techniques; (b) advising on or applying mathematical
principles, models and techniques to a wide range of
tasks in the fields of engineering, natural, social or life
sciences; (c) conducting logical analyses of
management problems, especially in terms of inputoutput effectiveness, and formulating mathematical
models of each problem usually for programming and
solution by computer; (c) designing and putting into
operation pension schemes and life, health, social and
other types of insurance systems; (e) applying
mathematics, statistics, probability and risk theory to
assess potential financial impacts of future events; (f)
planning and organizing surveys and other statistical
collections, and designing questionnaires; (g)
evaluating, processing, analyzing, and interpreting
statistical data and preparing them for publication; (h)
advising on or applying various data collection
methods and statistical methods and techniques, and
determining reliability of findings, especially in such
fields as business or medicine as well as in other areas
of natural, social or life sciences; (i) preparing scientific
papers and reports; (j) supervising the work of
mathematical, actuarial and statistical assistants and
statistical clerks. Examples of the occupations classified
here: - Actuary - Operations research analyst Demographer - Mathematician - Statistician Some
related occupations classified elsewhere: - Actuarial
assistant - 3314 - Mathematical assistant - 3314 Statistical assistant- 3314 - Actuarial clerk - 4312 Statistical clerk - 4312 - Information systems analyst 2511

Life science professionals apply knowledge gained
from research into human, animal and plant life and
their interactions with each other and the environment
to develop new knowledge, improve agricultural and
forestry production, and solve human health and
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sveikatos ir aplinkos apsaugos problemas. Pagrindinės
atliekamos užduotys: eksperimentinių ir gyvosios
gamtos mokslų duomenų rinkimas, analizė ir
vertinimas, nustatatant ir plėtojant naujus procesus ir
metodus; valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo
įmonių konsultavimas darnios gamtos išteklių plėtros
klausimais ir pagalbos teikimas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 2131 Biologai, botanikai,
zoologai ir giminiškų profesijų specialistai 2132 Žemės
ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai 2133
Aplinkos apsaugos specialistai

environmental problems. Tasks performed usually
include: collecting, analyzing and evaluating
experimental and field data to identify and develop
new processes and techniques; providing advice and
support to governments, organizations and businesses
about ecological sustainable development of natural
resources. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 2131
Biologists, botanists, zoologists and related
professionals 2132 Farming, forestry and fisheries
advisers 2133 Environmental protection professionals

2131

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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Biologai, botanikai, zoologai ir susijusių profesijų
specialistai

Description:

Biologists, botanists, zoologists and related
professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų
Explanatory
specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio notes:
sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias
sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos
problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip
botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika,
imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija,
bakteriologija ir virusologija. Atliekamos užduotys: (a)
laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas,
siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius
organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti
hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse,
kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos
priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir
aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius; (b)
eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas; (c)
žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei
duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės
formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi
procesų tyrimas; (d) gyvųjų organizmų tyrinėjimas
naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones,
technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai
mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo
sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos,
genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė
grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas; (e)
gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas,
registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių
priežiūra; (f) rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų,
kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo
tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus,
kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms
mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos
nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas; (g)
poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas,
nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus
pokyčius; (h) valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo
įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos
išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato
kaitos ir taršos poveikis. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Gyvūnų elgesio specialistas –
Bakteriologas – Biologas – Biotechnologas – Botanikas
– Ląstelių genetikas – Jūrų biologas – Mikrobiologas –
Molekulinės biologijos specialistas – Molekulinės
genetikos specialistas – Farmakologas – Zoologas Kitur
priskirta giminiška profesija – Ekologas – 2133
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Biologists, botanists, zoologists and related
professionals study living organisms and their
interactions with each other and with the environment,
and apply this knowledge to solve human health and
environmental problems. They work in diverse fields
such as botany, zoology, ecology, marine biology,
genetics, immunology, pharmacology, toxicology,
physiology, bacteriology and virology. (a) undertaking
research in laboratories and in the field to increase
scientific knowledge of living organisms; to discover
new information; to test hypotheses; to solve problems
in areas such as the environment, agriculture and
health; and to develop new products, processes and
techniques for pharmaceutical, agricultural and
environmental use; (b) designing and conducting
experiments and tests; (c) gathering human, animal,
insect and plant specimens and data, and studying
their origin, development, chemical and physical form,
structure, composition, and life and reproductive
processes; (d) examining living organisms using a
variety of specialised equipment, instruments,
technologies and techniques such as electron
microscopes, telemetry, global positioning systems,
biotechnology, satellite imaging, genetic engineering,
digital imaging analysis, polymerase chain reaction and
computer modelling; (e) identifying, classifying,
recording and monitoring living organisms and
maintaining databases; (f) writing scientific papers and
reports detailing research and any new findings which
are then made available to the scientific community in
scientific journals or at conferences for scrutiny and
further debate; (g) designing and carrying out
environmental impact assessments to identify changes
caused by natural or human factors; (h) providing
advice to governments, organizations and businesses
in areas such as conservation, management of natural
resources, the effects of climate change and pollution.
Examples of the occupations classified here: - Animal
Behaviourist - Bacteriologist - Biologist Biotechnologist - Botanist - Cell Geneticist - Marine
Biologist - Microbiologist - Molecular Biologist Molecular Geneticist - Pharmacologist - Zoologist
Some related occupations classified elsewhere: Ecologist - 2133
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2132

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės konsultantai
Farming, forestry and fisheries advisers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės konsultantai

Description:

Farming, forestry and fisheries advisers

Aiškinamosios
pastabos:

Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai tiria
Explanatory
žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių valdymą, įskaitant
notes:
žemės apdirbimą, tręšimą, derliaus nuėmimą,
dirvožemio sudėtį ir eroziją, ligų prevenciją, dirvožemio
praturtinimą, sėjomainą ir rinkodarą, taip pat teikia
pagalbą ir patarimus šiais klausimais. Jie kuria
produktyvumo didinimo metodus ir tiria bei rengia
žemės naudmenų ir žuvininkystės ūkių valdymo planus
ir politikos kryptis. Atliekamos užduotys: (a)
produkcijos, pašarų, dirvožemio, vandens kokybės ir
kitų veiksnių, darančių poveikį žemės, miškų ar
žuvininkystės ūkio produkcijai, duomenų ir bandinių
rinkimas ir analizė; (b) konsultavimas pasėlių, galvijų ir
žuvų produkcijos didinimo metodų ir alternatyvių
gamybos galimybių klausimais; (c) konsultavimas
pasėlių ir galvijų ligų, parazitų ir piktžolių kontrolės,
dirvožemio gerinimo, galvijų auginimo ir šėrimo
programų klausimais; (d) aplinkos veiksnių, darančių
poveikį komercinei pasėlių produkcijai, ganyklų
gerinimui, gyvulių veisimui, žuvų ištekliams ir miško
medžių augimui ir sveikatai, tyrimas; (e) žemės dirbimo
metodų, dirvožemio, vabzdžių, ligų ir žuvininkystės
ūkių veiklos poveikio gyvūnams, pasėliams, miškų ir
žuvininkystės ūkių pelningumui tyrimas; (f) žuvų
migracijos, augimo, šėrimo ir neršto tyrimas, taip pat
žuvų ikrų surinkimo, apvaisinimo, brandinimo ir
išsiritimo metodų kūrimas; (g) mokslo tiriamieji
dirvožemio savybių, produktyvumo ir derlingumo
darbai, taip pat gautų rezultatų naudojimas tobulinant
žemės ir miškų ūkį ir sodininkystę; (h) žemės ūkio
problemų spręndimo ir gamybos našumo didinimo
procedūrų ir metodų rengimas; (i) miškų ir
žuvininkystės ūkių išteklių valdymas, siekiant kuo labiau
padidinti jų ilgalaikę komercinę, rekreacinę ir aplinkos
apsaugos naudą; (j) miško medžių veisimo ir auginimo,
poskiepių augimo skatinimo metodų ir miškų retėjimo
poveikio jų našumui tyrimas; (k) valdymo procedūrų,
skirtų susidoroti su gaisrais, potvyniais, sausromis,
dirvožemio erozija, parazitais ir ligomis, tyrimas,
planavimas ir įgyvendinimas; (l) mokslo ataskaitų
rengimas ir konsultacinių informacinių renginių ir
paskaitų organizavimas ūkininkams, miškų ūkio ir
žuvininkystės atstovams bei kitoms grupėms. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Agronomas –
Žuvininkystės ūkio konsultantas – Miškų ūkio mokslo
darbuotojas – Miškų ūkio konsultantas – Miškų ūkio
specialistas – Dirvožemininkas

2133

Aplinkos apsaugos specialistai
Environmental protection professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Aplinkos apsaugos specialistai

Description:

Environmental protection professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Aplinkos apsaugos specialistai tiria ir vertina žmogaus
veiklos poveikį aplinkai, kaip antai: oro, vandens ir
triukšmo taršą, dirvožemio taršą, klimato kaitą,
nuodingąsias atliekas ir gamtos išteklių išeikvojimą ir
mažėjimą. Jie rengia planus ir programas, skirtas
aplinkai saugoti, išsaugoti ir atkurti, kuo labiau
sumažinti jai daromą žalą ir jai sustabdyti. Atliekamos

Explanatory
notes:

Environmental protection professionals study and
assess the effects on the environment of human
activity such as air, water and noise pollution, soil
contamination, climate change, toxic waste and
depletion and degradation of natural resources. They
develop plans and solutions to protect, conserve,
restore, minimize and prevent further damage to the
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Farming, forestry and fisheries advisers study and
provide assistance and advice on farm, forestry and
fisheries management, including cultivation,
fertilization, harvesting, soil erosion and composition,
disease prevention, nutrition, crop rotation and
marketing. They develop techniques for increasing
productivity, and study and develop plans and policies
for land and fisheries management. Tasks include - (a)
collecting and analysing data and samples related to
produce, feed, soil, water quality and other factors
affecting farm, forest or fishery production; (b) advising
on techniques for improving the production of crops,
livestock and fish, and alternative production options;
(c) advising on livestock and crop disease, control of
pests and weeds, soil improvement, animal husbandry
and feeding programs; (d) studying the environmental
factors affecting commercial crop production, pasture
growth, animal breeding, fish stocks and the growth
and health of forest trees; (e) studying the effects of
cultivation techniques, soils, insects, diseases and
fisheries practices on animal, crop, forestry and
fisheries yield; (f) studying fish migration, growth,
feeding and spawning and devising methods of
collecting, fertilizing, incubating and hatching fish
eggs; (g) researching into characteristics, use capability
and productivity of soils and applying findings to
development of improved agricultural, horticultural
and forestry practices; (h) developing procedures and
techniques for solving agricultural problems and
improving the efficiency of production; (i) managing
forest and fisheries resources to maximize their longterm commercial, recreational and environmental
benefits; (j) studying the propagation and culture of
forest trees, methods for improving the growth of
stock, and the effects of thinning on forest yields; (k)
investigating, planning and implementing
management procedures to cope with the effects of
fires, floods, droughts, soil erosion, pests and diseases;
(l) preparing scientific reports and conducting advisory
information sessions and lectures for farming, forestry
and fishing communities and other groups. Examples
of the occupations classified here: - Agronomist Fisheries adviser - Forestry scientist - Forestry adviser Silviculturist - Soil scientist
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užduotys: (a) mokslo tiriamųjų darbų ir bandymų
atlikimas, bandinių rinkimas, lauko ir laboratorinių
ekspertizių atlikimas, siekiant nustatyti aplinkos
apsaugos problemų priežastis ir rekomenduoti būdus,
kaip sustabdyti, kontroliuoti ir pašalinti jų poveikį; (b)
tikėtino galimos ar siūlomos veiklos, projektų ir pokyčių
poveikio aplinkai vertinimas, taip pat rekomendacijos,
ar tokią veiklą derėtų tęsti; (c) aplinkos apsaugos
vadybos sistemos rengimas ir įdiegimo koordinavimas,
kad organizacijos galėtų nustatyti, stebėti ir
kontroliuoti savo veiklos, gaminių ir paslaugų poveikį
aplinkai; (d) audito atlikimas, įvertinant vykdomos
veiklos, procesų, atliekų, triukšmo ir medžiagų poveikį
aplinkai; (e) vertinimas, ar organizacija laikosi
vyriausybės ir vidinių aplinkos apsaugos dokumentų ir
rekomendacijų, pažeidimų nustatymas ir deramų
taisomųjų veiksmų parinkimas; (f) pagalbos teikimas
organizacijoms ir techninis konsultavimas, kaip geriau
išspręsti aplinkos apsaugos problemas, kad aplinkai
būtų padaryta mažesnė žala ir būtų sumažinti
finansiniai nuostoliai; (g) aplinkos apsaugos planų
rengimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Oro
taršos specialistas – Aplinkos apsaugos tarnautojas –
Aplinkos apsaugos mokslo darbuotojas – Ekologas –
Ekologijos specialistas – Ekologijos auditorius –
Ekologijos konsultantas – Ekologijos mokslo
darbuotojas – Ekologijos tyrėjas – Parko prižiūrėtojas –
Vandens kokybės analitikas Kitur priskirta giminiška
profesija – Ekologijos inžinierius – 2143

environment. Tasks include - (a) conducting research,
performing tests, collecting samples, performing field
and laboratory analysis to identify sources of
environmental problems and recommending ways to
prevent, control and remediate the impact of
environmental problems; (b) assessing the likely impact
that potential or proposed activities, projects and
developments may have on the environment, and
recommending whether such developments should
proceed; (c) developing and coordinating the
implementation of environmental management
systems to enable organizations to identify, monitor
and control the impact of their activities, products and
services on the environment; (d) conducting audits to
evaluate environmental impact of existing activities,
processes, wastes, noises and substances; (e) assessing
an organization's compliance with government and
internal environmental regulations and guidelines,
identifying violations and determining appropriate
remedial action; (f) providing technical advice and
support services to organizations on how best to deal
with environmental problems in order to reduce
environmental damage and minimize financial loss; (g)
developing conservation plans. Examples of the
occupations classified here: - Air Pollution Analyst Conservation Officer - Conservation Scientist Ecologist - Environmental Adviser - Environmental
Auditor - Environmental Consultant - Environmental
Research Scientist - Environmental Scientist - Park
Ranger - Water Quality Analyst Some related
occupations classified elsewhere: - Environmental
Engineer - 2143

214

Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų)
Engineering professionals (excluding electrotechnology)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų)

Description:

Engineering professionals (excluding
electrotechnology)

Aiškinamosios
pastabos:

Technologijos mokslų specialistai (išskyrus elektros
Explanatory
technologijas) projektuoja, planuoja ir organizuoja
notes:
statinių, mašinų ir jų dalių, taip pat gamybos sistemų ir
įrenginių statybą, įrengimą, bandymus ir priežiūrą, taip
pat planuoja darbo grafikus ir procedūras, siekdami
užtikrinti, kad inžinerijos projektai būtų vykdomi
saugiai, veiksmingai ir racionaliai. Pagrindinės
atliekamos užduotys: cheminių procesų sistemų,
civilinės statybos projektų, mechaninės įrangos ir
sistemų, gavybos ir gręžimo bei kitų inžinerijos
projektų planavimas ir rengimas; brėžinių ir planų
tikslinimas ir aiškinimas, taip pat statybos metodų
nustatymas; statinių, vandens ir dujų tiekimo ir
perdavimo sistemų statybos priežiūra, taip pat įrangos,
mašinų ir įrenginių gamyba, įrengimas, naudojimas ir
priežiūra; projekto darbuotojų organizavimas ir
vadovavimas jiems ir medžiagų, įrenginių ir įrangos
pristatymas; visų išlaidų vertinimas ir detalių išlaidų
planų ir sąmatų, kaip priemonių biudžetui kontroliuoti,
rengimas; projektavimo ir įvairių inžinerijos problemų
sprendimas taikant inžinerijos technologijas. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2141
Technologijų ir gamybos inžinieriai 2142 Civilinės
statybos inžinieriai 2143 Ekologijos inžinieriai 2144
Mechanikos inžinieriai 2145 Chemijos inžinieriai 2146
Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų
specialistai 2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
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Engineering professionals (excluding
electrotechnology) design, plan and organize the
testing, construction, installation and maintenance of
structures, machines and their components, and
production systems and plants, and plan production
schedules and work procedures to ensure engineering
projects are undertaken safely, efficiently and in a cost
effective manner. Tasks performed usually include:
planning and designing chemical process systems, civil
engineering projects, mechanical equipment and
systems, mining and drilling operations, and other
engineering projects; specifying and interpreting
drawings and plans, and determining construction
methods; supervising the construction of structures,
water and gas supply and transportation systems, and
the manufacture, installation, operation and
maintenance of equipment, machines and plant;
organising and managing project labour and the
delivery of materials, plant and equipment; estimating
total costs and preparing detailed cost plans and
estimates as tools for budgetary control; resolving
design and operational problems in the various fields
of engineering through the application of engineering
technology. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 2141
Industrial and production engineers 2142 Civil
engineers 2143 Environmental engineers 2144
Mechanical engineers 2145 Chemical engineers 2146
Mining engineers, metallurgists and related
professionals 2149 Engineering professionals not

37/323

ISCO-08

elsewhere classified
2141

Technologijų ir gamybos inžinieriai
Industrial and production engineers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Description:

Industrial and production engineers

Aiškinamosios
pastabos:

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo
Explanatory
tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri notes:
pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą,
veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas
gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui
įvertinti. Atliekamos užduotys: (a) pareigybių aprašų,
organizacinės struktūros ir projekto informacijos
tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių
funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis; (b)
darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių
vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo
standartus; (c) darbo jėgos naudojimo, patalpų
išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų
bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią
darbuotojų ir įrangos veiksmingumą; (d) gamybos
techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos,
vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei
sistemų išdėstymo numatymas; (e) projekto darbuotojų
organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų,
įrenginių ir įrangos pristatymas; (f) įrengimo, keitimo,
kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros
standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos
principus ir saugos taisykles; (g) įrenginių patikra,
siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą; (h) vadovavimas
gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat
naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams
keliamų reikalavimų koordinavimas; (i) vadovybės
konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos
klausimais; (j) ryšių su medžiagas perkančiais,
saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas,
kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Gamybos
organizavimo inžinierius – Pramonės inžinierius –
Įrenginių inžinierius – Gamybos inžinierius Kitur
priskirta giminiška profesija: – Gamybos vadovas –
1321

2142

Civilinės statybos inžinieriai
Civil engineers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Civilinės statybos inžinieriai

Description:

Civil engineers

Aiškinamosios
pastabos:

Civilinės statybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius Explanatory
darbus, projektuoja, vadovauja civilinės statybos
notes:
darbams ir kontroliuoja jų atlikimą, tiria tam tikrų
medžiagų technologinius aspektus ir konsultuoja šiais
klausimais. Atliekamos užduotys: (a) mokslo tiriamųjų
darbų atlikimas, naujų statybos teorijų ir metodų
kūrimas, rengimas ir esamų tobulinimas; (b) tokių
statinių, kaip tiltai, užtvankos, dokai, keliai, oro uostai,
geležinkeliai, kanalai, vamzdynai, atliekų šalinimo ir
potvynių kontrolės sistemos bei kiti stambūs statiniai,
projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (c)
statybos metodų, medžiagų panaudojimo, kokybės
standarto parinkimas ir tikslus nustatymas bei
vadovavimas statybos darbams; (d) kontrolės sistemų
įdiegimas, užtikrinant veiksmingą statinių
funkcionavimą ir saugumą bei aplinkos apsaugą; (e)
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Industrial and production engineers conduct research
and design, organize and oversee the construction,
operation and maintenance of industrial production
processes and installations. They establish programs
for the coordination of manufacturing activities and
assess cost effectiveness and safety. Tasks include - (a)
studying functional statements, organizational charts
and project information to determine functions and
responsibilities of workers and work units and to
identify areas of duplication; (b) establishing work
measurement programs and analysing work samples to
develop standards for labour utilization; (c) analysing
workforce utilization, facility layout, operational data
and production schedules and costs to determine
optimum worker and equipment efficiencies; (d)
developing specifications for manufacture, and
determining materials, equipment, piping, material
flows, capacities and layout of plant and systems; (e)
organizing and managing project labour and the
delivery of materials, plant and equipment; (f)
establishing standards and policies for installation,
modification, quality control, testing, inspection and
maintenance according to engineering principles and
safety regulations; (g) inspecting plant to improve and
maintain performance; (h) directing the maintenance of
plant buildings and equipment, and coordinating the
requirements for new designs, surveys and
maintenance schedules; (i) advising management on
new production methods, techniques and equipment;
(j) liaising with materials buying, storing and
controlling departments to ensure a steady flow of
supplies. Examples of the occupations classified here: Industrial efficiency engineer - Industrial engineer Industrial plant engineer - Production engineer Some
related occupations classified elsewhere: Manufacturing production manager - 1321

Civil engineers conduct research, advise on, design,
and direct construction; manage the operation and
maintenance of civil engineering structures; or study
and advise on technological aspects of particular
materials. Tasks include - (a) conducting research and
developing new or improved theories and methods
related to civil engineering; (b) advising on and
designing structures such as bridges, dams, docks,
roads, airports, railways, canals, pipelines, wastedisposal and flood-control systems, and industrial and
other large buildings; (c) determining and specifying
construction methods, materials and quality standards,
and directing construction work; (d) establishing
control systems to ensure efficient functioning of
structures as well as safety and environmental
protection; (e) organising and directing maintenance
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pastatytų inžinerinių statinių priežiūros ir remonto
organizavimas ir vadovavimas jam; (f) dirvožemio ir
uolų poslinkių, sukeltų statinių slėgio analizė ir statinių
pamatų projektavimas; (g) statinių stabilumo analizė ir
jų statyboje naudotų medžiagų savybių pokyčių ir
patvarumo bandymai. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Statybos inžinierius – Geotechnikos
inžinierius – Statinių inžinierius Kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Statybos projekto vadovas –
1323 – Geologas ir geofizikas – 2114 – Gavybos
inžinierius – 2146 – Metalurgas – 2146 – Miestų ir kelių
eismo planuotojas – 2164

and repair of existing civil engineering structures; (f)
analyzing the behaviour of soil and rock when placed
under pressure by proposed structures and designing
structural foundations; (g) analyzing the stability of
structures and testing the behaviour and durability of
materials used in their construction. Examples of the
occupations classified here: - Civil engineer Geotechnical engineer - Structural engineer Some
related occupations classified elsewhere: - Civil
engineering project manager - 1323 - Geoscientist 2114 - Mining engineer - 2146 - Metallurgist - 2146 Town and traffic planner - 2164

2143

Aplinkos apsaugos inžinieriai
Environmental engineers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Aplinkos apsaugos inžinieriai

Description:

Environmental engineers

Aiškinamosios
pastabos:

Ekologijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius
Explanatory
darbus, naudodami įvairių inžinerijos mokomųjų dalykų notes:
žinias, vadovauja ir rengia sprendimus, kaip sustabdyti,
kontroliuoti ar ištaisyti neigiamą žmogaus veiklos
poveikį aplinkai bei konsultuoja šiais klausimais. Jie
atlieka statybos ir civilinės statybos projektų aplinkos
apsaugos vertinimą, taip pat taiko inžinerijos principus
taršos kontrolės atliekų perdirbimo ir šalinimo srityse.
Atliekamos užduotys: (a) mokslo tiriamųjų darbų
atlikimas, esamos ir siūlomos statybos, civilinės
statybos ir kitos veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir
ataskaitų teikimas; (b) gamybinių ir savivaldybės
patalpų ir programų patikros, įvertinant veiklos
veiksmingumą ir užtikrinant aplinkos apsaugos
reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi; (c) sistemų,
procesų ir įrangos, skirtos vandens, oro ar dirvožemio
kokybei kontroliuoti ir valdyti, kūrimas bei priežiūra; (d)
pagalbos aplinkos apsaugos inžinerijos srityje teikimas
atliekant tinklų analizę, reguliuojamojo pobūdžio
analizę ir planuojant ar tikrinant duomenų bazių plėtrą;
(e) planų, leidimų ir standartinių veiklos procedūrų
gavimas, atnaujinimas ir jų laikymosi priežiūra; (f)
inžinerinės ir techninės pagalbos teikimas žalos
aplinkai mažinimo ir bylinėjimosi projektuose, įskaitant
žalos mažinimo sistemų rengimą ir reguliuojamojo
pritaikymo nustatymą; (g) aplinkos apsaugos
tobulinimo programų pažangos stebėsena; (h)
bendrovių ir valstybinių agentūrų konsultavimas dėl
procedūrų, kurių reikia laikytis valant užterštas vietas,
kad žmonės ir aplinka būtų apsaugoti; (i)
bendradarbiavimas su ekologais, projektuotojais,
pavojingųjų atliekų technikais, kitų sričių inžinieriais ir
teisės bei verslo specialistais, sprendžiant aplinkos
apsaugos problemas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Oro taršos kontrolės inžinierius – Aplinkos
duomenų analitikas – Ekologijos inžinierius – Aplinkos
gerinimo specialistas – Nuotekų tvarkymo inžinierius
Kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Ekologas – 2133
– Radiacinės saugos ekspertas – 2263

2144

Mechanikos inžinieriai
Mechanical engineers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mechanikos inžinieriai

Description:

Mechanical engineers

Aiškinamosios
pastabos:

Mechanikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius
Explanatory
darbus, projektuoja mašinų, orlaivių, laivų, mechanizmų notes:
ir pramonės įrenginių, įrangos ir sistemų gamybą, jai
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Environmental engineers conduct research, advise on,
design and direct implementation of solutions to
prevent, control or remedy negative impacts of human
activity on the environment utilizing a variety of
engineering disciplines. They conduct environmental
assessments of construction and civil engineering
projects and apply engineering principles to pollution
control, recycling and waste disposal. Tasks include (a) conducting research, assessing and reporting on the
environmental impact of existing and proposed
construction, civil engineering and other activities; (b)
inspecting industrial and municipal facilities and
programs to evaluate operational effectiveness and
ensure compliance with environmental regulations; (c)
designing and overseeing the development of systems,
processes and equipment for control, management, or
remediation of water, air, or soil quality; (d) providing
environmental engineering assistance in network
analysis, regulatory analysis, and planning or reviewing
database development; (e) obtaining, updating, and
maintaining plans, permits, and standard operating
procedures; (f) providing engineering and technical
support for environmental remediation and litigation
projects, including remediation system design and
determination of regulatory applicability; (g)
monitoring progress of environmental improvement
programs; (h) advising corporations and government
agencies of procedures to follow in cleaning up
contaminated sites to protect people and the
environment; (i) collaborating with environmental
scientists, planners, hazardous waste technicians,
engineers from other disciplines, and specialists in law
and business to address environmental problems.
Examples of the occupations classified here: - Air
pollution control engineer - Environmental analyst Environmental engineer - Environmental remediation
specialist - Waste water process engineer Some related
occupations classified elsewhere: - Environmental
Scientist - 2133 - Radiation protection expert - 2263

Mechanical engineers conduct research; advise on,
design, and direct production of machines, aircraft,
ships, machinery and industrial plant, equipment and
39/323

ISCO-08

vadovauja ir konsultuoja šiais klausimais, taip pat jų
techninei priežiūrai ir remontui, tyrinėja tam tikrų
medžiagų, gaminių ar procesų technologinius aspektus
ir konsultuoja šiais klausimais. Atliekamos užduotys: (a)
mašinų ir įrenginių, naudojamų gamyboje, gavyboje,
statyboje, žemės ūkyje ir kitiems gamybiniams tikslams,
projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (b)
garo variklių, vidaus degimo variklių ir kitų neelektrinių
variklių, naudojamų geležinkelio lokomotyvuose, kelių
transporto priemonėse ar lėktuvuose arba pramonės
transporto priemonėse ar kituose mechanizmuose,
projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (c) laivų
korpusų, antstatų ir varomųjų sistemų, mechaninių
įrenginių ir įrangos, skirtos energijai išleisti, kontroliuoti
ir šalinti, šildymo, ventiliacijos ir aušinimo sistemų,
vairavimo mechanizmų, siurblių ir kitų mechaninių
įrenginių projektavimas ir konsultavimas šiais
klausimais; (d) orlaivių korpusų, važiuoklių ir kitos
įrangos, taip pat kelių transporto priemonių pakabos,
stabdžių, kėbulų ir kitų dalių projektavimas ir
konsultavimas šiais klausimais; (e) prietaisų ir gaminių,
tekstų rengimo prietaisų, kompiuterių, tiksliųjų
instrumentų, kamerų ir projektorių – neelektrinių dalių
projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (f)
kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas,
užtikrinant mašinų, mechanizmų, įrankių, variklių,
pramonės įrenginių, įrangos ar sistemų veiksmingą
veikimą ir saugą; (g) užtikrinimas, kad įranga, jos
veikimas ir priežiūra atitiktų technines sąlygas ir saugos
standartus. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Aviacijos inžinierius – Laivų architektas – Laivų statybos
inžinierius – Mechanikos inžinierius Kitur priskirta
giminiška profesija: – Laivų sistemų mechanikas – 3151

systems; advise on and direct their functioning,
maintenance and repair; or study and advise on
mechanical aspects of particular materials, products or
processes. Tasks include - (a) advising on and
designing machinery and tools for manufacturing,
mining, construction, agricultural, and other industrial
purposes; (b) advising on and designing steam, internal
combustion and other non-electric motors and engines
used for propulsion of railway locomotives, road
vehicles or aircraft, or for driving industrial or other
machinery; (c) advising on and designing: hulls,
superstructures and propulsion systems of ships;
mechanical plant and equipment for the release,
control and utilization of energy; heating, ventilation
and refrigeration systems, steering gear, pumps, and
other mechanical equipment; (d) advising on and
designing airframes, undercarriages and other
equipment for aircraft as well as suspension systems,
brakes, vehicle bodies and other components of road
vehicles; (e) advising on and designing non-electrical
parts of apparatus or products such as word
processors, computers, precision instruments, cameras
and projectors; (f) establishing control standards and
procedures to ensure efficient functioning and safety
of machines, machinery, tools, motors, engines,
industrial plant, equipment, or systems; (g) ensuring
that equipment, operation and maintenance comply
with design specifications and safety standards.
Examples of the occupations classified here: Aeronautical engineer - Marine architect - Marine
engineer - Mechanical engineer Some related
occupations classified elsewhere: - Ships' engineer 3151

2145

Chemijos inžinieriai
Chemical engineers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Chemijos inžinieriai

Description:

Chemical engineers

Aiškinamosios
pastabos:

Chemijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, Explanatory
vadovauja komercinio pobūdžio cheminiams
notes:
procesams ir įvairių tokių medžiagų bei gaminių, kaip
nafta, naftos produktai, maisto produktai ir gėrimai,
vaistai ar sintetinės medžiagos, gamybai, ją plėtoja ir
konsultuoja šiais klausimais. Jie vadovauja chemijos
įrenginių ir įrangos techninei priežiūrai ir remontui, taip
pat tiria tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų
technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys: (a) mokslo tiriamųjų darbų
atlikimas, naftos žaliavų ir kitų skysčių ar dujų cheminių
valymo procesų, tokių medžiagų ir gaminių, kaip naftos
produktai, sprogstamosios medžiagos, maisto
produktai ir gėrimai, vaistai ar sintetinės medžiagos,
komercinės gamybos procesų kūrimas ir konsultavimas
šiais klausimais; (b) gamybos metodų, medžiagų ir
kokybės standartų nustatymas ir užtikrinimas, kad jie
atitiktų technines sąlygas; (c) kontrolės standartų ir
procedūrų nustatymas, užtikrinant cheminės gamybos
operacijų saugą ir veikmingumą, taip pat su įranga
arba šalia nuolat vykstančių cheminių reakcijų
dirbančių darbuotojų saugą; (d) chemijos pramonės
gamyklos įrangos projektavimas ir cheminių medžiagų
bei gaminių gamybos procesų rengimas; (e) įvairių
gamybos etapų bandymų atlikimas, nustatant tokių
kintamųjų dydžių, kaip temperatūra, tankis, sunkis ir
slėgis, kontrolės laipsnį; (f) taikytinų saugos procedūrų
rengimas; (g) gamybos sąnaudų sąmatų ir gamybos
pažangos ataskaitų vadovybei rengimas; (h) naujų
gaminių gamybos etapų laboratorinių tyrimų atlikimas
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Chemical engineers conduct research and develop,
advise on and direct commercial-scale chemical
processes and production of various substances and
items such as crude oil, petroleum derivatives, food
and drink products, medicines, or synthetic materials.
They direct maintenance and repair of chemical plant
and equipment and study and advise on chemical
aspects of particular materials, products or processes.
Tasks include - (a) conducting research and advising
on, and developing commercial-scale chemical
processes to refine crude oil and other liquids or gases,
and to produce substances and items such as
petroleum derivatives, explosives, food and drink
products, medicines, or synthetic materials; (b)
specifying chemical production methods, materials and
quality standards and ensuring that they conform to
specifications; (c) establishing control standards and
procedures to ensure safety and efficiency of chemical
production operations and safety of workers operating
equipment or working in close proximity to on-going
chemical reactions; (d) designing chemical plant
equipment and devising processes for manufacturing
chemicals and products; (e) performing tests
throughout stages of production to determine degree
of control over variables, including temperature,
density, specific gravity, and pressure; (f) developing
safety procedures to be employed; (g) preparing
estimates of production costs and production progress
reports for management; (h) performing laboratory
studies of steps in manufacture of new products and
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ir nedideli siūlomo proceso bandymai, pavyzdžiui,
bandymams skirtoje gamykloje. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Chemijos inžinierius – Degalų ir kuro
technologas – Plastikų technologas – Naftos
perdirbimo inžinierius

testing proposed process in small scale operation such
as a pilot plant. Examples of the occupations classified
here: - Chemical engineer - Fuel technologist - Plastics
technologist - Refinery process engineer

2146

Gavybos inžinieriai, metalurgai ir susijusių profesijų specialistai
Mining engineers, metallurgists and related professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gavybos inžinieriai, metalurgai ir susijusių profesijų
specialistai

Description:

Mining engineers, metallurgists and related
professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Kasybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų
Explanatory
specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus,
notes:
projektuoja, tobulina ir naudoja pramoninius metalų
gavybos iš jų rūdų arba mineralų, vandens, naftos ar
dujų gavybos iš žemės metodus, taip pat kuria naujų
lydinių, keramikos ir kitų medžiagų pavyzdžius tiria tam
tikrų medžiagų, gaminių ir procesų gavybos ar
metalurginius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys: (a) anglies, metalų rūdų,
nemetalinių mineralų ir tokių statybinių medžiagų, kaip
akmuo ir žvyras, telkinių nustatymas ir gavybos
planavimas; (b) tinkamiausių veiksmingos kasybos ir
gavybos metodų, naudotos įrangos tipų nustatymas,
šachtų ir tunelių išdėstymo planavimas ir vadovavimas
jų statybos darbams; (c) gręžinių įrengimo vietos
nustatymas ir iš gręžinių išsiveržusių vandens, naftos ar
dujų srautų kontrolės metodų parengimas; (d) pirminio
vandens, naftos ar dujų saugojimo, apdirbimo ir
perdavimo planavimas ir vadovavimas jam; (e) darbų
saugos standartų ir procedūrų, pirmosios pagalbos
priemonių, ypač dirbant po žeme, įdiegimas ir
užtikrinimas; (f) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas,
metalų gavybos iš jų rūdų metodų kūrimas ir
konsultavimas jų pritaikymo klausimais; (g) metalų ir
lydinių savybių tyrimas, naujų lydinių kūrimas, metalų ir
lydinių gamybos bei apdorojimo techninių aspektų
priežiūra ir konsultavimas šiais klausimais; (h) techninis
bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais
specialistais, ypač su geologais ir geofizikais; (i) telkinių
ar kasyklų tyrinėjimas, įvertinant jų pelningumą. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Gavybos metalurgas –
Gavybos inžinierius – Naftos ir gamtinių dujų gavybos
inžinierius Kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Geologas – 2114 – Geofizikas – 2114

2149

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
Engineering professionals not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Description:

Engineering professionals not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima technologijos mokslų specialistus, Explanatory
kurie nepriskiriami kitiems 214 grupės „technologijos
notes:
mokslų specialistai (išskyrus elektros technologijas)“ ir
215 grupės „Elektros technologijų inžinieriai“
pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami
inžinerijos specialistai, kurie atlieka mokslo tiriamuosius
darbus, inžinerijos procedūras ir sprendimus, susijusius
su darbų sauga, biomedicinos inžinerija, optika,
medžiagomis, branduolinės energijos gamyba ir
sprogstamosiomis medžiagomis, kurie konsultuoja šiais
klausimais. Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys būtų
šios: (a) inžinerijos žinių taikymas projektuojant,
tobulinant ir vertinant biologines ir sveikatos priežiūros
sistemas bei tokius gaminius, kaip dirbtiniai organai,
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Mining engineers, metallurgists and related
professionals conduct research on, design, develop and
maintain commercial-scale methods of extracting
metals from their ores, or minerals, water, oil or gas
from the earth and of developing new alloys, ceramic
and other materials, or study and advise on mining or
metallurgical aspects of particular materials, products
or processes. Tasks include - (a) determining the
location and planning the extraction of coal, metallic
ores, non-metallic minerals, and building materials,
such as stone and gravel; (b) determining most suitable
methods of efficient mining and extraction, types of
machinery to be used, planning layout and directing
construction of shafts and tunnels; (c) determining
drilling site and devising methods of controlling the
flow of water, oil or gas from wells; (d) planning and
directing storage, initial treatment and transportation
of water, oil or gas; (e) establishing safety standards
and procedures and first-aid facilities, especially
underground; (f) conducting research, developing
methods of extracting metals from their ores and
advising on their application; (g) investigating
properties of metals and alloys, developing new alloys
and advising on and supervising technical aspects of
metal and alloy manufacture and processing; (h)
maintaining technical liaison and consultancy with
other relevant specialists such as geologists and
geophysicists; (i) examining deposits or mines to
evaluate profitability. Examples of the occupations
classified here: - Extractive metallurgist, - Mining
engineer - Petroleum and natural gas extraction
engineer Some related occupations classified
elsewhere: - Geologist - 2114 - Geophysicist - 2114

This unit group covers engineering professionals not
classified elsewhere in Minor group 214, Engineering
professionals (excluding electrotechnology) or in Minor
group 215, Electrotechnology engineers. For instance,
the group includes those who conduct research, advise
on or develop engineering procedures and solutions
concerning workplace safety, biomedical engineering,
optics, materials, nuclear power generation and
explosives. In such cases tasks would include - (a)
applying knowledge of engineering to the design,
development, and evaluation of biological and health
systems and products, such as artificial organs,
prostheses, and instrumentation; (b) designing devices
used in various medical procedures, imaging systems
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protezai ir prietaisai; (b) įvairių medicinos procedūrų,
vaizdo gavimo tokių sistemų, kaip magnetinio
rezonanso, prietaisų ir automatinių insulino injekcijų
arba organizmo funkcijų kontrolės prietaisų,
projektavimas; (c) tokių optinių prietaisų dalių, kaip
lęšiai, mikroskopai, lazeriai, optinių diskų sistemos ir
kita įranga, kurioje naudojama šviesa, projektavimas;
(d) sprogstamųjų medžiagų kūrimas, bandymas ir
kūrimo koordinavimas, kad būtų laikomasi karinių
reikmenų įsigijimo sąlygų; (e) branduolinių reaktorių ir
elektrinių, taip pat branduolinio kuro perdirbimo ir
utilizavimo sistemų projektavimas ir statybos darbų bei
veikimo priežiūra; (f) tokios branduolinės įrangos, kaip
aktyvioji reaktoriaus zona, jonizuojančios spinduliuotės
skydai ir panašios priemonės bei kontrolės
mechanizmai, projektavimas ir tobulinimas; (g) žalos
įvertinimas ir jūrų gelbėjimo operacijų skaičiavimas; (h)
tam tikrų gamybos procesų, susijusių su stiklo,
keramikos, tekstilės, odos, medienos gaminiais ir
spausdinimu, technologinių aspektų analizė ir
konsultavimas šiais klausimais; (i) galimų pavojų
nustatymas ir saugos procedūrų bei priemonių
diegimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Biomedicinos inžinierius – Sprogmenų inžinierius – Jūrų
gelbėjimo inžinierius – Medžiagų inžinierius – Optinės
įrangos inžinierius – Saugos technikos inžinierius Kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Pramonės ir gamybos
inžinierius – 2141 – Ekologijos inžinierius – 2143 –
Topografas – 2165

such as magnetic resonance imaging, and devices for
automating insulin injections or controlling body
functions; (c) designing components of optical
instruments such as lenses, microscopes, telescopes,
lasers, optical disc systems and other equipment that
utilize the properties of light; (d) designing, testing,
and coordinating the development of explosive
ordnance material to meet military procurement
specifications; (e) designing and overseeing
construction and operation of nuclear reactors and
power plants and nuclear fuels reprocessing and
reclamation systems; (f) designing and developing
nuclear equipment such as reactor cores, radiation
shielding, and associated instrumentation and control
mechanisms; (g) assessing damage and providing
calculations for marine salvage operations; (h) studying
and advising on engineering aspects of particular
manufacturing processes, such as those related to
glass, ceramics, textiles, leather products, wood, and
printing; (i) identifying potential hazards and
introducing safety procedures and devices. Examples
of the occupations classified here: - Biomedical
engineer - Explosive ordnance engineer - Marine
salvage engineer - Materials engineer - Optical
engineer - Safety engineer Some related occupations
classified elsewhere: - Industrial and production
engineer - 2141 - Environmental engineer - 2143 Surveyor - 2165 It should be noted that, while they are
appropriately classified in this unit group with other
engineering professionals, biomedical engineers are
considered to be an integral part of the health work
force alongside those occupations classified in Submajor group 22, Health professionals and others
classified in a number of other unit groups in Major
group 2, Professionals.

215

Elektros technologijų inžinieriai
Electrotechnology engineers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Elektros technologijų inžinieriai

Description:

Electrotechnology engineers

Aiškinamosios
pastabos:

Elektros technologijų inžinieriai atlieka mokslo
Explanatory
tiriamuosius darbus, planuoja ir projektuoja
notes:
elektronikos, elektros ir telekomunikacijų sistemų, jų
dalių, variklių ir įrangos gamybą ir veikimą, vadovauja
šiems darbams, taip pat konsultuoja šiais klausimais. Jie
organizuoja ir nustato kontrolės sistemas, skirtas
elektros ir elektronikos rinkinių ir sistemų veikimui bei
saugai stebėti. Pagrindinės atliekamos užduotys:
mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, vadovavimas
elektros, elektronikos ir telekomunikacijų gaminių ir
sistemų priežiūrai ir remontui, taip pat konsultavimas
šiais klausimais; elektrinių ir elektros energijos
gamybos, perdavimo ir paskirstymo sistemų
projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais;
kontrolės standartų nustatymas, siekiant stebėti
elektros, elektronikos ir telekomunikacijų sistemų ir
įrangos veikimą ir saugą. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 2151 Elektros inžinieriai
2152 Elektronikos inžinieriai 2153 Telekomunikacijų
inžinieriai
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Electrotechnology engineers conduct research on and
design, advise, plan and direct the construction and
operation of electronic, electrical and
telecommunications systems, components, motors,
and equipment. They organize and establish control
systems to monitor the performance and safety of
electrical and electronic assemblies and systems. Tasks
performed usually include: conducting research,
advising on and directing the maintenance and repair
of electrical, electronic and telecommunications
products and systems; advising on and designing
power stations and systems that generate, transmit
and distribute electrical power; establishing control
standards to monitor performance and safety of
electrical, electronic and telecommunication systems
and equipment. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 2151 Electrical
engineers 2152 Electronics engineers 2153
Telecommunications engineers
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2151

Elektros inžinieriai
Electrical engineers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektros inžinieriai

Description:

Electrical engineers

Aiškinamosios
pastabos:

Elektros inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, Explanatory
projektuoja elektros sistemų, jų dalių, variklių ir įrangos notes:
gamybos darbus, jiems vadovauja ir konsultuoja šiais
klausimais, taip pat vadovauja šios įrangos naudojimui,
priežiūrai ir remontui arba tiria tam tikrų elektros
medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus
ir konsultuoja šiais klausimais. Atliekamos užduotys: (a)
elektrinių ir elektros energijos gamybos, perdavimo ir
paskirstymo sistemų projektavimas ir konsultavimas
šiais klausimais; (b) elektros gamybos, perdavimo ir
paskirstymo sistemų veikimo priežiūra, kontrolė ir
stebėsena; (c) elektros variklių, elektros traukos ir kitų
įrenginių arba buitinių elektros prietaisų sistemų
projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (d)
tikslus elektros instaliacijos planavimas ir pritaikymas
gamybiniuose ir kituose pastatuose bei objektuose; (e)
kontrolės standartų ir procedūrų nustatymas, siekiant
stebėti elektros gamybos ir paskirstymo sistemų,
variklių ir įrenginių veikimą ir saugumą; (f) elektros
sistemų gamybos metodų nustatymas, taip pat
veikiančių elektros sistemų, variklių ir įrenginių
priežiūra ir remontas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Elektros gamybos inžinierius – Elektros
inžinierius – Elektromechanikos inžinierius Kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Branduolinės
energijos gamybos inžinierius – 2149 – Elektronikos
inžinierius – 2152 – Transliavimo inžinierius – 2153 –
Telekomunikacijų inžinierius – 2153

2152

Elektronikos inžinieriai
Electronics engineers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektronikos inžinieriai

Description:

Electronics engineers

Aiškinamosios
pastabos:

Elektronikos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius
Explanatory
darbus, projektuoja elektroninių sistemų gamybos
notes:
darbus ir jiems vadovauja, atsako už tų sistemų
naudojimą, priežiūrą ir remontą, taip pat tiria tam tikrų
elektroninės inžinerijos medžiagų, gaminių ir procesų
technologinius aspektus ir konsultuoja šiais klausimais.
Atliekamos užduotys: (a) elektroninių įtaisų ar jų dalių,
grandinių, puslaidininkinių įtaisų ir sistemų
projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais; (b)
gamybos ar įrengimo metodų, medžiagų ir kokybės
standartų nustatymas, vadovavimas elektronikos
gaminių ir sistemų gamybai ar įrengimui; (c) kontrolės
standartų ir procedūrų nustatymas, užtikrinant
veiksmingą elektroninių sistemų, variklių ir įrenginių
veikimą ir saugumą; (d) veikiančių elektroninių sistemų
ir įrangos priežiūros ir remonto organizavimas ir
vadovavimas jam; (e) elektroninių grandinių ir jų dalių,
skirtų orientuotis oro ir kosminėje erdvėje ir
kontroliuoti eigai, akustikos arba įrenginių ir kontrolės
priemonių projektavimas; (f) moksliniai tyrimai ir
konsultavimas radarų, telemetrijos ir nuotolinio
valdymo sistemų, mikrobangų ir kitos elektroninės
įrangos klausimais; (g) signalų apdorojimo algoritmų
kūrimas ir tobulinimas, taip pat jų įdiegimas deramai
pasirenkant aparatinę ir programinę įrangą; (h) aparatų
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Electrical engineers conduct research and advise on,
design, and direct the construction and operation of
electrical systems, components, motors and
equipment, and advise on and direct their functioning,
maintenance and repair, or study and advise on
technological aspects of electrical engineering
materials, products and processes. Tasks include - (a)
advising on and designing power stations and systems
which generate, transmit and distribute electrical
power; (b) supervising, controlling and monitoring the
operation of electrical generation, transmission and
distribution systems; (c) advising on and designing
systems for electrical motors, electrical traction and
other equipment, or electrical domestic appliances; (d)
specifying electrical installation and application in
industrial and other buildings and objects; (e)
establishing control standards and procedures to
monitor performance and safety of electrical
generating and distribution systems, motors and
equipment; (f) determining manufacturing methods for
electrical systems, as well as maintenance and repair of
existing electrical systems, motors and equipment.
Examples of the occupations classified here - Electric
power generation engineer - Electrical engineer Electromechanical engineer Some related occupations
classified elsewhere: - Nuclear power generation
engineer - 2149 - Electronics engineer - 2152 Broadcast engineer - 2153 - Telecommunications
engineer - 2153

Electronics engineers conduct research on, design, and
direct the construction functioning, maintenance and
repair of electronic systems and study and advise on
technological aspects of electronic engineering
materials, products or processes. Tasks include - (a)
advising on and designing electronic devices or
components, circuits, semi-conductors, and systems;
(b) specifying production or installation methods,
materials and quality standards and directing
production or installation work of electronic products
and systems; (c) establishing control standards and
procedures to ensure efficient functioning and safety
of electronic systems, motors and equipment; (d)
organising and directing maintenance and repair of
existing electronic systems and equipment; (e)
designing electronic circuits and components for use in
fields such as aerospace guidance and propulsion
control, acoustics, or instruments and controls; (f)
researching and advising on radar, telemetry and
remote control systems, microwaves and other
electronic equipment; (g) designing and developing
signal processing algorithms and implementing these
through appropriate choice of hardware and software;
(h) developing apparatus and procedures to test
electronic components, circuits and systems. Examples
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ir procedūrų, skirtų elektroninių dalių, grandinių ir
sistemų bandymams, nustatymas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Aparatinės įrangos inžinierius –
Elektronikos inžinierius – Prietaisų inžinierius Kitur
priskirta giminiška profesija: – Telekomunikacijų
inžinierius – 2153

of the occupations classified here: - Computer
hardware engineer - Electronics engineer Instrumentation engineer Some related occupations
classified elsewhere: Telecommunications engineer 2153

2153

Telekomunikacijų inžinieriai
Telecommunications engineers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Telekomunikacijų inžinieriai

Description:

Telecommunications engineers

Aiškinamosios
pastabos:

Telekomunikacijų inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius Explanatory
darbus, projektuoja telekomunikacijų sistemų ir
notes:
įrenginių gamybos darbus ir jiems vadovauja, atsako už
tų sistemų ir įrenginių naudojimą, priežiūrą ir remontą.
Jie tiria tam tikrų telekomunikacijų inžinerijos
medžiagų, gaminių ir procesų technologinius aspektus
ir konsultuoja šiais klausimais. Atliekamos užduotys: (a)
telekomunikacijų įtaisų ar dalių, sistemų, įrenginių ir
perdavimo centrų projektavimas ir konsultavimas šiais
klausimais; (b) gamybos ar įrengimo metodų,
medžiagų, kokybės bei saugos standartų nustatymas,
taip pat vadovavimas telekomunikacijų gaminių ir
sistemų gamybai ar įrengimui; (c) veikiančių
telekomunikacijų sistemų, variklių ir įrenginių priežiūros
ir remonto organizavimas ir vadovavimas šiems
darbams; (d) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir
konsultavimas telekomunikacijų įrangos klausimais; (e)
ryšių tinklų, kurių pagrindas laidinės, optinės ir belaidės
ryšių priemonės, planavimas ir projektavimas; (f)
signalų apdorojimo algoritmų kūrimas ir tobulinimas,
taip pat jų įdiegimas deramai pasirenkant aparatinę ir
programinę įrangą; (g) telekomunikacijų tinklų ir radijo
bei televizijos perdavimo sistemų, įskaitant kabelines ir
orines, projektavimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Transliavimo inžinierius –
Telekomunikacijų inžinierius – Telekomunikacijų
technologas Kitur priskirta giminiška profesija: –
Elektronikos inžinierius – 2152

216

Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai
Architects, planners, surveyors and designers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai

Description:

Architects, planners, surveyors and designers

Aiškinamosios
pastabos:

Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai
Explanatory
planuoja ir projektuoja kraštovaizdį, pastatų eksterjerą notes:
ir interjerą, gamintinus produktus ir informacijos
perdavimo vaizdinę ir garsinę vaizdinę medžiagą. Jie
atlieka topografinį darbą, nustatydami tikslias
geografines koordinates, sudaro, rengia ir tikslina
žemėlapius, taip pat rengia ir įgyvendina žemės
naudojimo kontrolės planus ir politiką. Pagrindinės
atliekamos užduotys: projekto tikslų ir apribojimų
nustatymas, konsultuojantis su klientais ir
suinteresuotaisiais subjektais; dizaino koncepcijų ir
planų, kuriuose estetiniai aspektai derinami su
techniniais, funkciniais, ekologijos ir gamybos
reikalavimais, rengimas; eskizų, diagramų, iliustracijų,
animacijų kūrimas; planų, žemėlapių, diagramų,
pavyzdžių ir modelių rengimas dizaino koncepcijoms ir
kitai informacijai perteikti; palydovinių ir kitų
nuotraukų, topografinių dokumentų ir duomenų,
žemėlapių, kitų duomenų, ataskaitų ir statistikos
analizė; mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir funkcinių,
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Telecommunications engineers conduct research and
advise on, design, and direct the construction
functioning, maintenance and repair of
telecommunication systems and equipment. They
study and advise on technological aspects of
telecommunication engineering materials, products or
processes. Tasks include - (a) advising on and
designing telecommunications devices or components,
systems, equipment and distribution centres; (b)
specifying production or installation methods,
materials, quality and safety standards and directing
production or installation work of telecommunications
products and systems; (c) organizing and directing
maintenance and repair of existing telecommunication
systems, motors and equipment; (d) researching and
advising on telecommunications equipment; (e)
planning and designing communications networks
based on wired, fibre optical and wireless
communication media; (f) designing and developing
signal processing algorithms and implementing these
through appropriate choice of hardware and software;
(g) designing telecommunications networks and radio
and television distribution systems, including both
cable and over the air. Examples of the occupations
classified here: - Broadcast engineer Telecommunications engineer - Telecommunications
engineering technologist Some related occupations
classified elsewhere: - Electronics engineer - 2152

Architects, planners, surveyors and designers plan and
design landscapes, building exteriors and interiors,
products for manufacture and visual and audio-visual
content for the communication of information. They
conduct survey work to precisely position geographical
features, design, prepare and revise maps, and develop
and implement plans and policies for controlling the
use of land Tasks performed usually include:
determining the objectives and constraints of the
design brief by consulting with clients and
stakeholders; formulating design concepts and plans
that harmonize aesthetic considerations with technical,
functional, ecological and production requirements;
preparing sketches, diagrams, illustrations, animations;
plans, maps, charts, samples and models to
communicate design concepts and other information;
analyzing photographs, satellite imagery, survey
documents and data, maps, records, reports and
statistics; undertaking research and analysing
functional, spatial, commercial, cultural, safety,
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erdvinių, komercinių, kultūrinių, saugos, aplinkos
apsaugos ir estetinių reikalavimų analizė. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2161 Pastatų
architektai 2162 Kraštovaizdžio architektai 2163
Produktų ir drabužių dizaineriai 2164 Miestų ir kelių
eismo planuotojai 2165 Kartografai ir topografai 2166
Grafikos ir multimedijos dizaineriai

environmental and aesthetic requirements.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 2161 Building architects 2162
Landscape architects 2163 Product and garment
designers 2164 Town and traffic planners 2165
Cartographers and surveyors 2166 Graphic and
multimedia designers

2161

Statybos architektai
Building architects

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statybos architektai

Description:

Building architects

Aiškinamosios
pastabos:

Pastatų architektai projektuoja prekybos, pramonės,
Explanatory
valstybinių įstaigų, gyvenamuosius ir laisvalaikiui skirtus notes:
pastatus, taip pat planuoja ir kontroliuoja jų statybą,
priežiūrą ir remontą. Atliekamos užduotys: (a) naujų
architektūros teorijų ir metodų kūrimas, taip pat esamų
tobulinimas; (b) statybos plotų apžiūra ir klientų,
vadovybės ir kitų suinteresuotųjų subjektų
konsultavimas, siekiant nustatyti siūlomų pastatų tipą,
stilių ir dydį, taip pat pastatytų pastatų perplanavimas;
(c) informacijos teikimas apie dizainą, medžiagas ir
numatomą statybos trukmę; (d) projekto dokumentų
rengimas, įskaitant eskizus ir brėžinius, taip pat
struktūrinių, mechaninių ir estetinių elementų
įtraukimas į galutinį projektą; (e) statybininkams skirtų
techninių sąlygų ir sutarčių, taip pat kvietimų teikti
paraiškas viešiesiems pirkimams klientų vardu
rengimas; (f) reikiamų ryšių užmezgimas, kad būtų
galima įgyvendinti projektus atsižvelgiant į jų stilių,
kainą, darbų trukmę ir reglamentuojamuosius
dokumentus; (g) problemų, susijusių su pastatų
interjero funkcija ir kokybe, geriausių sprendimo būdų
pateikimas ir reikiamų projektų, brėžinių ir planų
rengimas; (h) statybos ar remonto darbų priežiūra,
užtikrinant techninių sąlygų ir kokybės standartų
laikymąsi; (i) techninis bendradarbiavimas ir
konsultavimasis su kitais specialistais. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Pastatų architektas – Interjero
architektas Kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Kraštovaizdžio architektas – 2162 – Interjero
apipavidalintojas – 3432 – Interjero dizaineris – 3432

2162

Kraštovaizdžio architektai
Landscape architects

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kraštovaizdžio architektai

Description:

Landscape architects

Aiškinamosios
pastabos:

Kraštovaizdžio architektai projektuoja ir planuoja
Explanatory
kraštovaizdį bei atviras erdves tokių objektų, kaip
notes:
parkai, mokyklos, valstybinės įstaigos, keliai, prekybos,
pramonės ir gyvenamųjų rajonų išorinės teritorijos, taip
pat planuoja ir kontroliuoja jų statybą, priežiūrą ir
remontą. Atliekamos užduotys: (a) naujų teorijų ir
metodų kūrimas bei senų tobulinimas, konsultavimas
kraštovaizdžio architektūros klausimais; (b) darbų
vietos apžiūra ir klientų, vadovybės ir kitų
suinteresuotųjų subjektų konsultavimas, nustatant
siūlomų pastatų, parkų, kelių ir kitų atvirų erdvių tipą,
stilių ir dydį; (c) su darbų vieta ir bendruomene
susijusios informacijos apie geografines ir ekologines
ypatybes, reljefo formas, dirvožemį, augmeniją, vietos
vandens išteklius, vaizdines ypatybes ir pastatytus
statinius kaupimas ir analizė, sudarant žemės
naudojimo ir užstatymo rekomendacijas, atliekant

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Building architects design commercial, industrial,
institutional, residential and recreational buildings and
plan and monitor their construction, maintenance and
rehabilitation. Tasks include - (a) developing new or
improved architectural theories and methods; (b)
inspecting sites and consulting clients, management
and other stakeholders to determine type, style and
size of proposed buildings and alterations to existing
buildings; (c) providing information regarding designs,
materials and estimated building times; (d) preparing
project documentation, including sketches and scale
drawings, and integrating structural, mechanical and
aesthetic elements in final designs; (e) writing
specifications and contract documents for use by
builders and calling tenders on behalf of clients; (f)
making necessary contacts to ensure feasibility of
projects regarding style, cost, timing, and compliance
with regulations; (g) identifying and finding best
solutions for problems regarding function and quality
of interior environments of buildings and making
necessary designs, drawings and plans; (h) monitoring
construction or rehabilitation work to ensure
compliance with specifications and quality standards;
(i) maintaining technical liaison and consultancy with
other relevant specialists. Examples of the occupations
classified here: - Building architect - Interior architect
Some related occupations classified elsewhere: Landscape architect - 2162 - Interior decorator - 3432 Interior designer - 3432

Landscape architects plan and design landscapes and
open spaces for projects such as, parks, schools,
institutions, roads, external areas for commercial,
industrial and residential sites, and plan and monitor
their construction, maintenance and rehabilitation.
Tasks include - (a) developing new or improved
theories and methods and providing advice on policy
related to landscape architecture; (b) inspecting sites
and consulting clients, management and other
stakeholders to determine type, style and size of
proposed buildings, parks, roads and other open
spaces; (c) compiling and analyzing site and
community data about geographical and ecological
features, landforms, soils, vegetation, site hydrology,
visual characteristics and human-made structures, to
formulate land use and development
recommendations, feasibility studies and
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įgyvendinamumo tyrimus ir rengiant poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitas; (d) žemės sklypo užstatymo
ataskaitų, strateginių planų, darbų vietos planų,
darbinių brėžinių, techninių sąlygų ir išlaidų sąmatų
rengimas, nurodant tikslią vietą ir išsamią pasiūlymų
informaciją, įskaitant žemės sklypo modeliavimą,
statinius, augmeniją, įėjimus ir išėjimus; (e)
statybininkams ir civilinės statybos rangovams skirtų
techninių sąlygų ir sutarčių, taip pat kvietimų teikti
paraiškas viešiesiems pirkimams klientų vardu
rengimas; (f) reikiamų ryšių užmezgimas, kad būtų
galima įgyvendinti projektus atsižvelgiant į jų stilių,
kainas, darbų trukmes ir reglamentuojamuosius
dokumentus; (g) problemų, susijusių su išorinės
aplinkos funkcija ir kokybe, geriausių sprendimo būdų
pateikimas ir reikiamų projektų, brėžinių ir planų
rengimas; (h) statybos ar remonto darbų priežiūra,
užtikrinant techninių sąlygų ir kokybės standartų
laikymąsi; (i) ryšių techninis bendradarbiavimas ir
konsultavimasis su kitais specialistais. Šio pogrupio
profesijos pavyzdys: – Kraštovaizdžio architektas Kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Pastatų architektas –
2161 – Miestų projektuotojas – 2164

environmental impact statements; (d) preparing
reports, strategic plans, site plans, working drawings,
specifications and cost estimates for land development,
showing location and details of proposals, including
ground modelling, structures, vegetation and access;
(e) writing specifications and contract documents for
use by builders and civil engineering contractors and
calling tenders on behalf of clients; (f) making
necessary contacts to ensure feasibility of projects
regarding style, cost, timing, and compliance with
regulations; (g) identifying and finding best solutions
for problems regarding function and quality of exterior
environments and making necessary designs, drawings
and plans; (h) monitoring construction or rehabilitation
work to ensure compliance with specifications and
quality standards; (i) maintaining technical liaison and
consultancy with other relevant specialists. Examples of
the occupations classified here: - Landscape architect
Some related occupations classified elsewhere: Building architect - 2161 - Urban planner - 2164

2163

Produktų ir drabužių dizaineriai
Product and garment designers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Produktų ir drabužių dizaineriai

Description:

Product and garment designers

Aiškinamosios
pastabos:

Produktų ir drabužių dizaineriai kuria ir projektuoja
Explanatory
gamintinus produktus, taip pat rengia masinės,
notes:
serijinės ar vienetinės gamybos gaminių dizainą ir
technines sąlygas. Atliekamos užduotys: (a) projekto
tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su
klientais ir suinteresuotaisiais subjektais; (b) drabužių,
tekstilės, pramonės, komercinių ir vartotojimo prekių
bei juvelyrinių dirbinių dizaino koncepcijų kūrimas; (c)
estetinių aspektų suderinimas su techniniais,
funkciniais, ekologijos ir gamybos reikalavimais; (d)
eskizų, diagramų, iliustracijų, planų, pavyzdžių ir
modelių rengimas, perteikiant dizaino koncepcijas; (e)
dizaino koncepcijų aptarimas su klientais, vadovybe už
pardavimą ir gamybą atsakingais darbuotojais; (f)
funkcinių ir estetinių medžiagų, gamybos metodų ir
apdailos parinkimas, tikslus apibrėžimas ir
rekomendavimas gamybai; (g) gamybai skirtų
dokumentų ir išsamios informacijos apie pasirinktą
dizainą pateikimas; (h) bandomųjų gaminių ir
pavyzdžių rengimas ir užsakymas; (i) pavyzdžių,
programų ir priemonių rengimo, taip pat gamybos
priežiūra. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Drabužių
dizaineris – Madų dizaineris – Pramonės gaminių
dizaineris – Juvelyrinių dirbinių dizaineris Kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Variklių inžinierius –
2144 – Pastatų architektas – 2161 – Kraštovaizdžio
architektas – 2162 – Interjero dizaineris – 3432

2164

Miestų ir kelių eismo planuotojai
Town and traffic planners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Miestų ir kelių eismo planuotojai

Description:

Town and traffic planners

Aiškinamosios
pastabos:

Miestų ir kelių eismo planuotojai sudaro ir įgyvendina Explanatory
planus ir politikos kryptis, skirtas miesto ir kaimo žemės notes:
plotų, transporto sistemų naudojimui kontroliuoti. Jie
atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir
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Product and garment designers design and develop
products for manufacture and prepare designs and
specifications of products for mass, batch and one-off
production. Tasks include - (a) determining the
objectives and constraints of the design brief by
consulting with clients and stakeholders; (b)
formulating design concepts for clothing, textiles,
industrial, commercial and consumer products, and
jewellery; (c) harmonizing aesthetic considerations with
technical, functional, ecological and production
requirements; (d) preparing sketches, diagrams,
illustrations, plans, samples and models to
communicate design concepts; (e) negotiating design
solutions with clients, management, and sales and
manufacturing staff; (f) selecting, specifying and
recommending functional and aesthetic materials,
production methods and finishes for manufacture; (g)
detailing and documenting the selected design for
production; (h) preparing and commissioning
prototypes and samples; (i) supervising the preparation
of patterns, programs and tooling, and the
manufacturing process. Examples of the occupations
classified here: - Costume designer - Fashion designer
- Industrial designer - Jewellery designer Some related
occupations classified elsewhere: - Engine designer 2144 - Building architect - 2161 - Landscape architect 2162 - Interior designer - 3432

Town and traffic planners develop and implement
plans and policies for the controlled use of urban and
rural land and for traffic systems. They conduct
research and provide advice on economic,
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konsultuoja ekonominių, aplinkos apsaugos ir
socialinių veiksnių, darančių poveikį žemės naudojimui
ir transporto srautams, klausimais. Atliekamos
užduotys: (a) miesto teritorijų išdėstymo planavimas ir
plėtros koordinavimas; (b) duomenų apie ekonominius,
teisinius, politinius, kultūrinius, demografinius,
sociologinius, fizinius ir aplinkos apsaugos veiksnius,
darančius poveikį žemės naudojimui, rinkimas ir
analizė; (c) konsultavimasis su valdžios institucijomis,
bendruomenėmis ir architektūros, planavimo, socialinių
mokslų, aplinkos apsaugos ir teisės specialistais; (d)
žemės sklypo naudojimo ir plėtros nustatymas ir
rekomendavimas, taip pat tekstinių ir grafinių planų,
programų ir projektų teikimas grupėms ir asmenims;
(e) valstybinių įstaigų, įmonių ir bendruomenių
konsultavimas miesto ir regiono planavimo klausimais
ir pasiūlymų teikimas; (f) poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitų peržiūra ir įvertinimas; (g) žemės plotų, skirtų
parkams, mokykloms, valstybinėms įstaigoms, oro
uostams, keliams ir panašiems projektams, taip pat
prekybos, pramonės ir gyvenamiesiems kvartalams,
plėtros planavimas ir koordinavimas; (h) kelių eismo
maršrutų sudarymo ir kontrolės, taip pat viešojo
transporto sistemų įvertinant veiksmingumą ir
saugumą planavimas ir konsultavimas šiais klausimais.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Teritorijų
planavimo specialistas – Kelių eismo sistemos
planuotojas – Miestų projektuotojas Kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Pastatų architektas – 2161 –
Kraštovaizdžio architektas – 2162

environmental and social factors affecting land use and
traffic flows. Tasks include - (a) planning layout and
coordinating development of urban areas; (b)
compiling and analyzing data on economic, legal,
political, cultural, demographic, sociological, physical
and environmental factors affecting land use; (c)
conferring with government authorities, communities
and specialists in fields such as architecture, planning,
social science the environment and the law; (d)
devising and recommending use and development of
land, and presenting narrative and graphic plans,
programs and designs to groups and individuals; (e)
advising governments, companies and communities on
urban and regional planning issues and proposals; (f)
reviewing and evaluating environmental impact
reports; (g) planning and coordinating the
development of land areas for parks, schools,
institutions, airports, roadways and related projects,
and for commercial, industrial and residential sites; (h)
planning and advising on routing and control of road
traffic and public transportation systems for efficiency
and safety. Examples of the occupations classified here:
- Land Planner - Traffic planner - Urban Planner Some
related occupations classified elsewhere: - Building
architect - 2161 - Landscape architect - 2162

2165

Kartografai ir topografai
Cartographers and surveyors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kartografai ir topografai

Description:

Cartographers and surveyors

Aiškinamosios
pastabos:

Kartografai ir topografai taiko mokslo ir matematikos
Explanatory
dėsnius tikslioms natūralių ar žmogaus sukurtų
notes:
sausumos, jūros, požeminių sričių ir dangaus kūnų
koordinatėms nustatyti, rengia ir peržiūri skaitmeninius,
grafinius ir pieštinius žemėlapius, schemas ar kitą
vaizdinę medžiagą, Atliekamos užduotys: (a) žemės
paviršiaus, kasyklų, požeminių sričių, jūros, upių ir ežerų
dugnų žvalgymas, matavimai ir aprašymas; (b) tikslus
įvairių ypatumų vietų nustatymas ir žvalgymo duomenų
įrašymas skaitmenine forma; (c) grafikų ir žemėlapių,
skirtų laivybai tinkamiems vandenims ir kanalams
nustatyti, taip pat statiniams jūroje planuoti,
sudarymas; (d) fotografavimo iš lėktuvų planavimas ir
atlikimas; (e) žemėlapių ir diagramų, kuriose
naudojamos iš lėktuvų padarytos ir palydovinės
nuotraukos, žvalgymo dokumentų, esamų žemėlapių ir
duomenų, ataskaitų ir statistinių duomenų rengimas,
kaupimas ir peržiūra; (f) mokslo tiriamųjų darbų
atlikimas ir žvalgymo bei fotogrametrijos matavimo
sistemų, kadastro ir informacijos apie žemės plotus
sistemų sudarymas; (g) techninių, estetinių ir
ekonominių žemėlapių sudarymo aspektų tyrimas ir
konsultavimas šiais klausimais; (h) techninis
bendradarbiavimas ir konsultavimasis su kitais
specialistais. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Oro
topografas – Kadastro topografas – Kartografas –
Hidrografijos topografas – Matininkas – Kasyklos
topografas – Fotogrametrijos specialistas Kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Kiekio topografas –
2149 – Statybos darbų prižiūrėtojas – 3112 – Jūrų
topografas – 3115
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Cartographers and surveyors determine the exact
position of, or prepare and revise digital, graphic and
pictorial maps, charts or other visual representation of,
natural and constructed features and boundaries of
land, seas, underground areas and celestial bodies,
applying scientific and mathematical principles. Tasks
include - (a) surveying, measuring and describing land
surfaces, mines, underground surfaces, sea, river and
lake beds; (b) noting exact position of various features
and recording survey data in digital form; (c) making
charts and maps to be used in determining navigable
waters and channels and in planning construction of
marine structures; (d) planning and conducting aerial
photographic surveys; (e) designing, compiling and
revising maps and charts using aerial and other
photographs, satellite imagery, survey documents and
data, existing maps and records, reports and statistics;
(f) undertaking research and development of surveying
and photogrammetric measurement systems, cadastral
systems and land information systems; (g) studying
and advising on technical, aesthetic and economic
aspects of map production; (h) maintaining technical
liaison and consultancy with other relevant specialists.
Examples of the occupations classified here: - Aerial
surveyor - Cadastral Surveyor - Cartographer Hydrographic surveyor - Land surveyor - Mine surveyor
- Photogrammetrist Some related occupations
classified elsewhere: - Quantity Surveyor- 2149 Building Surveyor - 3112 - Marine Surveyor - 3115
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2166

Grafikos ir multimedijos dizaineriai
Graphic and multimedia designers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Grafikos ir multimedijos dizaineriai

Description:

Graphic and multimedia designers

Aiškinamosios
pastabos:

Grafikos ir multimedijos dizaineriai kuria informacijai
Explanatory
perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę vaizdinę medžiagą,
notes:
naudodami spaudą, filmus, elektronines skaitmenines ir
kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo
priemones. Jie kuria grafinę, specialiųjų efektų,
animacinę ir kitą vaizdinę medžiagą, skirtą
kompiuteriniams žaidimams, filmams, muzikos klipams,
spaudai ir reklamai. Atliekamos užduotys: (a) projekto
tikslų ir apribojimų nustatymas, konsultuojantis su
klientais ir suinteresuotaisiais subjektais; (b) mokslo
tiriamųjų darbų atlikimas ir funkcinių informacijos
perdavimo reikalavimų analizė; (c) informacijos temos,
dizaino koncepcijų kūrimas; (d) eskizų, diagramų,
iliustracijų ir maketų, skirtų dizaino koncepcijoms,
rengimas; (e) sudėtingos grafikos ir animacijos kūrimas,
laikantis projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir
kūrybinių reikalavimų; (f) dvimačių ir trimačių judančių
objektų vaizdų kūrimas ar proceso iliustravimas,
naudojant kompiuterinę animaciją ar modeliavimo
programas; (g) dizaino sprendimų aptarimas su
klientais, vadovybe, už pardavimą ir gamybą
atsakingais darbuotojais; (h) funkcinių ir estetinių
medžiagų, taip pat visuomenės informavimo priemonių
parinkimas, tikslus apibrėžimas ir rekomendavimas; (i)
gamybai skirtų dokumentų ir išsamios informacijos
apie pasirinktą dizainą pateikimas; (j) gamybos
pasirinktoje terpėje priežiūra ar vykdymas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Animatorius –
Kompiuterinės grafikos specialistas – Grafikos
dizaineris – Iliustruotojas – Multimedijos dizaineris –
Spaudinių dizaineris – Interneto svetainės dizaineris
Kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Interjero
architektas – 2161 – Interjero dizaineris – 3432 –
Multimedijos programų kūrėjas – 2513 – Vizualinių
menų menininkas – 2651 – Interneto kūrėjas – 2513

22

Sveikatos priežiūros specialistai
Health professionals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Sveikatos priežiūros specialistai

Description:

Health professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Sveikatos specialistai atlieka mokslo tiriamuosius
Explanatory
darbus, rengia koncepcijas, teorijas ir darbo metodus
notes:
ar juos tobulina, taiko mokslines medicinos, slaugos,
dantų gydymo, veterinarijos, farmacijos žinias ir
propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Kompetentingam
daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO
kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio
pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: mokslo
tiriamųjų darbų atlikimas ir mokslo žinių įgijimas tiriant
žmonių ir gyvūnų sveikatos sutrikimus ir ligas, jų
gydymo būdus; profilaktikos ir gydymo priemonių
taikymas ir konsultavimas arba sveikatos saugojimas;
mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias
grupes: 221 Gydytojai 222 Slaugos ir akušerijos
specialistai 223 Tradicinės ir liaudies medicinos
specialistai 224 Paramedikai 225 Veterinarai 226 Kiti
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Graphic and multimedia designers design visual and
audio-visual content for the communication of
information using print, film, electronic, digital and
other forms of visual and audio media. They create
graphics, special effects, animation, or other visual
images for use in computer games, movies, music
videos, print media and advertisements. Tasks include (a) determining the objectives and constraints of the
design brief by consulting with clients and
stakeholders; (b) undertaking research and analysing
functional communication requirements; (c)
formulating design concepts for the subject to be
communicated; (d) preparing sketches, diagrams,
illustrations and layouts to communicate design
concepts; (e) designing complex graphics and
animation to satisfy functional, aesthetic and creative
requirements of the design brief; (f) creating twodimensional and three-dimensional images depicting
objects in motion or illustrating a process, using
computer animation or modelling programs; (g)
negotiating design solutions with clients, management,
sales and production staff; (h) selecting, specifying or
recommending functional and aesthetic materials and
media for publication, delivery or display; (i) detailing
and documenting the selected design for production;
(j) supervising or carrying out production in the chosen
media. Examples of the occupations classified here: Animator - Digital artist - Graphic designer - Illustrator
- Multimedia designer - Publication designer - Web
designer Some related occupations classified
elsewhere: - Interior architect - 2161 - Interior designer
-3432 - Multimedia developer – 2513 - Visual artist 2651 - Web developer - 2513

Health professionals conduct research, improve or
develop concepts, theories and operational methods,
and apply scientific knowledge relating to medicine,
nursing, dentistry, veterinary medicine, pharmacy, and
promotion of health. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the fourth ISCO skill level. Tasks performed by workers
in this sub-major group usually include: conducting
research and obtaining scientific knowledge through
the study of human and animal disorders and illnesses
and ways of treating them; advising on or applying
preventive and curative measures, or promoting health;
preparing scientific papers and reports. Supervision of
other workers may be included. Occupations in this
sub-major group are classified into the following minor
groups: 221 Medical doctors 222 Nursing and
midwifery professionals 223 Traditional and
complementary medicine professionals 224
Paramedical practitioners 225 Veterinarians 226 Other
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sveikatos specialistai Pastabos Atkreiptinas dėmesys,
kad taikant ISCO, siekiant nustatyti, apibrėžti ar įvertinti
sveikatos priežiūros sistemos darbuotojus, daug
profesijų, laikomų neatsiejama sveikatos priežiūros
sistemos dalimi, priskirtos kitur, o ne 22 pagrindiniam
pogrupiui „Sveikatos specialistai“. Šios profesijos apima
gydytojus, priklausomybės ligų psichiatrus,
biomedicinos inžinierius, medicinos psichologus ir
medicinos fizikus, tačiau jomis neapsiriboja.

health professionals In using ISCO in applications that
seek to identify, describe or measure the health work
force, it should be noted that a number of professions
considered to be a part of the health work force are
classified in groups other than sub-major group 22,
Health professionals. Such occupations include but are
not restricted to: addictions counsellors, biomedical
engineers, clinical psychologists and medical physicists.

221

Gydytojai
Medical doctors

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gydytojai

Description:

Medical doctors

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojai tiria, diagnozuoja ir gydo žmonių ligas,
Explanatory
traumas bei kitus fizinius ir psichinius sutrikimus, vykdo notes:
jų prevenciją, taikydami šiuolaikinės medicinos
principus. Jie planuoja, prižiūri ir vertina kitų sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjų priežiūros ir gydymo planų
įgyvendinimą, vykdo medicininio švietimo ir mokslo
tiriamąjį darbą. Pagrindinės atliekamos užduotys: fizinė
pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais,
siekiant nustatyti jų sveikatos būklę; diagnostinių
tyrimų užsakymas ir rezultatų analizė; gydymo ir
profilaktikos priemonių skyrimas; chirurginių operacijų
ir kitų gydomųjų procedūrų atlikimas; pacientų
sveikimo ir reakcijos į gydymą stebėsena; konsultacijos
sveikatos, mitybos ir gyvenimo būdo, padedančių
užkirsti kelią ligoms bei sveikatos sutrikimams ir juos
gydyti, klausimais; komplikacijų prieš gimdymą, jo
metu ir po jo nustatymas ir valdymas; pacientų,
kuriems reikalingos specialios, ilgalaikės ar kitokio
pobūdžio sveikatos priežiūros paslaugos, siuntimų
planavimas, valdymas ir įgyvendinimas; medicininės
informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros
specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę ir visapusišką
priežiūrą; pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko
gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas; mokslo
tiriamojo darbo, nagrinėjančio žmogaus sveikatos
sutrikimus ir ligas, profilaktikos ir gydymo metodus,
atlikimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 2211 Bendrosios praktikos gydytojai 2212
Gydytojai specialistai

2211

Bendrosios praktikos gydytojai
Generalist medical practitioners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Bendrosios praktikos gydytojai

Description:

Generalist medical practitioners

Aiškinamosios
pastabos:

Bendrosios praktikos gydytojai (įskaitant šeimos ir
Explanatory
pirminės sveikatos priežiūros gydytojus) diagnozuoja,
notes:
gydo ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius
sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, palaiko bendrą
žmogaus sveikatos būklę, taikydami šiuolaikinės
medicinos principus ir procedūras. Jų praktika
neapsiriboja tam tikromis ligų kategorijomis ar gydymo
metodais, jie gali prisiimti atsakomybę už tęstinės ir
visapusiškos medicininės sveikatos priežiūros teikimą
asmenims, šeimoms ir bendruomenėms. Atliekamos
užduotys: (a) fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais
bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos
būklę; (b) laboratorinių, radiologinių tyrimų ir kitų
diagnostinių procedūrų užsakymas, jų rezultatų analizė,
siekiant nustatyti sutrikimų ir ligų pobūdį; (c) tęstinės
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Medical doctors (physicians) study, diagnose, treat and
prevent illness, disease, injury, and other physical and
mental impairments in humans through the application
of the principles and procedures of modern medicine.
They plan, supervise and evaluate the implementation
of care and treatment plans by other health care
providers, and conduct medical education and research
activities. Tasks performed usually include: conducting
physical examinations of patients and interviewing
them and their families to determine their health
status; ordering diagnostic tests and analysing findings;
prescribing and administering curative treatments and
preventive measures; performing surgery and other
clinical procedures; monitoring patients’ progress and
response to treatment; advising on health, nutrition
and lifestyle behaviours which aid prevention or
treatment of disease and disorders; identifying and
managing complications before, during and after
childbirth; planning, managing and implementing
referral plans for patients in need of specialized, longterm or other types of health care services; exchanging
medical information with other health professionals to
ensure continuing and comprehensive care; reporting
births, deaths and notifiable diseases to government
authorities; conducting research into human disorders
and illnesses and preventive or curative methods.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 2211 Generalist medical
practitioners 2212 Specialist medical practitioners

Generalist medical practitioners (including family and
primary care doctors) diagnose, treat and prevent
illness, disease, injury, and other physical and mental
impairments and maintain general health in humans
through application of the principles and procedures
of modern medicine. They do not limit their practice to
certain disease categories or methods of treatment,
and may assume responsibility for the provision of
continuing and comprehensive medical care to
individuals, families and communities. Tasks include (a) conducting physical examinations of patients and
interviewing them and their families to determine their
health status (b) ordering laboratory tests, X-rays and
other diagnostic procedures and analysing findings to
determine the nature of disorders or illnesses; (c)
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sveikatos priežiūros teikimas pacientams, įskaitant
gydymo ir profilaktikos priemonių skyrimą, jų
administravimą, stebėseną ir konsultacijas; (d)
chirurginių operacijų ir kitų gydomųjų procedūrų
atlikimas; (e) asmenų, šeimų ir bendruomenių
konsultavimas sveikatos, mitybos ir gyvenimo būdo,
kurie padeda užkirsti kelią ligoms ir sveikatos
sutrikimams bei juos gydyti, klausimais; (f) siuntimų
specializuotai priežiūrai ligoninėse, reabilitacijos
centruose ir kitokio pobūdžio sveikatos priežiūros
centruose išrašymas pacientams ir šeimoms; (g) su
komplikacijomis prieš gimdymą, jo metu ir po jo
susijusių atvejų nustatymas, valdymas ir siuntimas pas
specialistus; (h) pacientų medicininės informacijos ir
ligos istorijų tvarkymas, taip pat informacijos mainai su
kitais bendrosios praktikos specialistais ir sveikatos
priežiūros sistemos darbuotojais, siekiant užtikrinti
tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą; (i) pranešimas
valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties
atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir
profesinių reikalavimų; (j) mokslo tiriamųjų darbų apie
žmogaus sveikatą ir medicinines paslaugas atlikimas,
rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
(k) programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų
profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir
dalyvavimas jose. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Rajono gydytojas terapeutas – Šeimos gydytojas –
Bendrosios praktikos gydytojas – Medicinos gydytojas
(bendroji praktika) – Medicinos specialistas (bendroji
praktika) – Bendrosios praktikos medicinos specialistas
rezidentas – Gydytojas (bendroji praktika) – Pirminės
sveikatos priežiūros gydytojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Vidaus ligų gydytojas – 2212 –
Gydytojas chirurgas – 2212 – Gydytojas psichiatras –
2212 – Klinikinis specialistas – 2240 – Felčeris – 2240
Pastabos Siekiant, kad darbas būtų atliktas
kompetentingai, šio pogrupio profesijoms reikia
pagrindinio medicininio universitetinio išsilavinimo ir
podiplominio klinikinio praktinio mokymo ar jam
prilygstančio parengimo. Šiam pogrupiui priskirti
pagrindinį medicininį universitetinį išsilavinimą įgiję ir
podiplominę klinikinę praktiką atliekantys gydytojai
internai. Nors kai kuriose valstybėse „bendroji praktika“
ir „šeimos medicina“ gali būti laikomi medicinos
specializacija, šios profesijos turėtų būti visada
priskiriamos šiam pogrupiui.

providing continuing medical care for patients
including prescribing, administering, counselling on
and monitoring curative treatments and preventive
measures; (d) performing surgery and other clinical
procedures; (e) advising individuals, families and
communities on health, nutrition and lifestyle which aid
prevention or treatment of disease and disorders; (f)
providing referrals to patients and families for
specialized care in hospitals, rehabilitation centres or
other types of health care centres; (g) identifying,
managing and providing referrals for complications
before, during and after childbirth; (h) recording
patients' medical information and history and
exchanging information with specialist practitioners
and other health workers as required for continuing
medical care; (i) reporting births, deaths and notifiable
diseases to government authorities to meet legal and
professional requirements; (j) conducting research in
human health and medical services and disseminating
the findings such as through scientific reports (k)
planning and participating in programs designed to
prevent the occurrence and spread of common
diseases. Examples of the occupations classified here: District medical doctor - therapist - Family medical
practitioner - General practitioner - Medical doctor
(general) - Medical officer (general) - Resident medical
officer specializing in general practice - Physician
(general) - Primary health care physician Some related
occupations classified elsewhere: - Specialist physician
(internal medicine) - 2212 - Surgeon - 2212 Psychiatrist - 2212 - Clinical officer - 2240 - Feldscher 2240 Occupations included in this unit group require
completion of a university-level degree in basic
medical education plus postgraduate clinical training
or equivalent for competent performance. Medical
interns who have completed their university education
in basic medical education and are undertaking
postgraduate clinical training are included here.
Although in some countries ‘general practice’ and
'family medicine' may be considered as medical
specializations, these occupations should always be
classified here.

2212

Gydytojai specialistai
Specialist medical practitioners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gydytojai specialistai

Description:

Specialist medical practitioners

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojai specialistai (medicinos gydytojai)
Explanatory
diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus
notes:
fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją,
naudodami specialius tyrimų, diagnostinius,
medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius
metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus
bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų
kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus
gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos
specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo
tiriamajame darbe. Atliekamos užduotys: (a) fizinė
pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais,
siekiant nustatyti jų sveikatos būklę; (b) siuntimą
skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų
teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas;
(c) specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant
nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį; (d) vaistų,
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Specialist medical practitioners (medical doctors)
diagnose, treat and prevent illness, disease, injury, and
other physical and mental impairments in humans,
using specialized testing, diagnostic, medical, surgical,
physical and psychiatric techniques, through
application of the principles and procedures of modern
medicine. They specialize in certain disease categories,
types of patient or methods of treatment and may
conduct medical education and research in their
chosen areas of specialization. Tasks include - (a)
conducting physical examinations of patients and
interviewing them and their families to determine their
health status; (b) considering medical information
provided by a referring doctor or other health care
provider, (c) ordering specialized diagnostic tests to
determine the nature of disorders or illnesses; (d)
prescribing, administering and monitoring patients'
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anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos
programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių
skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos
stebėsena; (e) bendrojo pobūdžio ar specializuotų
chirurginių operacijų atlikimas; (f) komplikacijų prieš
gimdymą, jo metu ir po jo valdymas; (g) pacientų
medicininės informacijos tvarkymas, taip pat
informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros
specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę
sveikatos priežiūrą; (h) pranešimas valdžios
institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir
registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių
reikalavimų; (i) informacijos apie konkrečių ligų
profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas
pacientams, šeimoms ir bendruomenėms; (j) skrodimo
atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį; (k) mokslo
tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos
sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo
metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui,
teikiant mokslo ataskaitas; (l) programų, skirtų dažnai
pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai,
planavimas ir dalyvavimas jose. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Gydytojas anesteziologas – Gydytojas
kardiologas – Greitosios pagalbos specialistas –
Gydytojas ginekologas – Gydytojas akušeris –
Gydytojas oftalmologas – Vaikų ligų gydytojas –
Gydytojas patologas – Profilaktinės medicinos
specialistas – Gydytojas psichiatras – Gydytojas
radiologas – Medicinos specialistas (specialiųjų
mokymų rezidentūra) – Vidaus ligų gydytojas –
Gydytojas chirurgas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Biomedicinos mokslo
darbuotojas – 2131 – Bendrosios praktikos gydytojas –
2211 – Medicinos specialistas (bendrosios praktikos
specializacija) – 2211 – Gydytojas odontologas – 2261 –
Burnos chirurgas – 2261 – Gydytojas burnos, veido ir
žandikaulių chirurgas – 2261 – Medicinos psichologas –
2634 Pastabos Šio pogrupio profesijų darbui reikia
pagrindinio medicininio universitetinio išsilavinimo ir
podiplominio klinikinio praktinio mokymo ar jam
prilygstančio parengimo medicinos specializacijos
srityje (išskyrus bendrąją praktiką). Šiam pogrupiui
priskirti medikai rezidentai, dalyvaujantys gydytojų
specialistų (išskyrus bendrąją praktiką) mokymuose.
Nors kai kuriose valstybėse „stomatologija“ gali būti
laikoma medicinos specializacija, stomatologai turėtų
būti priskirti 2261 pogrupiui „Gydytojai odontologai“.
Medicinos mokslinių tyrimų specialistai, dalyvaujantys
biomedicinos tyrimuose, kuriuose naudojami gyvieji
organizmai ir nevykdoma klinikinė praktika, priskirti
2131 pogrupiui „Biologai, botanikai, zoologai ir
giminiškų profesijų specialistai“.

responses to treatments, medications, anaesthetics,
psychotherapies, physical rehabilitation programmes
and other preventive and curative measures; (e)
performing surgery of a general or specialized nature;
(f) managing complications before, during and after
childbirth; (g) recording patients' medical information
and exchanging information with other health
professionals to ensure the provision of comprehensive
care; (h) reporting births, deaths and notifiable
diseases to government authorities to meet legal and
professional requirements; (i) providing information to
patients and families and communities about
preventive measures, treatment and care for specific
ailments; (j) performing autopsies to determine cause
of death; (k) conducting research into specific human
disorders and illnesses and preventive or curative
methods and disseminating the findings such as
through scientific reports; (l) planning and participating
in programs designed to prevent the occurrence and
spread of specific diseases. Examples of the
occupations classified here: - Anaesthetist Cardiologist - Emergency medicine specialist Gynaecologist - Obstetrician - Ophthalmologist Paediatrician - Pathologist - Preventive medicine
specialist - Psychiatrist - Radiologist - Resident medical
officer in specialist training - Specialist physician
(internal medicine) - Surgeon Some related
occupations classified elsewhere: - Biomedical
researcher - 2131 - General practitioner - 2211 Resident medical officer specializing in general practice
- 2211 - Dental practitioner - 2261 - Dental surgeon 2261 - Oral and maxillofacial surgeon - 2261 - Clinical
psychologist - 2634 Occupations included in this unit
group require completion of a university-level degree
in basic medical education plus postgraduate clinical
training in a medical specialization (except general
practice) or equivalent. Resident medical officers
training as specialist practitioners (except general
practice) are included here. Although in some countries
'stomatology' may be considered as a medical
specialization, stomatologists should be included in
Unit group -2261, Dentists. Medical research
professionals who participate in biomedical research
using living organisms and do not undertake clinical
practice are classified in Unit group 2131, Biologists,
botanists, zoologists and related professionals.

222

Slaugos ir akušerijos specialistai
Nursing and midwifery professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Slaugos ir akušerijos specialistai

Description:

Nursing and midwifery professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Slaugos ir akušerijos specialistai teikia gydymo ir
priežiūros paslaugas asmenims su psichine ar fizine
negalia, ligotiems ir kitiems asmenims, kuriems tokios
priežiūros reikia dėl galimos grėsmės sveikatai,
įskaitant laikotarpį prieš gimdymą, gimdymą ir
laikotarpį po gimdymo. Jie prisiima atsakomybę už
pacientų priežiūros planavimą, valdymą ir vertinimą,
įskaitant kitų savarankiškai ar kartu su gydytojais ir
kitais specialistais dirbančių sveikatos priežiūros
sistemos darbuotojų priežiūrą praktiškai taikant
profilaktikos ir gydymo priemones. Pagrindinės

Explanatory
notes:

Nursing and midwifery professionals provide treatment
and care services for people who are physically or
mentally ill, disabled or infirm, and others in need of
care due to potential risks to health including before,
during and after childbirth. They assume responsibility
for the planning, management and evaluation of the
care of patients, including the supervision of other
health care workers, working autonomously or in
teams with medical doctors and others in the practical
application of preventive and curative measures. Tasks
performed usually include: assessing, planning,
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atliekamos užduotys: slaugos ir akušerijos paslaugų
vertinimas, planavimas ir teikimas pacientams pagal
šiuolaikinės slaugos ir akušerijos praktiką ir standartus;
pacientų priežiūros koordinavimas, konsultuojantis su
kitais sveikatos specialistais ir sveikatos priežiūros
grupių nariais; priežiūros planų sudarymas ir
įgyvendinimas, gydymas, įskaitant vaistų
administravimą; pacientų jaučiamo skausmo ir
nepatogumo stebėsena ir mažinimas, taikant įvairų
gydymą, įskaitant vaistus nuo skausmo; pacientų
sveikatos būklės stebėsena, įskaitant nėštumo eigą ir
reakciją į gydymą; informacijos įvairiais su sveikata
susijusiais klausimais teikimas pacientams, šeimoms ir
bendruomenėms, įskaitant ligų prevenciją, gydymą ir
priežiūrą, nėštumą ir gimdymą, kitomis temomis; kitų
sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų darbo
priežiūra ir koordinavimas; slaugos ir akušerijos
praktikos srities mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir
mokslo straipsnių bei ataskaitų rengimas. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2221 Slaugos
specialistai 2222 Akušerijos specialistai Pastabos
Slaugos ir akušerijos specialistus reikėtų skirti nuo
jaunesniųjų slaugytojų ir akušerių pagal darbo,
susijusio su užduotimis, nustatytomis šioje apibrėžtyje
ir atitinkamų pogrupių apibrėžtyse, pobūdį. Asmenų
kvalifikacija ar valstybėje vyraujanti kvalifikacija nėra
pagrindiniai veiksniai, padedantys juos atskirti, nes
slaugos ir akušerijos specialistų rengimas įvairiose
valstybėse labai skiriasi ir kurį laiką skyrėsi net valstybių
viduje.

providing and evaluating nursing and midwifery care
for patients according to the practice and standards of
modern nursing and midwifery; coordinating the care
of patients in consultation with other health
professionals and members of health teams;
developing and implementing care plans, treatments
and therapies, including administering medications;
monitoring and alleviating pain and discomfort
experienced by patients using a variety of therapies,
including the use of pain-killing drugs; monitoring
patients' health condition, including progress of
pregnancy and responses to curative treatment;
providing information to patients, families and
communities about a range of health issues, including
prevention of illness, treatment and care, pregnancy
and childbirth, and other topics; supervising and
coordinating the work of other health care workers;
conducting research on nursing and midwifery practice
and preparing scientific papers and reports.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 2221 Nursing professionals 2222
Midwifery professionals The distinctions between
nursing and midwifery professionals and associate
professionals should be made on the basis of the
nature of the work performed in relation to the tasks
specified in this definition and in the relevant unit
group definitions. The qualifications held by individuals
or that predominate in the country are not the main
factor in making this distinction, as training
arrangements for nurses and midwives vary widely
between countries and have varied over time within
countries.

2221

Slaugos specialistai
Nursing professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Slaugos specialistai

Description:

Nursing professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Slaugos specialistai teikia ligų įveikimo, pagalbos ir
Explanatory
priežiūros paslaugas asmenims, kuriems reikia slaugos notes:
dėl senyvo amžiaus, traumų, ligų ar kitos fizinės ar
psichinės negalios, ar potencialios rizikos sveikatai. Jie
prisiima atsakomybę už pacientų priežiūros planavimą,
valdymą ir vertinimą, įskaitant kitų savarankiškai ar
kartu su gydytojais ir kitais specialistais dirbančių
sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų priežiūrą
praktiškai taikant profilaktikos ir gydymo priemones.
Atliekamos užduotys: (a) slaugos paslaugų vertinimas,
planavimas ir teikimas pacientams pagal šiuolaikinės
slaugos praktiką ir standartus; (b) pacientų priežiūros
koordinavimas, konsultuojantis su kitais sveikatos
specialistais ir sveikatos priežiūros grupių nariais; (c)
pacientų biologinės, socialinės ir psichologinės
pagalbos ir priežiūros planų sudarymas ir
įgyvendinimas bendradarbiaujant su kitais sveikatos
specialistais; (d) asmeninės priežiūros planų sudarymas
ir įgyvendinimas, ligų įveikimas ir terapijos, įskaitant
vaistų tinkamumą, ir reakcijos į gydymą ar priežiūrą
stebėsena; (e) žaizdų valymas ir tvarstymas po
operacijų; (f) pacientų jaučiamo skausmo ir
nepatogumo stebėsena ir mažinimas, naudojant
įvairias gydymo priemones, įskaitant vaistus nuo
skausmo; (g) švietimo sveikatos priežiūros programų,
sveikatos saugojimo ir slaugos specialistų rengimo
gydymo įstaigose ir bendruomenėje planavimas ir
dalyvavimas jose; (h) atsakymai į pacientų ir šeimų
klausimus ir informacijos apie ligas, gydymą ir priežiūrą
teikimas; (i) kitų slaugos, sveikatos ir asmeninės
priežiūros sistemos darbuotojų darbo priežiūra ir
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Nursing professionals provide treatment, support and
care services for people who are in need of nursing
care due to the effects of ageing, injury, illness or other
physical or mental impairment, or potential risks to
health. They assume responsibility for the planning and
management of the care of patients, including the
supervision of other health care workers, working
autonomously or in teams with medical doctors and
others in the practical application of preventive and
curative measures. Tasks include - (a) planning,
providing and evaluating nursing care for patients
according to the practice and standards of modern
nursing; (b) coordinating the care of patients in
consultation with other health professionals and
members of health teams; (c) developing and
implementing care plans for the biological, social, and
psychological treatment of patients in collaboration
with other health professionals; (d) planning and
providing personal care, treatments and therapies
including administering medications, and monitoring
responses to treatment or care plan; (e) cleaning
wounds and applying surgical dressings and bandages
(f) monitoring pain and discomfort experienced by
patients and alleviating pain using a variety of
therapies, including the use of pain-killing drugs; (g)
planning and participating in health education
programmes, health promotion and nurse education
activities in clinical and community settings; (h)
answering questions from patients and families and
providing information about prevention of ill-health,
treatment and care; (i) supervising and coordinating
52/323
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koordinavimas; (j) slaugos mokslo tiriamųjų darbų
atlikimas, jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui, rengiant
mokslo straipsnius ir ataskaitas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Medicinos slaugytojas-konsultantas –
Rajono slaugytojas – Slaugytojas-anesteziologas –
Slaugos specialistų pedagogas – Bendrosios praktikos
slaugytojas – Anestezijos slaugytojas – Slaugytojas –
Visuomenės slaugytojas – Slaugos specialistas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Akušeris
– 2222 – Bendrosios praktikos paramedikas – 2240 –
Universiteto dėstytojas – 2310 – Profesinio ugdymo
mokytojas – 2320 – Jaunesnysis slaugytojas – 3221 –
Jaunesnysis akušeris – 3222 – Slaugytojo padėjėjas
(ligoninė) – 5321 Pastabos Slaugytojus reikėtų skirti
nuo jaunesniųjų slaugytojų pagal darbo, susijusio su
užduotimis, nustatytomis šioje apibrėžtyje ir atitinkamų
pogrupių apibrėžtyse, pobūdį. Asmenų kvalifikacija ar
valstybėje vyraujanti kvalifikacija nėra pagrindiniai
veiksniai, padedantys juos atskirti, nes slaugytojų
rengimas įvairiose valstybėse labai skiriasi ir kurį laiką
skyrėsi net valstybių viduje. Slaugytojai, kurie rengia
slaugytojus ar atlieka mokslinius tyrimus kartu su
klinikine slaugos praktika, priskirti 2221 pogrupiui
„Slaugos specialistai“. Slaugos mokslo darbuotojai,
atliekantys biomedicininius tyrimus, kuriems naudojami
gyvieji organizmai, ir neužsiimantys klinikine slaugos
praktika, priskirti 2131 pogrupiui „Biologai, botanikai,
zoologai ir giminiškų profesijų specialistai“.

the work of other nursing, health and personal care
workers; (j) conducting research on nursing practices
and procedures and disseminating findings such as
through scientific papers and reports. Examples of the
occupations classified here: - Clinical nurse consultant District nurse - Nurse anaesthetist - Nurse educator Nurse practitioner - Operating theatre nurse Professional nurse - Public health nurse - Specialist
nurse Some related occupations classified elsewhere: Professional midwife - 2222 - Paramedical practitioner
- 2240 - University lecturer - 2310 - Vocational
education teacher - 2320 - Associate professional
nurse - 3221 - Associate professional midwife - 3222 Nursing aide (hospital) - 5321 The distinction between
professional and associate professional nurses should
be made on the basis of the nature of the work
performed in relation to the tasks specified in this
definition. The qualifications held by individuals or that
predominate in the country are not the main factor in
making this distinction, as training arrangements for
nurses vary widely between countries and have varied
over time within countries. Nurses who combine
nursing education or research with clinical nursing
practice are classified in Unit group 2221, Nursing
professionals. Nursing researchers who participate in
biomedical research using living organisms and do not
undertake clinical nursing practice are classified in Unit
group 2131, Biologists, botanists, zoologists and
related professionals.

2222

Akušerijos specialistai
Midwifery professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Akušerijos specialistai

Description:

Midwifery professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Akušerijos specialistai planuoja, valdo, teikia ir vertina
Explanatory
akušerijos paslaugas prieš nėštumą ir gimdymą, jų
notes:
metu ir po gimdymo. Jie padeda gimdymo metu,
siekdami sumažinti moterų ir naujagimių sveikatai
kylančią riziką, dirbdami savarankiškai ar grupėse su
kitais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais.
Atliekamos užduotys: (a) moterų ir naujagimių
priežiūros ir pagalbos paslaugų planavimas, teikimas ir
vertinimas prieš nėštumą ir gimdymą, jų metu ir po
gimdymo pagal šiuolaikinės akušerijos praktiką ir
standartus; (b) moterų ir šeimų konsultavimas bei
visuomenės švietimas sveikatos priežiūros, mitybos,
higienos, mankštos, gimdymo ir skubiosios medicinos
pagalbos atvejų planų, maitinimo krūtimi, kūdikių
priežiūros, šeimos planavimo ir kontracepcijos,
gyvenimo būdo ir kitų su nėštumu bei gimdymu
susijusiais klausimais; (c) nėštumo ir gimdymo eigos
vertinimas, komplikacijų valdymas ir pavojaus požymių
atpažinimas, prireikus siuntimas pas gydytoją akušerį;
(d) naujagimių sveikatos būklės stebėsena,
komplikacijų valdymas ir pavojaus požymių
atpažinimas, prireikus siuntimas pas gydytoją
neonatalogą; (e) moterų per sąrėmius ir gimdymą
jaučiamo skausmo ir nepatogumo stebėsena ir
mažinimas įvairiomis gydymo priemonėmis, įskaitant
vaistus nuo skausmo; (f) pranešimas valdžios
institucijoms apie vaiko gimimą, laikantis teisinių ir
profesinių reikalavimų; (g) akušerijos mokslo tiriamųjų
darbų atlikimas, jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui,
rengiant mokslo straipsnius ir ataskaitas; (h) akušerijos
švietimo veiklos planavimas ir vykdymas sveikatos
priežiūros įstaigose ir bendruomenėje. Šio pogrupio
profesijų pavyzdys: – Akušeris Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Slaugytojas – 2221 –
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Midwifery professionals plan, manage, provide and
evaluate midwifery care services before, during and
after pregnancy and childbirth. They provide delivery
care for reducing health risks to women and newborn
children, working autonomously or in teams with other
health care providers. Tasks include - (a) planning,
providing and evaluating care and support services for
women and babies before, during and after pregnancy
and childbirth according to the practice and standards
of modern midwifery care; (b) providing advice to
women and families and conducting community
education on health, nutrition, hygiene, exercise, birth
and emergency plans, breastfeeding, infant care, family
planning and contraception, lifestyle and other topics
related to pregnancy and childbirth; (c) assessing
progress during pregnancy and childbirth, managing
complications and recognising warning signs requiring
referral to a medical doctor with specialized skills in
obstetrics; (d) monitoring the health status of
newborns, managing complications and recognising
warning signs requiring referral to a medical doctor
with specialized skills in neonatology; (e) monitoring
pain and discomfort experienced by women during
labour and delivery and alleviating pain using a variety
of therapies, including the use of pain-killing drugs; (f)
reporting births to government authorities to meet
legal and professional requirements; (g) conducting
research on midwifery practices and procedures and
disseminating findings such as through scientific
papers and reports; (h) planning and conducting
midwifery education activities in clinical and
community settings. Examples of the occupations
classified here: - Professional midwife Some related
occupations classified elsewhere: - Professional nurse 53/323
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Jaunesnysis slaugytojas – 3221 – Jaunesnysis akušeris –
3222 – Slaugytojo padėjėjas (ligoninė) – 5321 Pastabos
Slaugytojus ir akušerius reikėtų skirti nuo jaunesniųjų
slaugytojų ir akušerių pagal darbo, susijusio su
užduotimis, nustatytomis šioje apibrėžtyje ir atitinkamų
pogrupių apibrėžtyse, pobūdį. Asmenų kvalifikacija ar
valstybėje vyraujanti kvalifikacija nėra pagrindiniai
veiksniai, padedantys juos atskirti, nes slaugytojų ir
akušerių rengimas įvairiose valstybėse labai skiriasi ir
kurį laiką skyrėsi net valstybių viduje. Akušeriai, kurie
rengia akušerius ar atlieka mokslinius tyrimus kartu su
klinikine akušerijos praktika, priskirti 2222 pogrupiui
„Akušerijos specialistai“.

2221 - Associate professional nurse - 3221 - Associate
professional midwife - 3222 - Nursing aide (hospital) 5321 The distinctions between nursing and midwifery
professionals and associate professionals should be
made on the basis of the nature of the work performed
in relation to the tasks specified in this definition. The
qualifications held by individuals or that predominate
in the country are not the main factor in making this
distinction, as training arrangements for nurses and
midwives vary widely between countries and have
varied over time within countries. Midwives who
combine midwifery education or research with clinical
midwifery practice are classified in Unit group 2222,
Midwifery professionals.

223

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
Traditional and complementary medicine professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

Description:

Traditional and complementary medicine professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai apžiūri
Explanatory
pacientus, vykdo negalavimų, ligų, traumų ir kitos
notes:
fizinės bei psichinės negalios prevenciją ir juos
stengiasi įveikti, gerina bendrą žmonių sveikatą,
taikydami žinias, įgūdžius ir praktiką, įgytą nuodugniai
nagrinėjant konkrečių kultūrų teorijas, įsitikinimus ir
patirtį. Pagrindinės atliekamos užduotys: fizinė
pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais,
siekiant nustatyti jų sveikatos būklę; fizinių, psichikos ir
psichikos ir socialinių ligų įveikimo planų rengimas ir
įgyvendinimas, naudojant tokias priemones, kaip
akupunktūra, ajurveda, homeopatiniai ir žoliniai
preparatai; paciento sveikimo vertinimas ir fiksavimas
dokumentuose, sudarant ligų įveikimo planus; asmenų,
šeimų ir bendruomenių konsultavimas sveikatos
priežiūros, mitybos ir gyvenimo būdo klausimais; tokių
tradicinių preparatų, kaip žoliniai, augaliniai,
mineraliniai ir gyvulinės kilmės ekstraktai, skyrimas ir
ruošimas, siekiant didinti organizmo gebėjimą išgyti
pačiam; prireikus informacijos apie pacientus mainai su
kitais sveikatos priežiūros sistemos darbuotojais,
siekiant užtikrinti tęstinę ir visapusišką sveikatos
priežiūrą; mokslo tiriamųjų darbų, nagrinėjančių
tradicinius ir liaudiškus preparatus bei ligų įveikimo
būdus, atlikimas, jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui,
rengiant mokslo straipsnius ir ataskaitas. Šios grupės
profesijų pogrupis: 2230 Tradicinės ir liaudies
medicinos specialistai

Traditional and complementary medicine professionals
examine patients, prevent and treat illness, disease,
injury, and other physical and mental impairments and
maintain general health in humans by applying
knowledge, skills and practices acquired through
extensive study of the theories, beliefs and experiences,
originating in specific cultures. Tasks performed usually
include: conducting physical examinations of patients
and interviewing them and their families to determine
their health status; developing and implementing
treatment plans for physical, mental and psychosocial
ailments using applications such as acupuncture,
ayurvedic, homoeopathic and herbal medicine;
evaluating and documenting patients' progress
through treatment plans; providing health, nutrition
and lifestyle advice to individuals, families and
communities; prescribing and preparing traditional
medicines, such as herbal, plant, mineral and animal
extracts, to stimulate the body's capacity for selfhealing; exchanging information about patients with
other health care workers as needed to ensure
continuing and comprehensive health care; conducting
research into traditional and complementary medicines
and treatments and disseminating findings such as
through scientific papers and reports. Occupations in
this minor group are classified into the following unit
group: 2230 Traditional and complementary medicine
professionals

2230

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
Traditional and complementary medicine professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

Description:

Traditional and complementary medicine professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai apžiūri
Explanatory
pacientus, vykdo negalavimų, ligų, traumų ir kitos
notes:
fizinės bei psichinės negalios prevenciją ir juos
stengiasi įveikti, taikydami žinias, įgūdžius ir praktiką,
įgytą nuodugniai nagrinėjant konkrečių kultūrų teorijas,
įsitikinimus ir patirtį. Atliekamos užduotys: (a) fizinė
pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais,
siekiant nustatyti jų sveikatos būklę; (b) fizinių,
psichikos ir psichikos ir socialinių ligų įveikimo planų
rengimas ir įgyvendinimas, naudojant tokias
priemones, kaip akupunktūra, ajurveda, homeopatiniai

Traditional and complementary medicine professionals
examine patients, prevent and treat illness, disease,
injury, and other physical and mental impairments and
maintain general health in humans by applying
knowledge, skills and practices acquired through
extensive study of the theories, beliefs and experiences,
originating in specific cultures Tasks include - (a)
conducting physical examinations of patients and
interviewing them and their families to determine their
health status; (b) developing and implementing
treatment plans for physical, mental and
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ir žoliniai preparatai; (c) pacientų sveikimo vertinimas ir
fiksavimas dokumentuose, sudarant ligų įveikimo
planus; (d) asmenų, šeimų ir bendruomenių
konsultavimas sveikatos priežiūros, mitybos ir
gyvenimo būdo klausimais; (e) tokių tradicinių
preparatų, kaip žoliniai, augaliniai, mineraliniai ir
gyvulinės kilmės ekstraktai, skyrimas ir ruošimas,
siekiant didinti organizmo gebėjimą išgyti pačiam; (f)
prireikus informacijos apie pacientus mainai su kitais
sveikatos priežiūros sistemos darbuotojais, siekiant
užtikrinti tęstinę ir visapusišką sveikatos priežiūrą; (g)
mokslo tiriamųjų darbų, nagrinėjančių tradicinius ir
liaudiškus preparatus ir ligų įveikimo būdus, atlikimas,
jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui, rengiant mokslo
straipsnius ir ataskaitas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Akupunktūros specialistas – Ajurvedos
praktikas – Kininių žolelių medicinos praktikas –
Homeopatas – Natūropatas – Junanio medicinos
praktikas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Akupunktūros technikas – 3230 –
Ajurvedos technikas – 3230 – Žolininkas – 3230 –
Homeopatijos technikas – 3230 – Gydanti ragana –
3230 – Kaimo žiniuonis – 3230 – Gydymo mentelėmis ir
medicininėmis taurėmis specialistas – 3230 –
Akupresūros terapeutas – 3255 – Šiatsu terapeutas –
3255 – Hidroterapeutas – 3255 – Chiropraktikas – 2269
– Gydytojas osteopatas – 2269 – Religinis gydūnas –
3413 Pastabos Tradicinės ir liaudies medicinos
profesijos, kurių kompetentingam darbui reikia puikiai
suprasti tradicinių ir liaudies gydymo būdų, sukurtų
atlikus plačius formalius jų tyrimus, teikiamą naudą,
taip pat išmanyti žmogaus anatomiją ir šiuolaikinę
mediciną, priskirtos 2230 pogrupiui „Tradicinės ir
liaudies medicinos specialistai“. Profesijos, kurių
praktikai reikia mažiau žinių, įgytų per palyginti trumpą
formalaus ar neformalaus švietimo ir mokymų
laikotarpį arba įgytų neformaliai, taikant tradicijas ir
praktiką tų bendruomenių, kuriose jos buvo sukurtos,
įtrauktos į 3230 pogrupį „Jaunesnieji tradicinės ir
liaudies medicinos specialistai“. Praktikai, taikantys tik
vieną žolinės, dvasinės ar manualinės terapijos metodą,
nepriskiriami 2230 pogrupiui.

psychosocial ailments using applications such as
acupuncture, ayurvedic, homeopathic and herbal
medicine; (c) evaluating and documenting patients'
progress through treatment plans; (d) providing health,
nutrition and lifestyle advice to individuals, families and
communities; (e) prescribing and preparing traditional
medicines, such as herbal, plant, mineral and animal
extracts, to stimulate the body's capacity for selfhealing; (f) exchanging information about patients with
other health care workers as needed to ensure
continuing and comprehensive health care; (g)
conducting research into traditional and
complementary medicines and treatments and
disseminating findings such as through scientific
papers and reports. Examples of the occupations
classified here: - Acupuncturist - Ayurvedic practitioner
- Chinese herbal medicine practitioner - Homeopath Naturopath - Unani practitioner Some related
occupations classified elsewhere: - Acupuncture
technician - 3230 - Ayurvedic technician - 3230 Herbalist - 3230 - Homeopathy technician - 3230 Witch doctor - 3230 - Village healer - 3230 - Scraping
and cupping therapist - 3230 - Acupressure therapist 3255 - Shiatsu therapist - 3255 - Hydrotherapist - 3255
- Chiropractor - 2269 - Osteopath - 2269 - Faith healer
- 3413 Occupations in traditional and complementary
medicine for which competent performance requires
an extensive understanding of the benefits and
applications of traditional and complementary
therapies, developed as the result of extended formal
study of these techniques as well as human anatomy
and elements of modern medicine, are classified in
Unit group 2230, Traditional and complementary
medicine professionals. Those occupations whose
practice requires a less extensive understanding based
on relatively short periods of formal or informal
education and training, or informally through the
traditions and practices of the communities where they
originated, are included in Unit group 3230, Traditional
and complementary medicine associate professionals.
Practitioners working in the singular application of
approaches to herbal medicines, spiritual therapies or
manual therapeutic techniques are excluded from Unit
group 2230.

224

Paramedikai
Paramedical practitioners

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Paramedikai

Description:

Paramedical practitioners

Aiškinamosios
pastabos:

Paramedikai teikia asmenims mažesnės apimties ir ne
Explanatory
tokias sudėtingas kaip gydytojų konsultavimo,
notes:
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos paslaugas. Jie
dirba savarankiškai ar tam tikrą jų darbą prižiūri
gydytojai, jie atlieka pažangias klinikines procedūras,
skirtas konkrečioms bendruomenėms būdingų ligų,
traumų ir kitos fizinės ar psichinės negalios gydymui ir
profilaktikai. Pagrindinės atliekamos užduotys: fizinė
pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais,
siekiant nustatyti jų sveikatos būklę, medicininės
informacijos apie pacientus fiksavimas; nesudėtingų ar
įprastų medicininių ir chirurginių procedūrų atlikimas,
įskaitant gydymo, vaistų ir kitų profilaktikos ir gydymo
priemonių, visų pirma skirtų plačiai paplitusioms
ligoms ir sutrikimams, skyrimą ir valdymą; tokių
diagnostinių tyrimų, kaip rentgenografija,
elektrokardiografija, ir laboratorinių tyrimų valdymas ar
užsakymas; tokių gydomųjų procedūrų, kaip injekcijos,
imuniteto stiprinimas, žaizdų siuvimas ir priežiūra,
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Paramedical practitioners provide advisory, diagnostic,
curative and preventive medical services for humans
more limited in scope and complexity than those
carried out by medical doctors. They work
autonomously or with limited supervision of medical
doctors, and apply advanced clinical procedures for
treating and preventing diseases, injuries and other
physical or mental impairments common to specific
communities. Tasks performed usually include:
conducting physical examinations of patients and
interviewing them and their families to determine their
health status and recording patients' medical
information; performing basic or more routine medical
and surgical procedures, including prescribing and
administering treatments, medications and other
preventive or curative measures, especially for
common diseases and disorders; administering or
ordering diagnostic tests, such as x-ray,
electrocardiogram, and laboratory tests; performing
55/323
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infekcijų plitimo valdymas, atlikimas; pagalba
gydytojams, atliekantiems sudėtingas chirurgines
operacijas; pacientų sveikimo ir reakcijos į gydymą
stebėsena, požymių ir simptomų, rodančių siuntimo
pas gydytojus poreikį, nustatymas; pacientų ir jų šeimų
narių konsultavimas dietų, mankštos ir kitų ligas bei
sutrikimus padedančių gydyti ar užkirsti jiems kelią,
įpročių klausimais; sudėtingų ar neįprastų atvejų
nustatymas ir siuntimas pas gydytojus, į ligonines ar
kitas specialios priežiūros vietas; pranešimas valdžios
institucijoms apie gimimą, mirties atvejus ir
registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių
reikalavimų. Šios grupės profesijų pogrupis: 2240
Paramedikai

therapeutic procedures, such as injections,
immunizations, suturing and wound care, and infection
management; assisting medical doctors with complex
surgical procedures; monitoring patients' progress and
response to treatment, and identifying signs and
symptoms requiring referral to medical doctors;
advising patients and families on diet, exercise and
other habits which aid prevention or treatment of
disease and disorders; identifying and referring
complex or unusual cases to medical doctors, hospitals
or other places for specialized care; reporting births,
deaths and notifiable diseases to government
authorities to meet legal and professional reporting
requirements. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 2240
Paramedical practitioners

2240

Paramedikai
Paramedical practitioners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Paramedikai

Description:

Paramedical practitioners

Aiškinamosios
pastabos:

Paramedikai teikia mažesnės apimties ir ne tokias
Explanatory
sudėtingas kaip gydytojų konsultavimo, diagnostikos,
notes:
gydymo ir profilaktikos paslaugas. Jie dirba
savarankiškai ar tam tikrą jų darbą prižiūri gydytojai, jie
taiko pažangias klinikines procedūras, skirtas
konkrečioms bendruomenėms būdingų ligų, traumų ir
kitos fizinės ar psichinės negalios gydymui ir
profilaktikai. Atliekamos užduotys: (a) fizinė pacientų
apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant
nustatyti jų sveikatos būklę, medicininės informacijos
apie pacientus fiksavimas; (b) paprastų ar įprastų
medicininių ir chirurginių procedūrų atlikimas, įskaitant
gydymo, vaistų ir kitų profilaktikos ir gydymo
priemonių, visų pirma skirtų plačiai paplitusioms
ligoms ir sutrikimams, skyrimą ir valdymą; (c) tokių
diagnostinių tyrimų, kaip rentgenografija,
elektrokardiografija, ir laboratorinių tyrimų valdymas ar
užsakymas; (d) tokių gydomųjų procedūrų, kaip
injekcijos, imuniteto stiprinimas, žaizdų siuvimas ir
priežiūra, infekcijų plitimo valdymas, atlikimas; (e)
pagalba gydytojams, atliekantiems sudėtingas
chirurgines operacijas; (f) pacientų sveikimo ir reakcijos
į gydymą stebėsena, požymių ir simptomų, rodančių
siuntimo pas gydytojus poreikį, nustatymas; (g)
pacientų ir jų šeimų narių konsultavimas dietų,
mankštos ir kitų ligas bei sutrikimus padedančių gydyti
ar užkirsti jiems kelią, įpročių klausimais; (h) sudėtingų
ar neįprastų atvejų nustatymas ir siuntimas pas
gydytojus, į ligonines ar kitas specialios priežiūros
vietas; (i) pranešimas valdžios institucijoms apie
gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis
teisinių ir profesinių reikalavimų. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Pažangios priežiūros paramedikas –
Klinikinis specialistas (paramedikas) – Felčeris –
Pirminės sveikatos priežiūros paramedikas – Chirurgijos
technikas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Bendrosios praktikos gydytojas – 2211 –
Gydytojas chirurgas – 2212 – Gydytojo padėjėjas –
3256 – Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas –
3258 Pastabos Paprastai reikalaujama, kad šio
pogrupio profesijų atstovai būtų baigę trečiosios
pakopos teorinių ir praktinių medicinos paslaugų
mokymus. Darbuotojai, teikiantys paslaugas, kurios
apsiriboja pagalbos kritiniais atvejais ir greitosios
medicinos pagalbos teikimu, priskirti 3258 pogrupiui
„Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai“.
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Paramedical practitioners provide advisory, diagnostic,
curative and preventive medical services for humans
more limited in scope and complexity than those
carried out by medical doctors. They work
autonomously, or with limited supervision of medical
doctors, and apply advanced clinical procedures for
treating and preventing diseases, injuries and other
physical or mental impairments common to specific
communities. Tasks include - (a) conducting physical
examinations of patients and interviewing them and
their families to determine their health status, and
recording patients' medical information; (b) performing
basic or more routine medical and surgical procedures,
including prescribing and administering treatments,
medications and other preventive or curative
measures, especially for common diseases and
disorders; (c) administering or ordering diagnostic
tests, such as x-ray, electrocardiogram, and laboratory
tests; (d) performing therapeutic procedures, such as
injections, immunizations, suturing and wound care,
and infection management; (e) assisting medical
doctors with complex surgical procedures; (f)
monitoring patients' progress and response to
treatment, and identifying signs and symptoms
requiring referral to medical doctors; (g) advising
patients and families on diet, exercise and other habits
which aid prevention or treatment of disease and
disorders; (h) identifying and referring complex or
unusual cases to medical doctors, hospitals or other
places for specialized care; (i) reporting births, deaths
and notifiable diseases to government authorities to
meet legal and professional reporting requirements. Advanced care paramedic - Clinical officer
(paramedical) - Feldscher - Primary care paramedic Surgical technician Some related occupations classified
elsewhere: - General practitioner - 2211 - Surgeon 2212 - Medical assistant - 3256 - Emergency
paramedic - 3258 Occupations included in this unit
group normally require completion of tertiary-level
training in theoretical and practical medical services.
Workers providing services limited to emergency
treatment and ambulance practice are classified in Unit
group 3258, Ambulance workers.
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225

Veterinarai
Veterinarians

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Veterinarai

Description:

Veterinarians

Aiškinamosios
pastabos:

Veterinarai diagnozuoja gyvūnų ligas, traumas ir
Explanatory
funkcijų sutrikimus, vykdo jų profilaktiką ir juos gydo.
notes:
Jie gali teikti labai įvairių gyvūnų priežiūros paslaugas
arba specializuotis konkrečioje srityje ar gydydami
konkrečią gyvūnų grupę arba teikti profesionalias
paslaugas komercinėms įmonėms, gaminančioms
biologinius ir farmacinius gaminius. Pagrindinės
atliekamos užduotys: nenormalios būklės ir jos
pobūdžio nustatymas atlikus fizinę apžiūrą,
laboratorinius tyrimus ir naudojant diagnostinius
vaizdo gavimo metodus, įskaitant rentgenografiją ir
ultragarsą; gyvūnų gydymas vaistais ir chirurginėmis
operacijomis, vaistų, analgetikų, bendrojo ir vietinio
veikimo anestetikų skyrimas ir vartojimo priežiūra;
chirurginių operacijų atlikimas, žaizdų tvarstymas ir
lūžusių kaulų gydymas; akušerijos paslaugų gyvūnams
teikimas; dalyvavimas gyvūnų ligų profilaktikos ir jų
plitimo prevencijos programose; gyvūnų skiepijimas
nuo infekcinių ligų ir infekcinių ligų tyrimai, taip pat
pranešimas valdžios institucijoms apie gyvūnų
infekcinių ligų protrūkius; skrodimų atlikimas, siekiant
nustatyti nugaišimo priežastį; klientų konsultavimas
gyvūnų sveikatos, mitybos ir šėrimo, higienos, veisimo
ir priežiūros klausimais. Šios grupės profesijų pogrupis:
2250 Veterinarai

2250

Veterinarai
Veterinarians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Veterinarai

Description:

Veterinarians

Aiškinamosios
pastabos:

Veterinarai diagnozuoja gyvūnų ligas, traumas ir
Explanatory
funkcijų sutrikimus, vykdo jų profilaktiką ir gydo. Jie
notes:
gali teikti labai įvairių gyvūnų priežiūros paslaugas arba
konkrečioje srityje ar gydydami konkrečią gyvūnų
grupę arba teikti profesionalias paslaugas
komercinėms įmonėms, gaminančioms biologinius ir
farmacinius gaminius. Atliekamos užduotys: (a)
nenormalios būklės ir jos pobūdžio nustatymas atlikus
fizinę apžiūrą, laboratorinius tyrimus ir naudojant
diagnostinius vaizdo gavimo metodus, įskaitant
rentgenografiją ir ultragarsą; (b) gyvūnų gydymas
vaistais ir chirurginėmis operacijomis, taip pat vaistų,
analgetikų, bendrojo ir vietinio veikimo anestetikų
skyrimas ir vartojimo priežiūra; (c) chirurginių operacijų
atlikimas, žaizdų tvarstymas ir lūžusių kaulų gydymas;
(d) akušerijos ir dantų priežiūros paslaugų gyvūnams
teikimas; (e) dalyvavimas gyvūnų ligų profilaktikos ir jų
plitimo prevencijos programose; (f) gyvūnų skiepijimas
nuo infekcinių ligų ir infekcinių ligų tyrimai, taip pat
pranešimas valdžios institucijoms apie gyvūnų
infekcinių ligų protrūkius; (g) skrodimų atlikimas,
siekiant nustatyti nugaišimo priežastį; (h) klientų
konsultavimas gyvūnų sveikatos, mitybos ir šėrimo,
higienos, veisimo ir priežiūros klausimais; (i) gyvūnų
užmigdymas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Gyvūnų patologas – Veterinarijos gydytojas –
Veterinaras epidemiologas – Veterinarijos praktikantas
– Veterinarijos chirurgas
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Veterinarians diagnose, prevent and treat diseases,
injuries and dysfunctions of animals. They may provide
care to a wide range of animals or specialize in the
treatment of a particular animal group or in a particular
specialty area, or provide professional services to
commercial firms producing biological and
pharmaceutical products Tasks performed usually
include: determining the presence and nature of
abnormal conditions by physical examination,
laboratory testing and through diagnostic imaging
techniques including radiography and ultrasound;
treating animals medically and surgically, and
administering and prescribing drugs, analgesics, and
general and local anaesthetics; performing surgery,
dressing wounds and setting broken bones; rendering
obstetric services to animals; participating in programs
designed to prevent the occurrence and spread of
animal diseases; inoculating animals against, and
testing for, infectious diseases and notifying authorities
of outbreaks of infectious animal diseases; performing
autopsies to determine cause of death; advising clients
on health, nutrition and feeding, hygiene, breeding and
care of animals. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 2250
Veterinarians

Veterinarians diagnose, prevent and treat diseases,
injuries and dysfunctions of animals. They may provide
care to a wide range of animals or specialize in the
treatment of a particular animal group or in a particular
specialty area, or provide professional services to
commercial firms producing biological and
pharmaceutical products. Tasks include - (a)
determining the presence and nature of abnormal
conditions by physical examination, laboratory testing
and through diagnostic imaging techniques including
radiography and ultrasound; (b) treating animals
medically and surgically, and administering and
prescribing drugs, analgesics, and general and local
anaesthetics; (c) performing surgery, dressing wounds
and setting broken bones; (d) rendering obstetric and
dental services to animals; (e) participating in programs
designed to prevent the occurrence and spread of
animal diseases; (f) inoculating animals against, and
testing for, infectious diseases and notifying authorities
of outbreaks of infectious animal diseases; (g)
performing autopsies to determine cause of death; (h)
advising clients on health, nutrition and feeding,
hygiene, breeding and care of animals; (i) providing
euthanasia services for animals. Examples of the
occupations classified here: - Animal pathologist Veterinarian - Veterinary epidemiologist - Veterinary
intern - Veterinary surgeon
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226

Kiti sveikatos priežiūros specialistai
Other health professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti sveikatos priežiūros specialistai

Description:

Other health professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti sveikatos specialistai teikia sveikatos priežiūros
Explanatory
paslaugas, susijusias su odontologija, farmacija,
notes:
aplinkos apsauga ir higiena, profesine sveikata ir sauga,
fizioterapija, mityba, kalbėjimu, regėjimu ir reabilitacija.
Ši grupė apima visus žmogaus sveikatos specialistus,
išskyrus gydytojus, tradicinės ir liaudies medicinos
specialistus, slaugytojus, akušerius ir paramedikus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pacientų ar klientų
apžiūra, siekiant nustatyti sutrikimo, ligos ar problemos
pobūdį; gydymo planų rengimas ir įgyvendinimas,
paciento sveikimo vertinimas ir fiksavimas
dokumentuose; ligų, traumų ir netaisyklingo dantų,
burnos, žandikaulių ir atitinkamų audinių išsivystymo
diagnozė ir gydymas; vaistų saugojimas, laikymas,
gaminimas, tyrimas ir ruošimas, konsultavimas tinkamo
jų vartojimo ir šalutinio poveikio klausimais; aplinkos
veiksnių, kurie gali daryti poveikį žmogaus sveikatai,
gerinti ar atkurti žmogaus motorines funkcijas, didinti
gebėjimą judėti, mažinti skausmą ar gerinti maisto ir
mitybos poveikį žmogaus sveikatai, atpažinti, stebėti ir
kontroliuoti, programų vertinimas, planavimas ir
įgyvendinimas; fizinių sutrikimų, veikiančių žmogaus
klausą, kalbą, bendravimą ar rijimą arba akių ir regos
sistemos sutrikimų diagnozė, valdymas ir gydymas;
pacientų konsultavimas tęstinio gydymo ir priežiūros
klausimais, reabilitacijos paslaugų teikimas ar
organizavimas; prireikus pacientų siuntimas pas kitus
sveikatos specialistus ar jaunesniuosius specialistus
arba konsultavimasis su jais. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 2261 Gydytojai
odontologai 2262 Vaistininkai 2263 Aplinkos,
profesinės sveikatos ir higienos specialistai 2264
Fizioterapeutai 2265 Dietistai ir mitybos specialistai
2266 Audiologai ir kalbos terapeutai 2267
Optometrijos specialistai ir optikai 2269 Kitur nepriskirti
sveikatos specialistai

2261

Gydytojai odontologai
Dentists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gydytojai odontologai

Description:

Dentists

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojai odontologai diagnozuoja ligas, traumas ir
netaisyklingą dantų, burnos, žandikaulių ir atitinkamų
audinių išsivystymą, juos gydo ir vykdo jų profilaktiką
taikydami šiuolaikinės odontologijos principus ir
procedūras. Jie naudoja įvairius specializuotus
diagnostinius, chirurginius ir kitus metodus, skirtus
burnos sveikatai palaikyti ir atkurti. Atliekamos
užduotys: (a) dantų ir atitinkamų burnos ir žandikaulių
ligų, pažeidimų, nukrypimų nuo normos ir
netaisyklingo išsivystymo diagnozė naudojant tokius
įvairius metodus, kaip rentgenografija, seilių tyrimai ir
ligos istorijos; (b) profilaktinės burnos sveikatos
priežiūros, pavyzdžiui, dantenų gydymo, dantų
padengimo fluoridu, paslaugų teikimo, burnos
sveikatos priežiūra; (c) anestetikų, skirtų paciento per
procedūras jaučiamam skausmui malšinti, naudojimas;

Explanatory
notes:

Dentists diagnose, treat and prevent diseases, injuries
and abnormalities of the teeth, mouth, jaws and
associated tissues by applying the principles and
procedures of modern dentistry. They use a broad
range of specialized diagnostic, surgical and other
techniques to promote and restore oral health. Tasks
include - (a) diagnosing diseases, injuries, irregularities
and malformations of teeth and associated structures
in the mouth and jaw using a range of methods such
as radiographs, salivary tests and medical histories; (b)
providing preventative oral health care such as
periodontal treatments, fluoride applications and oral
health promotion; (c) administering anaesthetics to
limit the amount of pain experienced by patients
during procedures (d) prescribing medication for relief
of ongoing pain after procedures (e) providing
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Other health professionals provide health services
related to dentistry, pharmacy, environmental health
and hygiene, occupational health and safety,
physiotherapy, nutrition, hearing, speech, vision and
rehabilitation therapies. This minor group includes all
human health professionals, except doctors, traditional
and complementary medicine practitioners, nurses,
midwives and paramedical professionals. Tasks
performed may include: assessing patients or clients to
determine the nature of the disorder, illness or
problem; developing and implementing treatment
plans and evaluating and documenting patients'
progress; diagnosing and treating diseases, injuries and
malformations of the teeth, mouth, jaws and
associated tissues; storing, preserving, compounding
testing and dispensing medicinal products and
counselling on their proper use and adverse effects;
assessing, planning and implementing programs to
recognize, monitor and control environmental factors
that can potentially affect human health, to improve or
restore human motor functions, maximize movement
ability, relieve pain syndromes, or to enhance the
impact of food and nutrition on human health;
diagnosing, managing and treating physical disorders
affecting human hearing, communication or
swallowing, or disorders of the eyes and visual system;
advising clients about continued treatment and care
and providing or arranging rehabilitation services;
referring clients to or conferring with other health
professionals or associate professionals if required.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 2261 Dentists 2262 Pharmacists
2263 Environmental and occupational health and
hygiene professionals 2264 Physiotherapists 2265
Dieticians and nutritionists 2266 Audiologists and
speech therapists 2267 Optometrists and ophthalmic
opticians 2269 Health professionals not elsewhere
classified
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(d) vaistų nuo po procedūrų jaučiamo skausmo
skyrimas; (e) tokios atkuriamosios burnos priežiūros,
kaip implantai, dantų karūnėlės ir tiltiniai protezai,
teikimas, ortodontija ir pažeistų bei sugedusių dantų
taisymas; (f) tokių chirurginių operacijų, kaip dantų
rovimas, audinių biopsija, atlikimas ir ortodontinis
gydymas; (g) paciento žandikaulių ir dantų matavimas
ir spaudinių ėmimas, siekiant nustatyti dantų protezų
formą ir dydį; (h) tokių dantų protezavimo priemonių,
kaip išrauto danties tarpo fiksatoriai, tiltiniai protezai ir
dantų protezai, projektavimas, gamyba ir įstatymas,
arba gamybos instrukcijų ar nurodymų dantų protezų
technikams išrašymas; (i) burnos funkcijos atkūrimas
išimamais ir fiksuotaisiais dantų protezais; (j) pagalba
diagnozuojant bendrojo pobūdžio ligas,
pasireiškiančias burnoje, pavyzdžiui, diabetą; (k)
pacientų ir jų šeimų švietimas burnos higienos, mitybos
ir kitų priemonių, skirtų pasirūpinti burnos sveikata,
klausimais; (l) burnos higienistų, gydytojų odontologų
padėjėjų ir kitų darbuotojų priežiūra. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Odontologas praktikantas –
Burnos chirurgas – Gydytojas odontologas – Gydytojas
endodontologas – Gydytojas burnos, veido ir
žandikaulių chirurgas – Burnos patologas – Gydytojas
ortodontas – Gydytojas vaikų odontologas – Gydytojas
periodontologas – Gydytojas odontologas ortopedas –
Stomatologas Pastabos Paprastai reikalaujama, kad šio
pogrupio profesijas įgiję asmenys būtų baigę
universitetines teorinės ir praktinės odontologijos ar
panašios srities studijas. Nors kai kuriose valstybėse
stomatologija ir dantų, burnos, veido ir žandikaulių
chirurgija gali būti laikomos medicinos specializacijos
sritimis, šių sričių profesijos visada turėtų būti
priskiriamos šiam pogrupiui.

restorative oral care such as implants, complex crown
and bridge restorations, and orthodontics, and
repairing damaged and decayed teeth; (f) providing
surgical treatments such as extraction of teeth, biopsy
of tissue, and performing orthodontic treatment; (g)
measuring and taking impressions of patients' jaws and
teeth in order to determine the shape and size of
dental prostheses; (h) designing, making, and fitting
prosthodontic appliances such as space maintainers,
bridges, and dentures, or writing fabrication
instructions or prescriptions for dental prosthetic
technicians; (i) restoring oral function with removable
and fixed oral prostheses; (j) assisting in diagnosing
general diseases having oral manifestations such as
diabetes; (k) educating patients and families on dental
hygiene, nutrition and other measures to take care of
oral health; (l) supervising dental hygienists, dental
assistants and other staff. Examples of the occupations
classified here: - Dental Practitioner - Dental Surgeon Dentist - Endodontist - Oral and Maxillofacial Surgeon
- Oral Pathologist - Orthodontist - Paedodontist Periodontist - Prosthodontist - Stomatologist
Occupations included in this category normally require
completion of university-level training in theoretical
and practical dentistry or a related field. Although in
some countries ‘stomatology’ and 'dental, oral and
maxillofacial surgery' may be considered as medical
specializations, occupations in these fields should
always be classified here.

2262

Vaistininkai
Pharmacists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vaistininkai

Description:

Pharmacists

Aiškinamosios
pastabos:

Vaistininkai saugo, laiko, gamina mišinius ir vaistus,
Explanatory
konsultuoja tinkamo vaistų ir vaistinių preparatų
notes:
vartojimo ir neigiamo poveikio pagal gydytojų ir kitų
sveikatos specialistų išrašytus receptus klausimais. Jie
prisideda prie mokslo tiriamųjų darbų atlikimo, tyrimų
rengimo, medicininio gydymo skyrimo ir stebėsenos,
siekiant gerinti žmogaus sveikatą. Atliekamos užduotys:
(a) vaistų receptų gavimas iš gydytojų ir kitų sveikatos
specialistų, pacientų ligos istorijų tikrinimas ir reikiamos
dozės, vartojimo būdo bei vaistų suderinamumo su
kitais vaistiniais preparatais užtikrinimas prieš juos
atiduodant pacientui; (b) skystų vaistų, tepalų, miltelių,
tablečių ir kitų vaistinių preparatų ruošimas ir
ženklinimas ar ruošimo pagal receptus priežiūra; (c)
informacijos teikimas ir receptus išrašiusių gydytojų ir
klientų konsultavimas vaistų sąveikos,
nesuderinamumo ir kontraindikacijų, šalutinio poveikio,
dozių ir tinkamų laikymo sąlygų klausimais; (d)
bendradarbiavimas su kitais sveikatos specialistais
planuojant, stebint, tikrinant ir vertinant atskirų
pacientų medicininio gydymo kokybę ir veiksmingumą,
konkrečių vaistų ar gydymo būdų veiksmingumą; (e)
receptų bylų tvarkymas ir narkotinių, nuodingų ir
priklausomybę sukeliančių vaistų išdavimo
registravimas pagal teisinius ir profesinius reikalavimus;
(f) vakcinų, serumų ir kitų gendančių vaistų saugojimas
ir laikymas; (g) klientų konsultavimas ir nereceptinių
vaistų tiekimas, diagnostika ir gydymas dažnų sveikatos
sutrikimų atvejais; (h) farmakotechnikų,
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Pharmacists store, preserve, compound, and dispense
medicinal products and counsel on the proper use and
adverse effects of drugs and medicines following
prescriptions issued by medical doctors and other
health professionals. They contribute to researching,
testing preparing, prescribing and monitoring
medicinal therapies for optimising human health. Tasks
include - (a) receiving prescriptions for medicinal
products from medical doctors and other health
professionals, checking patients' medicine histories,
and ensuring proper dosage and methods of
administration and drug compatibility before
dispensing; (b) preparing or supervising the
preparation and labelling of liquid medicines,
ointments, powders, tablets and other medications to
fill prescriptions; (c) providing information and advice
to prescribers and clients regarding drug interactions,
incompatibility and contra-indications, side effects,
dosage and proper medication storage; (d)
collaborating with other health care professionals to
plan, monitor, review, and evaluate the quality and
effectiveness of the medicine therapy of individual
patients, and the effectiveness of particular drugs or
therapies; (e) maintaining prescription files and
recording issue of narcotics, poisons and habit-forming
drugs in accordance with legal and professional
requirements; (f) storing and preserving vaccines,
serums and other drugs subject to deterioration; (g)
advising clients on and supplying non-prescription
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farmacijos praktikantų ir farmacinių gaminių pardavėjų
darbo priežiūra ir koordinavimas; (i) mokslo tiriamųjų
darbų atlikimas, siekiant kurti ir tobulinti vaistus,
kosmetikos ir panašius cheminius gaminius; (j)
konsultacijos su chemikais, inžinieriais specialistais ir
kitais specialistais dėl gamybos metodų ir sudedamųjų
dalių; (k) vaistų tyrimas ir analizė, siekiant nustatyti jų
sudėtį, grynumą ir stiprumą pagal nustatytus
standartus; (l) vaistinių preparatų ženklinimo, pakavimo
ir reklamos vertinimas; (m) informacijos apie konkrečius
vaistus ir jų keliamą pavojų rengimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Receptinių vaistų vaistininkas –
Ligoninės vaistininkas – Farmacijos pramonės
vaistininkas – Vaistininkas mažmenininkas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Farmakologas –
2131 – Farmakotechnikas – 3213

medicines and diagnostic and therapeutic aids for
common conditions; (h) supervising and coordinating
the work of pharmacy technicians, pharmacy interns
and pharmacy sales assistants; (i) conducting research
to develop and improve pharmaceuticals, cosmetics
and related chemical products; (j) conferring with
chemists, engineering professionals and other
professionals about manufacturing techniques and
ingredients; (k) testing and analysing drugs to
determine their identity, purity and strength in relation
to specified standards; (l) evaluating labels, packaging
and advertising of drug products; (m) developing
information and risks of particular drugs. Examples of
the occupations classified here: - Dispensing chemist Hospital pharmacist - Industrial pharmacist - Retail
pharmacist Some related occupations classified
elsewhere: - Pharmacologist - 2131 - Pharmaceutical
technician - 3213

2263

Aplinkos ir profesinės sveikatos ir higienos specialistai
Environmental and occupational health and hygiene professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Aplinkos ir profesinės sveikatos ir higienos specialistai

Description:

Environmental and occupational health and hygiene
professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
Explanatory
vertina, planuoja ir įgyvendina programas, skirtas
notes:
aplinkos veiksniams, galintiems daryti poveikį žmogaus
sveikatai, nustatyti, stebėti ir kontroliuoti, siekiant
užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo
sąlygas, išvengti ligų ar traumų, kurias sukelia
cheminiai, fiziniai, radiologiniai ir biologiniai ar
ergonominiai veiksniai. Atliekamos užduotys: (a)
programų ir politikos krypčių, skirtų kuo labiau mažinti
galimą aplinkos ir profesinį pavojų sveikatai ir saugai,
rengimas, įgyvendinimas ir peržiūra; (b) planų ir
strategijų komercinėms, pramoninėms, medicininėms ir
buitinėms atliekoms saugiai, taupiai ir tinkamai šalinti
rengimas ir įgyvendinimas; (c) prevencinių programų ir
strategijų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis,
maisto sauga, nuotekų valymo ir šalinimo sistemomis,
pramoginėms ir buitinėms reikmėms skirto vandens
kokybe, užterštomis ir pavojingomis medžiagomis,
įgyvendinimas; (d) pavojų nustatymas, pranešimas apie
juos ir fiksavimas dokumentuose, taip pat aplinkos ir
darbo vietos rizikos vertinimas ir kontrolė,
konsultavimas atitinkamų įstatymų ir
reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi klausimais;
(e) programų, skirtų darbo vietos ir aplinkos taršai
labiau mažinti, įskaitant cheminius, fizinius ir
biologinius pavojus, rengimas, įgyvendinimas ir
stebėsena; (f) konsultavimas metodų, skirtų užkirsti
kelią radiologiniam ir kitokiam neigiamam poveikiui
darbuotojams, studentams, visuomenei ir aplinkai, jį
šalinti, kontroliuoti ar mažinti, klausimais; (g) tokių
ergonomikos principų, kaip baldai, įranga ir darbinės
veiklos pritaikymas darbuotojų poreikiams darbo
vietoje, skatinimas; (h) švietimo, informacijos, mokymų
ir konsultacijų profesinės higienos klausimais ir įvairių
lygmenų sveikos aplinkos aspektų asmenims teikimas;
(i) traumų, įrangos sugadinimo fiksavimas ir tyrimas,
saugos ataskaitų teikimas; (j) susitarimų dėl
kompensacijų nukentėjusiems darbuotojams, jų
reabilitacijos ir grįžimo į darbą koordinavimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Aplinkos higienistas –
Profesinės sveikatos ir darbo saugos specialistas –
Darbo higienos gydytojas – Radiacinės saugos
ekspertas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Ekologas – 2133 – Specialistas medicinos
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Environmental and occupational health and hygiene
professionals assess, plan and implement programs to
recognize, monitor and control environmental factors
that can potentially affect human health, to ensure safe
and healthy working conditions, and to prevent disease
or injury caused by chemical, physical, radiological and
biological agents or ergonomic factors. Tasks include (a) developing, implementing and reviewing programs
and policies to minimize potential environmental and
occupational risks to health and safety; (b) preparing
and implementing plans and strategies for the safe,
economic and suitable disposal of commercial,
industrial, medical and household wastes; (c)
implementing prevention programs and strategies for
communicable diseases, food safety, waste water
treatment and disposal systems, recreation and
domestic water quality, contaminated and hazardous
substances; (d) identifying, reporting and documenting
hazards, and assessing and controlling risks in the
environment and workplace and advising on
compliance with relevant law and regulations; (e)
developing, implementing and monitoring programs
to minimize workplace and environmental pollution
involving chemical, physical and biological hazards; (f)
advising on methods to prevent, eliminate, control, or
reduce the exposure of workers, students, the public
and the environment to radiological and other hazards;
(g) promoting ergonomic principles within the
workplace such as matching furniture, equipment and
work activities to the needs of employees; (h) providing
education, information, training, and advice to persons
at all levels on aspects of occupational hygiene and
environmental health; (i) recording and investigating
injuries and equipment damage, and reporting safety
performance; (j) coordinating arrangements for the
compensation, rehabilitation and return to work of
injured workers. Examples of the occupations classified
here: - Environmental Health Officer - Occupational
Health and Safety Adviser - Occupational Hygienist Radiation Protection Expert Some related occupations
classified elsewhere: - Environmental protection
professional - 2133 - Specialist medical practitioner
(public health) - 2212 - Specialist nurse (public health)
- 2221 - Occupational
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praktikantas (visuomenės sveikata) – 2212 –
Slaugytojas specialistas (visuomenės sveikata) – 2221 –
Gydytojas terapeutas – 2269 – Sveikatos inspektorius –
3257 – Profesinės sveikatos ir darbo saugos
inspektorius – 3257 – Sanitarijos specialistas – 3257 –
Sanitarijos inspektorius – 3257 Pastabos Specialistai,
vertinantys, planuojantys ir įgyvendinantys programas,
skirtas žmogaus veiklos poveikiui aplinkai stebėti ar
kontroliuoti, priskiriami 2133 pogrupiui „Aplinkos
specialistai“.

therapist - 2269 - Health inspector - 3257 Occupational health and safety inspector - 3257 Sanitarian - 3257 - Sanitary inspector - 3257
Professionals who assess, plan and implement
programmes to monitor or control the impact of
human activities on the environment are classified in
Unit group 2133, Environmental protection
professionals.

2264

Fizioterapeutai
Physiotherapists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Fizioterapeutai

Description:

Physiotherapists

Aiškinamosios
pastabos:

Fizioterapeutai vertina, planuoja ir įgyvendina
Explanatory
reabilitacines programas, pagal kurias atstatomos ar
notes:
gerinamos žmogaus motorinės funkcijos, gerinamas
gebėjimas judėti, mažinamas skausmas ir gydomas
fizinis nepajėgumas, susijęs su traumomis, ligomis ir
kitomis negaliomis, ar vykdoma jo profilaktika. Jie taiko
tokius įvairius fizinės terapijos metodus, kaip judėjimas,
ultragarsas, šildymas, lazeriai ir kitokius. Atliekamos
užduotys: (a) raumenų, nervų, sąnarių ir funkcinių
gebėjimų tyrimai, siekiant nustatyti ir įvertinti pacientų
fizines problemas; (b) gydymo uždavinių nustatymas
kartu su pacientais ir gydymo programų sudarymas,
siekiant mažinti fizinį skausmą, stiprinti raumenis,
gerinti širdies ir krūtinės ląstos, širdies ir kraujagyslių,
kvėpavimo funkciją, atkurti sąnarių judumą, gerinti
pusiausvyrą ir koordinaciją; (c) programų ir gydymo
būdų, kai naudojamos mankštos, šilumos, šalčio,
masažo, manualinės terapijos, vandens terapijos,
elektros terapijos, ultravioletinių ir infraraudonųjų
spindulių, ultragarso gydomosios savybės, rengimas,
įgyvendinimas ir stebėsena gydant pacientus; (d)
nurodymų apie už medicinos įstaigos ribų tęstinas
procedūras teikimas pacientams ir jų šeimų nariams; (e)
informacijos apie pacientų sveikatos būklę ir reakcijos į
gydymą fiksavimas medicininių duomenų apskaitos
sistemoje, prireikus keitimasis informacija su kitais
sveikatos specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę ir
visapusišką priežiūrą; (f) programų, skirtų apsisaugoti
nuo dažnai pasitaikančių ligų bei sutrikimų ir jų
profilaktikai, sudarymas ir įgyvendinimas; (g)
fizioterapeutų padėjėjų ir kitų specialistų darbo
priežiūra. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Senyvo
amžiaus žmonių fizioterapeutas – Vaikų fizioterapeutas
– Fizioterapeutas ortopedas – Fizioterapeutas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Podiatras
– 2269 – Profesinės sveikatos terapeutas – 2269 –
Akupunktūros terapeutas – 3255 – Hidroterapeutas –
3255 – Masažuotojas – 3255 – Fizioterapijos technikas
– 3255 – Šiatsu terapeutas – 3255 – Chiropraktikas –
2269 – Gydytojas osteopatas – 2269

2265

Dietistai ir mitybos specialistai
Dieticians and nutritionists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Dietistai ir mitybos specialistai

Description:

Dieticians and nutritionists

Aiškinamosios
pastabos:

Dietistai ir mitybos specialistai vertina, planuoja ir
Explanatory
įgyvendina maisto ir mitybos poveikio žmogaus
notes:
sveikatai gerinimo programas. Atliekamos užduotys: (a)
nurodymų teikimas asmenims, šeimoms ir
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Physiotherapists assess, plan and implement
rehabilitative programs that improve or restore human
motor functions, maximize movement ability, relieve
pain syndromes, and treat or prevent physical
challenges associated with injuries, diseases and other
impairments. They apply a broad range of physical
therapies and techniques such as movement,
ultrasound, heating, laser and other techniques. Tasks
include - (a) administering muscle, nerve, joint and
functional ability tests to identify and assess physical
problems of patients; (b) establishing treatment goals
with patients and designing treatment programs to
reduce physical pain, strengthen muscles, improve
cardiothoracic, cardiovascular and respiratory
functions, restore joint mobility, and improve balance
and coordination; (c) developing, implementing and
monitoring programs and treatments using the
therapeutic properties of exercise, heat, cold, massage,
manipulation, hydrotherapy, electrotherapy, ultraviolet
and infra-red light and ultrasound in the treatment of
patients; (d) instructing patients and their families in
procedures to be continued outside clinical settings; (e)
recording information on patients' health status and
responses to treatment in medical records-keeping
systems, and sharing information with other health
professionals as required to ensure continuing and
comprehensive care; (f) developing and implementing
programmes for screening and prevention of common
physical ailments and disorders; (g) supervising the
work of physiotherapy assitants and others. Examples
of the occupations classified here: - Geriatric physical
therapist, - Paediatric physical therapist, - Orthopaedic
physical therapist - Physiotherapist Some related
occupations classified elsewhere: - Podiatrist - 2269 Occupational therapist - 2269 - Acupressure therapist 3255 - Hydrotherapist - 3255 - Massage therapist 3255 - Physiotherapy technician - 3255 - Shiatsu
therapist - 3255 - Chiropractor - 2269 - Osteopath 2269

Dieticians and nutritionists assess, plan and implement
programs to enhance the impact of food and nutrition
on human health. Tasks include - (a) instructing
individuals, families and communities on nutrition, the
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bendruomenėms mitybos, jos planavimo ir maisto
ruošimo klausimais, kad maistas būtų kuo naudingesnis
sveikatai ir būtų mažinami galimi pavojai sveikatai; (b)
mitybos ir valgiaraščių planavimas, maisto ruošimo ir
patiekimo priežiūra, suvalgomo maisto kiekio ir
kokybės stebėsena, vykdant priežiūrą maitinimo
įstaigose; (c) su asmenų, grupių ir bendruomenių
sveikatos būkle ir mityba susijusių duomenų kaupimas
ir vertinimas pagal patiekto ar suvartoto maisto
maistinę vertę; (d) mitybos vertinimo, poveikio mitybai
programų ir švietimo bei mokymų planavimas ir
vykdymas, siekiant gerinti asmenų ir bendruomenių
mitybos įpročius; (e) konsultavimasis su kitais sveikatos
specialistais ir priežiūros teikėjais, siekiant tenkinti
pacientų dietos ir mitybos poreikius; (f) maisto ir
dietinių produktų ruošimas ir vertinimas, kad jie atitiktų
mitybos reikalavimus; (g) mitybos mokslo tiriamųjų
darbų atlikimas ir rezultatų sklaida mokslinėse
konferencijose ir kituose renginiuose. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Klinikinis dietistas – Maitinimo
įmonės dietistas – Mitybos specialistas – Visuomenės
sveikatos mitybos specialistas – Sporto mitybos
specialistas

planning of diets and preparation of food to maximize
health benefits and reduce potential risks to health; (b)
planning diets and menus, supervising the preparation
and serving of meals, and monitoring food intake and
quality to provide nutritional care in settings offering
food services; (c) compiling and assessing data relating
to health and nutritional status of individuals, groups
and communities based on nutritional values of food
served or consumed; (d) planning and conducting
nutrition assessments, intervention programmes, and
education and training to improve nutritional levels
among individuals and communities; (e) consulting
with other health professionals and care providers to
manage the dietary and nutritional needs of patients;
(f) developing and evaluating food and nutrition
products to meet nutritional requirements; (g)
conducting research on nutrition and disseminating
the findings at scientific conferences and in other
settings. Examples of the occupations classified here: Clinical dietician - Food service dietician - Nutritionist Public health nutritionist - Sports nutritionist

2266

Audiologai ir kalbos terapeutai
Audiologists and speech therapists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Audiologai ir kalbos terapeutai

Description:

Audiologists and speech therapists

Aiškinamosios
pastabos:

Audiologai ir kalbos terapeutai vertina, stebi ir gydo
Explanatory
fizinius sutrikimus, veikiančius žmogaus klausą, kalbą,
notes:
bendravimą ir rijimą. Jie skiria koreguojamuosius
prietaisus ar reabilitacinę terapiją kurtumui, kalbos
sutrikimams ir panašioms sensorinėms ir neuroninėms
problemoms spręsti, konsultuoja klausos saugos ir
bendravimo klausimais. Atliekamos užduotys: (a)
pacientų klausos, kalbos ir kalbinės raiškos vertinimas,
siekiant nustatyti klausos ir bendravimo sutrikimus; (b)
klausos ar kalbos ir (arba) kalbinės raiškos testų ar kitų
tyrimų atlikimas specialiomis diagnostinėmis
priemonėmis ar įranga, testų rezultatų aiškinimas kartu
su kitais medicininiais, socialiniais ir elgesio
diagnostiniais duomenimis, siekiant nustatyti
tinkamiausią gydymo kursą; (c) konsultavimo, tikrinimo,
kalbos reabilitacijos ir kitų su klausa ir bendravimu
susijusių programų planavimas, vadovavimas joms ir
dalyvavimas jose; (d) klausos gerinimo prietaisų ir kitų
pagalbinių įtaisų skyrimas pagal pacientų poreikius ir
nurodymų, kaip juos naudoti, teikimas; (e) gydymo
programų planavimas ir vykdymas, siekiant valdyti
fizinius sutrikimus, darančius poveikį kalbai ir rijimui; (f)
klausos ir (arba) kalbos negalią turinčių asmenų, jų
šeimų narių, mokytojų ir darbdavių konsultavimas ir
rekomendacijų jiems teikimas; (g) prireikus papildomų
medicinos ar švietimo paslaugų skyrimas pacientams ir
jų šeimų nariams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Audiologas – Kalbinės raiškos terapeutas – Kalbos
terapeutas – Kalbos patologas

2267

Optometrijos specialistai ir optikai
Optometrists and ophthalmic opticians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Optometrijos specialistai ir optikai

Description:

Optometrists and ophthalmic opticians

Aiškinamosios
pastabos:

Optometrijos specialistai ir optikai teikia, diagnozuoja,
valdo ir gydo akių ir regos sistemos sutrikimus. Jie

Explanatory
notes:

Optometrists and ophthalmic opticians provide
diagnosis, management and treatment services for
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Audiologists and speech therapists evaluate, manage
and treat physical disorders affecting human hearing,
speech, communication and swallowing. They prescribe
corrective devices or rehabilitative therapies for
hearing loss, speech disorders, and related sensory and
neural problems and provide counselling on hearing
safety and communication performance. Tasks include
- (a) evaluating hearing, speech and language
performance in patients to determine the nature of
hearing and communication disorders; (b)
administering hearing or speech/language tests or
other examinations using specialized diagnostic
instruments and equipment, and interpreting test
results alongside other medical, social and behavioural
diagnostic data to determine appropriate courses of
treatment; (c) planning, directing and participating in
counselling, screening, speech rehabilitation and other
programs related to hearing and communication; (d)
prescribing hearing aids and other assistive devices
according to patients’ needs and instructing them in
their use; (e) planning and conducting treatment
programs to manage physical disorders affecting
speech and swallowing; (f) counselling and guiding
hearing and/or language-impaired individuals, their
families, teachers and employers; (g) referring patients
and families to additional medical or educational
services if needed. Examples of the occupations
classified here: - Audiologist - Language therapist Speech therapist - Speech pathologist

62/323

ISCO-08

konsultuoja akių priežiūros klausimais ir esant regėjimo
sutrikimų skiria regėjimo gerinimo priemones ar kitus
gydymo būdus. Atliekamos užduotys: (a) pacientų akių
apžiūra ir diagnostinių tyrimų atlikimas, siekiant
įvertinti akių sveikatą ir nustatyti regėjimo problemų ir
patologijų pobūdį bei mastą; (b) regėjimo funkcijos
tyrimas specialiomis priemonėmis ir įranga, kuria
matuojamas regėjimo aštrumas ir refrakcija, regos
kanalų funkcija, regos laukai, akių judesiai, regos laukas
ir akispūdis; (c) akių ligų nustatymas, diagnozė ir
valdymas, įskaitant vaistų akių ligoms gydyti skyrimą;
(d) konsultavimasis su gydytojais oftalmologais ir kitais
sveikatos specialistais ir pacientų siuntimas pas juos,
jeigu būtinas papildomas medicininis gydymas; (e) akių
judėjimo sutrikimų ir dviakio regėjimo defektų
nustatymas ir diagnozė, gydymo programų planavimas
ir valdymas, įskaitant pacientų konsultavimą, kaip
mankštinti akis, siekiant koordinuoti akių judėjimą ir
sutelktį; (f) regos korekcijos akinių, kontaktinių lęšių ir
kitų regos gerinimo priemonių skyrimas, optinių įtaisų
veikimo, saugos, patogumo ir tinkamumo gyvenimo
būdui patikra; (g) patarimai tokiais regėjimo klausimais,
kaip kontaktinių lęšių priežiūra, senyvo amžiaus žmonių
regėjimo priežiūra, vizualinė ergonomika ir profesinė
bei darbinė regos sauga. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Optikas oftalmatologas – Optometrijos
specialistas – Gydytojas ortoptistas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Gydytojas
oftalmatologas – 2212 – Optikos reikmenų pardavėjas
– 3254

disorders of the eyes and visual system. They counsel
on eye care and prescribe optical aids or other
therapies for visual disturbance. Tasks include - (a)
examining patients’ eyes and conducting diagnostic
tests to assess ocular health and determine the nature
and extent of vision problems and abnormalities; (b)
testing visual function using specialized instruments
and equipment for measuring visual acuity and
refractive error, function of visual pathways, visual
fields, eye movements, freedom of vision and
intraocular pressure; (c) detecting, diagnosing and
managing eye disease, including prescribing
medications for the treatment of eye disease; (d)
consulting with and referring patients to
ophthalmologists or other health professionals if
additional medical treatment is necessary; (e) detecting
and diagnosing eye movement disorders and defects
of binocular function, and planning and managing
treatment programs, including counselling patients in
eye exercises to coordinate movement and focusing of
eyes; (f) prescribing corrective eyeglasses, contact
lenses and other vision aids, and checking optical
devices for performance, safety, comfort and lifestyle;
(g) advising on visual health matters such as contact
lens care, vision care for the elderly, optics, visual
ergonomics, and occupational and industrial eye
safety. Examples of the occupations classified here: Ophthalmic Optician - Optometrist - Orthoptist Some
related occupations classified elsewhere: Ophthalmologist - 2212 - Dispensing optician - 3254

2269

Kitur nepriskirti sveikatos priežiūros specialistai
Health professionals not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti sveikatos priežiūros specialistai

Description:

Health professionals not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur 22 pagrindiniame pogrupyje
Explanatory
„Sveikatos specialistai“ nepriskirtus sveikatos
notes:
specialistus. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima tokias
profesijas, kaip podiatrai, darbo terapeutai, laisvalaikio
terapeutai, chiropraktikai, gydytojai osteopatai ir kiti
specialistai, teikiantys diagnostikos, profilaktikos,
gydymo ir reabilitacines sveikatos priežiūros paslaugas.
Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a)
pokalbiai su pacientais ir diagnostinių tyrimų atlikimas,
siekiant nustatyti jų sveikatos būklę, funkcinius
sutrikimus ir fizinių ar psichinių sutrikimų pobūdį, ligas
ar kitas sveikatos problemas; (b) traumų, ligų ir kitos
fizinės bei psichinės negalios gydymo planų sudarymas
ir įgyvendinimas; (c) pacientų sveikimo vertinimas ir
fiksavimas dokumentuose rengiant gydymo planus ir
prireikus siunčiant pacientus ir jų šeimos narius pas
gydytojus ar kitus sveikatos priežiūros paslaugų
teikėjus specializuotoms, reabilitacinėms ar kitoms
priežiūros paslaugoms; (d) gydomosios priežiūros ir
gydymo skyrimas pacientams, įskaitant manualinės ir
fizinės chiropraktikos ir osteopatijos metodų taikymą;
(e) patarimai asmeniui ar grupei pritaikyti aplinką
namuose, laisvalaikiu, darbe ir mokykloje, kad funkcinių
sutrikimų turintys asmenys galėtų užsiimti įprastine
veikla ir darbu; (f) asmenų ir grupių gydomųjų
programų planavimas ir įgyvendinimas, siekiant gerinti
ir palaikyti fizinę, kognityvinę, emocinę ir socialinę
funkcijas, įskaitant menų ir amatų, šokio ir judesio,
muzikos ir kitą pramoginę veiklą; (g) ligų ar kitų fizinių
negalių, darančių poveikį pėdoms, kulkšnims ir
atitinkamoms kojų dalims, gydymo nustatymas ir
skyrimas, koreguojamosios avalynės skyrimas ir
patarimai dėl pėdų priežiūros, siekiant gydyti kojų ligas
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This unit group covers health professionals not
classified elsewhere in Sub-major group 22, Health
professionals. For instance, the group includes
occupations such as podiatrist, occupational therapist,
recreational therapist, chiropractor, osteopath and
other professionals providing diagnostic, preventive,
curative and rehabilitative health services. In such cases
tasks would include - (a) interviewing patients and
conducting diagnostic tests to determine their health
status, functional limitations and the nature of physical
or mental disorders, illnesses or other health problems;
(b) developing and implementing treatment plans for
injuries, illnesses and other physical and mental
impairments; (c) evaluating and documenting patients'
progress through treatment plans, and referring
patients and families to medical doctors or other
health care providers for specialized, rehabilitative or
other care services as needed; (d) administering
therapeutic care and treatment to patients, including
through application of manual and physical
chiropractic and osteopathic techniques; (e)
recommending environmental adaptations in the
home, leisure, work and school environments on an
individual or group basis to enable individuals with
functional limitations to perform their daily activities
and occupations; (f) planning and implementing
therapeutic programs on an individual and group basis
for improving and maintaining physical, cognitive,
emotional and social functioning, including through
the use of arts and crafts, dance and movement, music
and other recreational activities; (g) identifying and
prescribing treatments for conditions affecting the
foot, ankle and related structures of the leg due to
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ar jų išvengti; (h) pėdų ir kulkšnies smulkių chirurginių
operacijų atlikimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Menų terapeutas – Chiropraktikas – Šokio ir judėjimo
terapeutas – Darbo terapeutas – Gydytojas osteopatas
– Podiatras – Laisvalaikio terapeutas Pastabos Nors kai
kuriose valstybėse laikoma, kad chiropraktika ir
osteopatija turi medicinos specializacijos požymių, šių
sričių specialistai turėtų būti visada priskiriami šiam
pogrupiui.

illness, disease or other physical impairment, and
prescribing corrective footwear and advising on foot
care to manage foot ailments; (h) performing minor
surgical procedures such as on the foot and ankles.
Examples of the occupations classified here: - Arts
therapist - Chiropractor - Dance and movement
therapist - Occupational therapist - Osteopath Podiatrist - Recreational therapist Although in some
jurisdictions chiropractic and osteopathic are
considered to have the attributes of medical
specialties, practitioners in these disciplines should
always be classified here.

23

Mokymo specialistai
Teaching professionals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Mokymo specialistai

Description:

Teaching professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Mokymo specialistai moko vienos ar kelių skirtingų
švietimo pakopų dalykų teorijos ir praktikos, dirba
mokslo tiriamąjį darbą, kuria, rengia ar tobulina
koncepcijas, teorijas ir darbo metodus, susijusius su jų
dėstomais dalykais, ir rengia metodinius mokslo
straipsnius bei knygas. Kompetentingam daugelio šio
pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių,
priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų
atliekamos užduotys: vadovavimas tam tikro švietimo
lygmens pamokoms, kursams ar konsultacijoms,
kuriomis siekiama lavinti ir įgyti profesiją, taip pat
privatus mokymas; suaugusiųjų neraštingumo
likvidavimo programos įgyvendinimas; mokymosi
sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių asmenų
mokymas ir lavinimas; mokymo planų sudarymas ir
keitimas; konsultavimas dėl mokymo metodų bei
priemonių ir jų tikrinimas; dalyvavimas mokyklose ir
universitetuose sprendžiant mokymo organizavimo ir
kitus panašius klausimus; konkrečių mokomųjų dalykų
mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant kurti ar
tobulinti koncepcijas, teorijas ar darbo metodus,
leidžiančius praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose
srityse; metodinių ir mokslo straipsnių bei knygų
rengimas. Taip pat gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 231 Aukštųjų
mokyklų dėstytojai 232 Profesijos mokytojai 233
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai 234
Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai 235 Kiti
mokymo specialistai

Explanatory
notes:

Teaching professionals teach the theory and practice of
one or more disciplines at different educational levels,
conduct research and improve or develop concepts,
theories and operational methods pertaining to their
particular discipline, and prepare scholarly papers and
books. Competent performance in most occupations in
this sub-major group requires skills at the fourth ISCO
skill level. Tasks performed by workers in this submajor group usually include: conducting classes,
courses, or tutorials at a particular educational level, for
educational and vocational purposes, including private
lessons; conducting adult literacy programmes;
teaching and educating persons with learning
difficulties or special needs; designing and modifying
curricula; inspecting and advising on teaching methods
and aids; participating in decisions concerning the
organization of teaching and related activities at
schools and universities; conducting research in
particular subjects to improve or develop concepts,
theories or operational methods for application in
industrial and other fields; preparing scholarly papers
and books. Supervision of other workers may be
included. Occupations in this sub-major group are
classified into the following minor groups: 231
University and higher education teachers 232
Vocational education teachers 233 Secondary
education teachers 234 Primary school and early
childhood teachers 235 Other teaching professionals

231

Aukštųjų mokyklų dėstytojai
University and higher education teachers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

Description:

University and higher education teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštųjų mokyklų dėstytojai rengia ir skaito paskaitas,
rengia vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijas
pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje
aukštojo mokslo įstaigoje. Universitetų, kolegijų ir kitų
aukštojo mokslo įstaigų dėstytojai dėsto skirtingų
švietimo lygmenų dalykus baigusiems vidurinę
mokyklą. Jie dirba mokslo tiriamąjį darbą, rengia
metodinius ir mokslo straipsnius bei knygas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų
sudarymas ir keitimas, studijų programos rengimas
pagal nustatytus reikalavimus; paskaitų rengimas ir

Explanatory
notes:

University and higher education teachers prepare and
deliver lectures and conduct tutorials in one or more
subjects within a prescribed course of study at a
university or other higher educational institution. They
conduct research, and prepare scholarly papers and
books Tasks performed usually include: designing and
modifying curricula and preparing courses of study in
accordance with requirements; preparing and
delivering lectures and conducting tutorials, seminars
and laboratory experiments; stimulating discussion and
independent thought among students; supervising,
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skaitymas, vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir
laboratoriniams eksperimentams; studentų diskusijų ir
laisvo mąstymo skatinimas; prireikus – studentų
eksperimentinio ir praktinio darbo priežiūra; egzaminų
ir testų organizavimas ir įvertinimas; vadovavimas
trečiosios pakopos studijų studentų ar kitų katedros
darbuotojų atliekamam mokslo tiriamajam darbui;
mokslo tiriamojo darbo atlikimas ir koncepcijų, teorijų
ar darbo metodų, leidžiančių praktiškai taikyti žinias
pramonės ir kitose srityse, kūrimas; metodinių mokslo
knygų, dokumentų ar straipsnių rengimas; dalyvavimas
katedros ir fakulteto susirinkimuose, konferencijose ir
seminaruose. Šios grupės profesijos pogrupis 2310
Aukštųjų mokyklų dėstytojai

where appropriate, experimental and practical work
undertaken by students; administering, evaluating and
marking examination papers and tests; directing
research of post-graduate students or other members
of department; researching into and developing
concepts, theories and operational methods for
application in industrial and other fields; preparing
scholarly books, papers or articles; participating in
departmental and faculty meetings and in conferences
and seminars; Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 2310
University and higher education teachers

2310

Aukštųjų mokyklų dėstytojai
University and higher education teachers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

Description:

University and higher education teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Aukštųjų mokyklų dėstytojai rengia ir skaito paskaitas, Explanatory
rengia vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijas
notes:
pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje
aukštojo mokslo įstaigoje. Jie dirba mokslo tiriamąjį
darbą ir rengia metodinius mokslo straipsnius ir rašo
knygas. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų
sudarymas ir keitimas, studijų programos rengimas
pagal nustatytus reikalavimus; (b) paskaitų rengimas ir
skaitymas, konsultacijų, seminarų ir laboratorinių
eksperimentų organizavimas; (c) studentų diskusijų ir
laisvo mąstymo skatinimas; (d) prireikus – studentų
atliekamo eksperimentinio ir praktinio darbo priežiūra;
(e) egzaminų ir testų rengimas ir įvertinimas; (f)
vadovavimas trečiosios pakopos studijų studentų ar
kitų katedros darbuotojų atliekamam mokslo
tiriamajam darbui; (g) mokslo tiriamojo darbo atlikimas
ir koncepcijų, teorijų ir darbo metodų, leidžiančių
praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse,
kūrimas; (h) metodinių ir mokslo knygų, dokumentų ar
straipsnių rengimas; (i) dalyvavimas katedros ir
fakulteto susirinkimuose, konferencijose ir
seminaruose. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Aukštosios mokyklos dėstytojas – Profesorius –
Universiteto dėstytojas – Universiteto konsultantas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Universiteto rektorius – 1120 – Dekanas – 1345 –
Aukštosios mokyklos padalinio vadovas – 1345 –
Profesijos mokytojas – 2320

232

Profesijos mokytojai
Vocational education teachers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Profesijos mokytojai

Description:

Vocational education teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai moko profesinio rengimo ar su
Explanatory
darbine veikla susijusių mokomųjų dalykų ir skaito
notes:
paskaitas suaugusiųjų ir tolesnio lavinimo įstaigose,
taip pat vyresniųjų klasių mokiniams vidurinėse
mokyklose ir kolegijose. Jie rengia konkrečios
profesijos ar profesinės srities darbininkus, kuriems
paprastai nereikia universitetinio ar aukštojo
išsilavinimo. Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo
planų sudarymas, kurso programų ir mokymo metodų
rengimas; mokinių ar darbuotojų mokymų poreikių
nustatymas ir ryšių su socialiniais partneriais ir kitomis
švietimo įstaigomis palaikymas, siekiant užtikrinti
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University and higher education teachers prepare and
deliver lectures and conduct tutorials in one or more
subjects within a prescribed course of study at a
university or other higher educational institution. They
conduct research, and prepare scholarly papers and
books. Tasks include - (a) designing and modifying
curricula and preparing courses of study in accordance
with requirements; (b) preparing and delivering
lectures and conducting tutorials, seminars and
laboratory experiments; (c) stimulating discussion and
independent thought among students; (d) supervising,
where appropriate, experimental and practical work
undertaken by students; (e) administering, evaluating
and marking examination papers and tests; (f) directing
research of post-graduate students or other members
of department; (g) researching into and developing
concepts, theories and operational methods for
application in industrial and other fields; (h) preparing
scholarly books, papers or articles; (i) participating in
departmental and faculty meetings and in conferences
and seminars; Examples of the occupations classified
here: - Higher education lecturer - Professor University lecturer - University tutor Some related
occupations classified elsewhere: - University
chancellor- 1120 - Dean - 1345 - Higher education
faculty head - 1345 - Vocational education teacher 2320

Vocational education teachers teach or instruct
vocational or occupational subjects in adult and further
education institutions and to senior students in
secondary schools and colleges. They prepare students
for employment in specific occupations or
occupational areas for which university or higher
education is not normally required. Tasks performed
usually include: developing curricula and planning
course content and methods of instruction;
determining training needs of students or workers and
liaising with individuals, industry and other education
sectors to ensure provision of relevant education and
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reikiamų lavinimo ir mokymų planų sudarymą; paskaitų
skaitymas ir diskusijų rengimas, siekiant plėsti mokinių
žinias ir lavinti gebėjimus; mokinių mokymas naudoti
įrankius, įrenginius ir medžiagas bei jų priežiūra,
traumų ir žalos prevencija; mokinių darbo stebėsena ir
vertinimas, siekiant nustatyti pažangą ir teikti siūlymus,
kaip tobulėti; testų žodžiu, raštu ar pažangumo testų
rengimas, siekiant įvertinti pažangumą, mokymų
veiksmingumą ir gebėjimus; ataskaitų teikimas ir tokių
duomenų, kaip mokinių pažangumas, lankomumas ir
išsami informacija apie mokymus, tvarkymas;
individualių ar grupinių projektų, stažuočių,
laboratorinio darbo ar kitų mokymų priežiūra;
individualus mokymas ir konsultavimas ar
koreguojamasis mokymas; praktiniai mokymai realioje
aplinkoje, rodant mokomųjų dalykų principus,
procedūras ar metodus. Šios grupės profesijos
pogrupis 2320 Profesijos mokytojai

training programs; presenting lectures and conducting
discussions to increase students' knowledge and
competence; instructing and monitoring students in
the use of tools, equipment and materials and the
prevention of injury and damage; observing and
evaluating students' work to determine progress,
provide feedback, and make suggestions for
improvement; administering oral, written or
performance tests to measure progress, evaluate
training effectiveness and assess competency;
preparing reports and maintaining records such as
student grades, attendance rolls, and training activity
details; supervising independent or group projects,
field placements, laboratory work, or other training;
providing individualized instruction and tutorial or
remedial instruction; conducting on-the-job training
sessions to teach and demonstrate principles,
techniques, procedures, or methods of designated
subjects. Occupations in this minor group are classified
into the following unit groups: 2320 Vocational
education teachers

2320

Profesijos mokytojai
Vocational education teachers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Profesijos mokytojai

Description:

Vocational education teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Profesijos mokytojai moko profesinio rengimo ar su
Explanatory
darbine veikla susijusių mokomųjų dalykų ir skaito
notes:
paskaitas suaugusiųjų ir tolesnio lavinimo įstaigose,
vyresniųjų klasių mokiniams vidurinėse mokyklose ir
kolegijose. Jie rengia konkrečios profesijos ar
profesinės srities specialistus, kuriems paprastai
nereikia universitetinio ar aukštojo išsilavinimo.
Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų sudarymas,
kurso programų ir mokymo metodų rengimas; (b)
mokinių ar darbuotojų mokymo poreikių nustatymas ir
ryšių su socialiniais partneriais ir kitomis švietimo
įstaigomis palaikymas, siekiant užtikrinti reikiamų
lavinimo ir mokymų planų sudarymą; (c) paskaitų
skaitymas ir diskusijų rengimas, siekiant plėsti mokinių
žinias ir lavinti gebėjimus; (d) mokinių mokymas
naudoti įrankius, įrenginius ir medžiagas bei jų
priežiūra, traumų ir žalos prevencija; (e) mokinių darbo
stebėsena ir vertinimas, siekiant nustatyti pažangą,
teikti siūlymus, kaip tobulėti; (f) testų žodžiu, raštu ar
pažangumo testų rengimas, siekiant įvertinti
pažangumą, mokymų veiksmingumą ir gebėjimus; (g)
ataskaitų rengimas ir tokių duomenų, kaip mokinių
pažangumas, lankomumas ir išsami informacija apie
mokymus, tvarkymas; (h) individualių ar grupinių
projektų, stažuočių, laboratorinio darbo ar kitų
mokymų priežiūra; (i) individualus mokymas ir
konsultavimas ar koreguojamasis mokymas; (j)
praktiniai mokymai realioje aplinkoje, rodant
mokomųjų dalykų principus, procedūras ar metodus.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Automobilių
technologijų praktikos mokytojas – Kosmetologijos
praktikos mokytojas – Profesijos mokytojas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Mokyklos
direktorius – 1345 – Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
mokytojas – 2330 Pastabos Mokytojai, mokantys
profesinio rengimo mokomųjų dalykų, skirtų
konkrečios profesijos specialistams rengti, turėtų būti
priskirti 2320 pogrupiui „Profesijos mokytojai“,
nepaisant to, ar jie dirba vidurinėje, profesinėje ar
technikos mokykloje ar kolegijoje. Mokytojai,
vidurinėse mokyklose dėstantys tokius mokomuosius
dalykus, kaip matematika, ir nerengiantys konkrečios
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Vocational education teachers teach or instruct
vocational or occupational subjects in adult and further
education institutions and to senior students in
secondary schools and colleges. They prepare students
for employment in specific occupations or
occupational areas for which university or higher
education is not normally required. Tasks include - (a)
developing curricula and planning course content and
methods of instruction; (b) determining training needs
of students or workers and liaising with individuals,
industry and other education sectors to ensure
provision of relevant education and training programs;
(c) presenting lectures and conducting discussions to
increase students' knowledge and competence; (d)
instructing and monitoring students in the use of tools,
equipment and materials and the prevention of injury
and damage; (e) observing and evaluating students'
work to determine progress, provide feedback, and
make suggestions for improvement; (f) administering
oral, written or performance tests to measure progress,
evaluate training effectiveness and assess competency;
(g) preparing reports and maintaining records such as
student grades, attendance rolls, and training activity
details; (h) supervising independent or group projects,
field placements, laboratory work, or other training; (i)
providing individualized instruction and tutorial or
remedial instruction; (j) conducting on-the-job training
sessions to teach and demonstrate principles,
techniques, procedures, or methods of designated
subjects. Examples of the occupations classified here: Automotive technology instructor - Cosmetology
instructor - Vocational education teacher Some related
occupations classified elsewhere: - School principal 1345 - Secondary education teacher - 2330 Those who
teach vocational subjects that are intended to prepare
students for employment in a particular occupational
group should be classified in Unit group 2320,
Vocational education teachers, whether they work in a
general secondary school or in a vocational or
technical school or college. Those who teach, at
secondary education level, subjects such as
mathematics that do not aim to prepare students for
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profesijos srities specialistų, turėtų būti priskirti 2330
pogrupiui „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“,
net jeigu jie dirba profesinėse, techninėse mokyklose ar
kolegijose.

employment in a specific occupational area, should be
classified in Unit group 2330, Secondary education
teachers, even if they are employed in a vocational or
technical college.

233

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
Secondary education teachers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

Description:

Secondary education teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai moko vieno Explanatory
ar kelių pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmens
notes:
mokomųjų dalykų, išskyrus mokomuosius dalykus,
skirtus moksleiviams rengti darbui konkrečiose
profesinėse srityse. Pagrindinės atliekamos užduotys:
mokymo planų sudarymas ir keitimas, ugdymo kurso
rengimas pagal mokymo planams keliamus
reikalavimus; moksleivių elgesio taisyklių ir tvarkos
klasėje nustatymas ir priežiūra; vieno ar kelių dalykų
pamokų, diskusijų ir pristatymų rengimas ir jų vedimas;
visų pamokų, projektų ir kitų mokymo formų aiškių
tikslų nustatymas ir mokinių informavimas apie šiuos
tikslus; medžiagos ir klasių parengimas pamokoms;
mokymo metodų ir mokomosios medžiagos
pritaikymas mokinių poreikiams ir interesams; mokinių
pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas; mokinių
pažangumo testų, užduočių ir egzaminų rengimas,
skyrimas ir įvertinimas; mokinių darbo ataskaitų
rengimas ir konsultavimasis su kitais mokytojais ir
tėvais; dalyvavimas susirinkimuose, kuriuose svarstomi
mokymo ir organizaciniai klausimai; tokios mokyklos
veiklos, kaip ekskursijos, sporto renginiai ir koncertai,
planavimas, organizavimas ir dalyvavimas joje. Šios
grupės profesijos pogrupis 2330 Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo mokytojai

2330

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
Secondary education teachers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

Description:

Secondary education teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai moko vieno Explanatory
ar kelių pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmens
notes:
mokomųjų dalykų, išskyrus mokomuosius dalykus,
skirtus moksleiviams rengti konkrečių profesinių sričių
darbui. Atliekamos užduotys: (a) mokymo planų
sudarymas ir keitimas, taip pat ugdymo kurso rengimas
pagal mokymo planams keliamus reikalavimus; (b)
moksleivių elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje
nustatymas ir priežiūra; (c) vieno ar kelių dalykų
pamokų, diskusijų ir pristatymų rengimas ir jų vedimas;
(d) visų pamokų, projektų ir kitų mokymo formų aiškių
tikslų nustatymas ir mokinių informavimas apie šiuos
tikslus; (e) medžiagos ir klasių parengimas pamokoms;
(f) mokymo metodų ir mokomosios medžiagos
pritaikymas mokinių poreikiams ir interesams; (g)
mokinių pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas;
(h) mokinių pažangumo testų, užduočių ir egzaminų
rengimas, skyrimas ir įvertinimas; (i) ataskaitų apie
mokinių darbą rengimas ir konsultavimasis su kitais
mokytojais ir tėvais; (j) dalyvavimas susirinkimuose,
kuriuose svarstomi mokymo ir organizaciniai klausimai;
(k) tokios mokyklos veiklos, kaip ekskursijos, sporto
renginiai ir koncertai, planavimas, organizavimas ir
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Secondary education teachers teach one or more
subjects at secondary education level, excluding
subjects intended to prepare students for employment
in specific occupational areas. Tasks performed usually
include: designing and modifying curricula and
preparing educational courses of study in accordance
with curriculum guidelines; establishing and enforcing
rules for behaviour and procedures for maintaining
order among students; preparing and giving lessons,
discussions, and demonstrations in one or more
subjects; establishing clear objectives for all lessons,
units, and projects and communicating those
objectives to students; preparing materials and
classrooms for class activities; adapting teaching
methods and instructional materials to meet students'
varying needs and interests; observing and evaluating
students’ performance and behaviour; preparing,
administering and marking tests, assignments and
examinations to evaluate pupils' progress; preparing
reports about pupils' work and conferring with other
teachers and parents; participating in meetings
concerning the school's educational or organizational
policies; planning, organizing and participating in
school activities such as excursions, sporting events
and concerts. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 2330
Secondary education teachers

Secondary education teachers teach one or more
subjects at secondary education level, excluding
subjects intended to prepare students for employment
in specific occupational areas. Tasks include - (a)
designing and modifying curricula and preparing
educational courses of study in accordance with
curriculum guidelines; (b) establishing and enforcing
rules for behaviour and procedures for maintaining
order among students; (c) preparing and giving
lessons, discussions, and demonstrations in one or
more subjects; (d) establishing clear objectives for all
lessons, units, and projects and communicating those
objectives to students; (e) preparing materials and
classrooms for class activities; (f) adapting teaching
methods and instructional materials to meet students'
varying needs and interests; (g) observing and
evaluating students’ performance and behaviour; (h)
preparing, administering and marking tests,
assignments and examinations to evaluate pupils'
progress; (i) preparing reports about pupils' work and
conferring with other teachers and parents; (j)
participating in meetings concerning the school's
educational or organizational policies; (k) planning,
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dalyvavimas joje. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojas – Vidurinio
ugdymo mokytojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Vyriausiasis mokytojas – 1345 –
Mokyklos direktorius – 1345 – Profesijos mokytojas –
2330 – Mokyklų inspektorius – 2351 – Privatus
raštingumo mokytojas – 2359 – Privatus matematikos
mokytojas – 2359 – Socialinis pedagogas – 2359
Pastabos Mokytojai, mokantys profesinių mokomųjų
dalykų, skirtų rengti konkrečios profesinės grupės
specialistus, turėtų būti priskirti 2320 pogrupiui
„Profesijos mokytojai“, nepaisant to, ar jie dirba
vidurinėje, profesinėje ar technikos mokykloje ar
kolegijoje. Mokytojai, vidurinėse mokyklose dėstantys
tokius mokomuosius dalykus, kaip matematika, ir
nerengiantys konkrečios profesinės srities specialistų,
turėtų būti priskirti 2330 pogrupiui „Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo mokytojai“, net jeigu jie dirba
profesinėse ar techninėse mokyklose ar kolegijose.

organizing and participating in school activities such as
excursions, sporting events and concerts. Examples of
the occupations classified here: - Secondary education
teacher - High school teacher Some related
occupations classified elsewhere: - Head teacher - 1345
- School principal -1345 - Vocational education teacher
- 2330 - Schools inspector - 2351 - Literacy tutor
(private tuition) - 2359 - Mathematics coach (private
tuition) - 2359 - School counsellor - 2359 Those who
teach vocational subjects that are intended to prepare
students for employment in a particular occupational
group should be classified in Unit group 2320,
Vocational education teachers, whether they work in a
general secondary school or in a vocational or
technical school or college. Those who teach, at
secondary education level, subjects such as
mathematics that do not aim to prepare students for
employment in a specific occupational area, should be
classified in Unit group 2330, Secondary education
teachers, even if they are employed in a vocational or
technical college.

234

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai
Primary school and early childhood teachers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Description:

Primary school and early childhood teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai moko
įvairių pradinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų ir
organizuoja ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: ugdymo programos
rengimas ir įvairių pradinio ugdymo lygmens
mokomųjų dalykų mokymas; vaikų kalbai, fiziniams ir
socialiniams įgūdžiams lavinti skirtos veiklos
planavimas ir organizavimas; ataskaitų rengimas. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
2341 Pradinio ugdymo mokytojai 2342 Ikimokyklinio
ugdymo mokytojai

Explanatory
notes:

Primary school and early childhood teachers teach a
range of subjects at the primary level of education and
organize educational activities for children below
primary school age. Tasks performed usually include:
preparing programme of learning and giving
instruction in a range of subjects at the primary
education level, planning and organising activities
designed to facilitate children’s development of
language, physical and social skills; preparing reports.
Supervision of other workers may be included.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 2341 Primary school teachers
2342 Early childhood educators

2341

Pradinio ugdymo mokytojai
Primary school teachers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pradinio ugdymo mokytojai

Description:

Primary school teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Pradinio ugdymo mokytojai moko įvairių pradinio
Explanatory
ugdymo lygmens mokomųjų dalykų. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) pamokų planų rengimas pagal mokymo
planams keliamus reikalavimus; (b) individualus
mokinių ir grupinis mokymas, naudojant įvairius
mokymo metodus ir medžiagą (pavyzdžiui,
kompiuterius, knygas, žaidimus) bei jų pritaikymas
skirtingiems mokinių poreikiams; (c) tvarkos ir gerų
darbo įpročių klasėje diegimas; (d) tokios mokiniams
skirtos veiklos, kaip sporto renginiai, koncertai ir
ekskursijos, planavimas ir organizavimas; (e) užduočių
klasėje ir namų darbų skyrimas bei įvertinimas; (f)
mokinių pažangumo testų ir užduočių rengimas,
skyrimas ir įvertinimas; (g) mokinių pažangos ir elgesio
stebėjimas ir vertinimas; (h) mokinių priežiūra klasėse ir
kitose mokyklos vietose, įskaitant ir žaidimų aikšteles;
(i) dalyvavimas darbuotojų posėdžiuose ir
susirinkimuose, konsultavimasis su kitais mokytojais
ugdymo klausimais; (j) tėvų susirinkimų rengimas ir
dalyvavimas juose, siekiant aptarti mokinių pažangą ir
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Primary school teachers teach a range of subjects at
the primary education level. Tasks include - (a)
preparing daily and longer term lesson plans in
accordance with curriculum guidelines; (b) instructing
children individually and in groups, using various
teaching methods and materials (e.g. computers,
books, games), adapting to children’s varying needs; (c)
maintaining discipline and good working habits in the
classroom; (d) planning and conduct activities with the
children such as sporting activities, concerts and
excursions; (e) assigning and grading class work and
homework; (f) preparing, administering, and grading
tests and assignments to evaluate children’s progress;
(g) observing and evaluating children’s performance
and behaviour; (h) supervising children during classes
and at other times in the school day, including the
playground during breaks; (i) participating in staff
meetings and other sessions, and conferring with other
teachers concerning educational issues; (j) preparing
for and attending parent meetings to discuss children’s
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įvairias problemas. Šio pogrupio profesijos pavyzdys –
Pradinio ugdymo mokytojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Vyriausiasis mokytojas – 1345 –
Mokyklos direktorius – 1345 – Mokyklų inspektorius –
2351

progress and problems. Examples of the occupations
classified here: - Primary school teacher Some related
occupations classified elsewhere: - Head teacher - 1345
- School principal - 1345 - Schools inspector - 2351

2342

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
Early childhood educators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Description:

Early childhood educators

Aiškinamosios
pastabos:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai ugdo ir organizuoja
Explanatory
žaidimus ikimokyklinio amžiaus vaikų socialiniam,
notes:
fiziniam ir protiniam vystymuisi skatinti. Atliekamos
užduotys: (a) individualios ir grupinės veiklos, kuria
siekiama lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir
socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą,
planavimas ir organizavimas; (b) kalbos vystymosi
skatinimas, sekant pasakas, vaidinant, dainuojant,
deklamuojant eilėraščius, kalbantis ir ginčijantis; (c)
vadovavimas vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę
kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius,
muziką ir fizinį parengtumą; (d) vaikų stebėjimas,
siekiant įvertinti jų pažangą ir nustatyti vystymosi,
emocines ar sveikatos problemas; (e) vaikų mitybos,
gerovės ir saugumo stebėjimas bei vertinimas ir
veiksnių, galinčių trukdyti jų pažangai, nustatymas; (f)
vaikų veiklos priežiūra, užtikrinant jų saugumą ir
sprendžiant konfliktus; (g) vaikų konsultavimas ir
pagalba, ugdant tinkamus mitybos, rengimosi ir
asmeninės higienos įgūdžius; (h) vaikų pažangos ar
problemų aptarimas su tėvais ir kitais darbuotojais, taip
pat poreikio kreiptis į kitas tarnybas ir tinkamų veiksmų
nustatymas; (i) bendradarbiavimas su kitais paslaugų
teikėjais, dirbančiais su vaikais. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Priešmokyklinio ugdymo pedagogas –
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Vaikų priežiūros
dienos centro direktorius – 1341 – Auklė – 5311

235

Kiti mokymo specialistai
Other teaching professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti mokymo specialistai

Description:

Other teaching professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti mokymo specialistai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir Explanatory
konsultuoja dėl mokymo metodų, moko mokymosi
notes:
sunkumų ir specialiųjų poreikių turinčius asmenis;
moko užsienio kalbų migracijos ir panašiais tikslais;
moko individualiai; užsiima meniniu ugdymu, moko
informacinių technologijų praktikos ir kitų mokomųjų
dalykų atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio
ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos, teikia kitas
mokymo paslaugas, nepriskirtas 23 pagrindiniam
pogrupiui „Mokymo specialistai“. Pagrindinės
atliekamos užduotys: mokslo tiriamųjų darbų atlikimas
ir mokymo metodų, kursų ir mokymo priemonių
kūrimas ar konsultavimas šiais klausimais; fizinę negalią
turinčių vaikų, jaunuolių ar suaugusiųjų mokymas arba
mokymosi sunkumų ar kitų specialiųjų poreikių turinčių
asmenų mokymas, užsienių kalbų mokymas migracijos
tikslais; muzikos, dramos, šokio, vaizduojamojo ir kitų
menų teorijos, praktikos ir atlikimo mokymas;
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Early childhood educators promote the social, physical,
and intellectual development of children below primary
school age through the provision of educational and
play activities Tasks include - (a) planning and
organizing individual and group activities designed to
facilitate the development of children's motor skills,
cooperative and social skills, confidence and
understanding; (b) promoting language development
through story-telling, role-play, songs, rhymes and
informal conversations and discussions; (c) leading
children in activities that, provide opportunities for
creative expression through the media of art, dramatic
play, music and physical fitness; (d) observing children
in order to evaluate progress and to detect signs of
developmental, emotional or health related problems;
(e) observing and assessing nutritional health, welfare
and safety needs of students and identifying factors
which may impede students' progress; (f) supervising
children's activities to ensure safety and resolve
conflicts; (g) guiding and assisting children in the
development of proper eating, dressing and toilet
habits (h) discussing progress or problems of children
with parents and other staff members and identifying
appropriate actions and referrals to other services (i)
establishing and maintaining collaborative
relationships with other service providers working with
young children. Examples of the occupations classified
here: - Early childhood educator - Pre-school teacher
Some related occupations classified elsewhere: - Child
care centre manager - 1341 - Child care worker - 5311

Other teaching professionals conduct research and
advise on teaching methods, teach people with
learning difficulties or special needs; teach non-native
languages for migration and related purposes; give
private tuition; teach arts, information technology and
other subjects outside the mainstream primary,
secondary and higher education systems and provide
other teaching services not classified elsewhere in Submajor group 23, Teaching professionals.. Tasks
performed usually include: conducting research and
developing or advising on teaching methods, courses
and aids; teaching physically handicapped children,
young persons or adults or those with learning
difficulties or other with special needs, teaching nonnative languages for migration purposes; teaching
students in practice, theory and performance of music,
drama,dance, visual and other arts; developing,
scheduling and conducting training programs and
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informacinių technologijų mokymo planų ir kursų
rengimas, tvarkaraščių sudarymas ir laikymosi priežiūra.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
2351 Švietimo metodų specialistai 2352 Specialiųjų
poreikių mokinių mokytojai 2353 Neformaliojo
švietimo kalbų mokytojai 2354 Neformaliojo švietimo
muzikos mokytojai 2355 Neformaliojo švietimo
meninio ugdymo mokytojai 2356 Neformaliojo
švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai
2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai

courses for information technology users. Occupations
in this minor group are classified into the following
unit groups: 2351 Education methods specialists 2352
Special needs teachers 2353 Other language teachers
2354 Other music teachers 2355 Other arts teachers
2356 Information technology trainers 2359 Teaching
professionals not elsewhere classified

2351

Švietimo metodų specialistai
Education methods specialists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Švietimo metodų specialistai

Description:

Education methods specialists

Aiškinamosios
pastabos:

Švietimo metodų specialistai atlieka mokslo
Explanatory
tiriamuosius darbus ir kuria mokymo metodus ir
notes:
priemones, rengia kursus ir konsultuoja šiais
klausimais. Jie tikrina ir nagrinėja mokytojų darbą,
švietimo įstaigų veiklą ir pasiektus rezultatus,
rekomenduoja, ką reikėtų keisti ir tobulinti. Atliekamos
užduotys: (a) mokymo metodų, planų ir kitų naujausių
švietimo praktikos pokyčių tyrimas bei konsultavimas
dėl to, ką būtinai reikėtų keisti ir būtų galima tobulinti;
(b) kursų turinio ir egzaminavimo metodų vertinimas ir
konsultavimas šiais klausimais; (c) garsinių ir vaizdinių
bei kitų mokymo priemonių tyrimas, jų įdiegimo
švietimo įstaigose planavimas ir organizavimas, taip pat
konsultavimas šiais klausimais; (d) mokomųjų dalykų ir
kursų registravimas pagal nustatytą tvarką ir naujų
kursų vertinimas; (e) nuolatinių profesinio tobulėjimo,
mokymų ir konsultacinių paslaugų teikimas
mokytojams; (f) seminarų ir konferencijų, skirtų
mokytojams mokyti, naujoms programoms ir
metodams naudoti, organizavimas ir vykdymas; (g)
naujų ugdymo programų ir kursų tikslų ir turinio
sandaros rengimas; (h) periodiškas lankymasis
mokyklose ir konsultavimasis su administracijos
darbuotojais ir mokytojais dėl mokymo planų, mokymo
metodų, įrangos ir kitais panašiais klausimais; (i)
dalyvavimas pamokose, siekiant įvertinti mokymo
metodus, mokytojų darbą ir gautus mokymo
rezultatus; (j) ataskaitų rengimas ir rekomendacijų dėl
galimų mokymo metodų planų pakeitimų ir
tobulinimo, taip pat kitais klausimais teikimas švietimo
srities valdžios institucijoms. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Mokymo planų koordinatorius – Mokymo
planų sudarytojas – Švietimo metodų specialistas –
Mokyklų inspektorius – Mokymo priemonių specialistas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Psichologas – 2634 – Socialinis pedagogas – 2359 –
Mokinių konsultantas – 2359

2352

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
Special needs teachers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai

Description:

Special needs teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai moko fizinę ar Explanatory
psichinę negalią turinčius vaikus, jaunuolius ar
notes:
suaugusiuosius arba mokymosi sunkumų ar kitų
specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Jie skatina
socialinį, emocinį, intelektinį ir fizinį mokinių vystymąsi.
Atliekamos užduotys: (a) mokinių intelektinių, fizinių,
socialinių ir emocinių gebėjimų ir jų ribų vertinimas,
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Education methods specialists conduct research and
develop or advise on teaching methods, courses and
aids. They review and examine teachers' work, the
functioning of educational institutions and the results
achieved and recommend changes and improvements.
Tasks include - (a) researching into current
developments in curricula, teaching methods and other
educational practices, and advising on necessary
changes and possible improvements; (b) evaluating
and advising on contents of courses and methods of
examination; (c) researching into audio-visual and
other teaching aids and advising on, planning and
organising their introduction in educational
establishments; (d) documenting subjects and courses
developed, and evaluating new courses; (e) providing
ongoing professional development, training and
consultative services to teachers; (f) organizing and
conducting workshops and conferences to train
teachers in new programs and methods; (g) developing
the structure, content and objectives of new
educational courses and programs; (h) visiting schools
periodically and conferring with administrative and
teaching staff on questions relating to curricula,
teaching methods, equipment and other matters; (i)
visiting classrooms to observe teaching techniques and
to evaluate teachers performance, and scholastic
results obtained; (j) preparing reports and making
recommendations to educational authorities
concerning possible changes and improvements in
curricula, teaching methods, and other matters.
Examples of the occupations classified here: Curriculum coordinator - Curriculum developer Education methods specialist - Schools inspector Teaching aids specialist Some related occupations
classified elsewhere: - Educational psychologist – 2634
- School counsellor – 2359 - Student advisor - 2359

Special needs teachers teach physically or mentally
handicapped children, young persons, or adults, or
those with learning difficulties or other special needs.
They promote the social, emotional, intellectual and
physical development of their students. Tasks include (a) assessing students' abilities and limitations with
regard to intellectual, physical, social and emotional
70/323

ISCO-08

išskyrus išskirtinio intelekto mokinius ar kitas
konkrečias problemas; (b) mokymo planų sudarymas ir
keitimas, taip pat mokinių gebėjimams ir poreikiams
pritaikytų programų, pamokų ir užduočių rengimas ir
vykdymas; (c) individualus ar grupinis mokymas,
naudojant specialius mokinių poreikiams pritaikytus
metodus ar mokymo priemones; (d) specialiųjų
ugdymo būdų ir metodų naudojimas, siekiant tobulinti
pojūtinių ir suvokimo judėjimo įgūdžių, kalbos
pažinimo ir atminties lavinimą; (e) elgesio taisyklių ir
tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra; (f) mokomųjų
bendrųjų dalykų dėstymas kurtiesiems ir
neprigirdintiesiems, akliesiems ir silpnaregiams bei kitą
negalią turintiems mokiniams, taip pat praktinių
pagalbos sau įgūdžių lavinimas; (g) mokinių
pasitikėjimo, interesų, gebėjimų, rankų įgūdžių ir
koordinacijos skatinimas ir ugdymas; (h)
konsultavimasis su kitais darbuotojais, planuojant
specialiųjų poreikių turinčių mokinių pamokas ir
sudarant jų tvarkaraščius; (i) duomenų apie mokinius ir
kitos informacijos rengimas ir tvarkymas, taip pat
ataskaitų teikimas; (j) įvairių vertinimo formų rengimas
ir kiekvieno mokinio pažangos įvertinimas; (k)
konsultavimasis su mokiniais, tėvais, vyriausiaisiais
mokytojais ir kitais mokinių priežiūros specialistais,
sudarant individualius ugdymo planus, skirtus mokinių
vystymuisi skatinti. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Mokymosi sunkumų turinčių asmenų specialusis
pedagogas – Mokymosi sunkumų turinčių asmenų
mokytojas –Koreguojamojo mokymo mokytojas –
Talentingų vaikų mokytojas – Kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų mokytojas – Aklųjų ir silpnaregių
mokytojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Profesijos mokytojas – 2320 – Pagrindinio
ir vidurinio ugdymo mokytojas – 2330 – Pradinio
ugdymo mokytojas – 2341

impairments, exceptional intellectual gifts, or other
specific problems; (b) designing or modifying curricula
and preparing and delivering programmes, lessons and
activities adapted to students’ abilities and needs; (c)
giving instruction on an individual or group basis using
special techniques or aids appropriate to students’
needs; (d) employing special educational strategies and
techniques during instruction to improve the
development of sensory- and perceptual-motor skills,
language, cognition, and memory; (e) establishing and
enforcing rules for behaviour and policies and
procedures to maintain order among students; (f)
teaching academic subjects, and practical and self-help
skills to students with hearing, sight and other
impairments; (g) stimulating and developing students’
confidence interests, abilities, manual skills and
coordination; (h) conferring with other staff members
to plan and schedule lessons for special needs
students; (i) preparing and maintaining student data
and other records and submitting reports; (j)
administering various forms of assessment and
evaluating progress of each student; (k) conferring with
students, parents, head teacher and other relevant
professionals involved in the students’ care to develop
individual educational plans designed to promote
students' development. Examples of the occupations
classified here: - Learning disabilities special education
teacher - Learning support teacher - Remedial teacher
- Teacher of gifted children - Teacher of the hearing
impaired - Teacher of the sight impaired Some related
occupations classified elsewhere: - Vocational
education teacher - 2320 - Secondary school teacher 2330 - Primary school teacher - 2341

2353

Kiti kalbų mokytojai
Other language teachers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiti kalbų mokytojai

Description:

Other language teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai moko užsienio Explanatory
kalbų suaugusiuosius ir vaikus, kurie kalbos mokosi
notes:
norėdami asmeniškai tobulėti arba migracijos tikslais,
kad atitiktų įsidarbinimo reikalavimus ar būtų lengviau
jiems dalyvauti švietimo programose užsienio kalba. Jie
dirba atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo
ir aukštojo mokslo sistemos arba teikia pagalbą šių
lygmenų mokiniams ir mokytojams. Atliekamos
užduotys: (a) mokinių gebėjimų lygmens ir kalbos
išmokimo sunkumų vertinimas, mokinių poreikių ir
mokymosi tikslų nustatymas; (b) pamokų ir grupinių
bei individualių seminarų, kurių turinys ir sparta yra
pritaikyti mokinių gebėjimams ir poreikiams,
planavimas, rengimas ir vedimas; (c) mokomosios
medžiagos rengimas ir turimos medžiagos pritaikymas;
(d) mokinių pažangos vertinimas; (e) pagalba
mokiniams pamokose, kai mokomųjų dalykų mokoma
negimtąja mokinio kalba; (f) pagalba kitiems
mokytojams, sudarantiems specialiąsias mokymo
programas mokiniams, besimokantiems pagrindinės
mokymo kalbos; (g) užduočių skyrimas ir taisymas,
egzaminų rengimas ir įvertinimas; (h) mokinių
pažangumo įvertinimas, registravimas ir ataskaitų
teikimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Intensyviojo kalbos mokymo mokytojas – Migrantų
mokytojas – Praktinio kalbos mokymo mokytojas –
Antrosios kalbos mokytojas Kai kurios kitur priskirtos
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Other language teachers teach non-native languages
to adults and children who are learning a language for
reasons of migration, to fulfil employment
requirements or opportunities, to facilitate
participation in educational programmes delivered in a
foreign language, or for personal enrichment. They
work outside the mainstream primary, secondary and
higher education systems, or in support of students
and teachers within those systems. Tasks include - (a)
assessing the level of ability and the extent of language
difficulties of students, and establishing students'
needs and learning goals; (b) planning, preparing and
delivering lessons and workshops for groups and
individuals with content and rate of progression
adapted to students’ abilities and needs; (c) designing
and producing teaching materials and adapting
existing materials; (d) assessing students' progress; (e)
assisting students in classroom settings where subjects
are taught in a language other than the students’
native language; (f) providing assistance to other
teachers by designing special teaching programs for
students still learning the main language of instruction;
(g) assigning and correcting work, and preparing and
grading exams; (h) assessing, recording and reporting
on students’ progress. Examples of the occupations
classified here: - Intensive language teacher - Migrant
education teacher - Practical
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giminiškos profesijos: – Universiteto dėstytojas – 2310
– Profesijos mokytojas – 2320 – Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo mokytojas – 2330 – Pradinio ugdymo
mokytojas – 2341

language teacher - Second language teacher Some
related occupations classified elsewhere: - University
lecturer - 2310 - Vocational education teacher – 2320 Secondary school teacher - 2330 - Primary school
teacher - 2341

2354

Kiti muzikos mokytojai
Other music teachers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiti muzikos mokytojai

Description:

Other music teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai moko
Explanatory
mokinius muzikos teorijos, praktikos ir atlikimo atskirai notes:
nuo bendrojo pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo sistemos, tačiau gali mokyti papildomai
privačiai ar mažose grupėse po pamokų pagal
jungtines su bendrojo švietimo įstaigomis programas.
Atliekamos užduotys: (a) mokinių gebėjimų lygmens
vertinimas ir poreikių bei mokymosi tikslų nustatymas;
(b) mokymo programų, pamokų ir grupinių bei
individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas;
(c) medžiagos apie muzikos teoriją ir interpretaciją
rengimas ir pristatymas; (d) praktinis dainavimo ar
grojimo konkrečiu muzikos instrumentu mokymas ir
rodymas; (e) mokinių mokymas skaityti muzikos natas
ir jas rašyti; (f) užduočių skyrimas ir muzikos kūrinių,
atitinkančių mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus,
mokymas; (g) mokinių vertinimas ir konsultavimas,
pastabų teikimas ir skatinimas; (h) mokymo metodų ir
planų, kurso medžiagos peržiūra; (i) mokinių rengimas
egzaminams, pasirodymams ir vertinimams; (j) išvykų į
muzikinius renginius organizavimas; (k) mokinių darbo
perklausų ar pasirodymų organizavimas ir pagalba
jiems rengiantis. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Privatus gitaros mokytojas – Privatus pianino
mokytojas – Privatus dainavimo mokytojas – Privatus
smuiko mokytojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Universiteto dėstytojas – 2310 – Profesijos
mokytojas – 2320 – Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
mokytojas – 2330 – Pradinio ugdymo mokytojas – 2341
Pastabos Pagrindinių, vidurinių ir pradinių mokyklų
muzikos mokytojai atitinkamai priskirti 2330 pogrupiui
„Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“ ir 2341
pogrupiui „Pradinio ugdymo mokytojai“.

2355

Kiti meninio ugdymo mokytojai
Other arts teachers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiti meninio ugdymo mokytojai

Description:

Other arts teachers

Aiškinamosios
pastabos:

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai
Explanatory
moko mokinius šokio, dramos, vaizduojamojo ir kitų
notes:
menų (išskyrus muziką) teorijos, praktikos ir atlikimo
atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir
aukštojo mokslo sistemos, tačiau gali mokyti
papildomai privačiai ar mažose grupėse po pamokų
pagal jungtines su bendrojo švietimo įstaigomis
programas. Atliekamos užduotys: (a) mokinių gebėjimų
lygmens vertinimas ir poreikių nustatymas; (b) studijų,
pamokų ir grupinių bei individualių seminarų
planavimas, rengimas ir vedimas; (c) mokomojo dalyko
teorinės medžiagos rengimas ir pristatymas; (d)
praktinis dramos, šokio, vaizduojamojo ir kito meno
mokymas ir demonstravimas; (e) užduočių ir darbo,
atitinkančio mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus,
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Other music teachers teach students in the practice,
theory and performance of music outside the
mainstream primary, secondary and higher education
systems, but may provide private or small group tuition
as an extra curricular activity in association with
mainstream educational institutions. Tasks include - (a)
assessing the students’ level of ability and determining
needs and learning goals; (b) planning, preparing and
delivering programs of study, lessons and workshops
for individual students and groups; (c) preparing and
presenting material on the theory and interpretation of
music; (d) instructing and demonstrating practical
aspects of singing or of playing a particular instrument;
(e) teaching students to read and write musical
notation; (f) assigning exercises and teaching pieces of
music relevant to students’ level of ability, interests and
talents; (g) assessing students and offering advice,
criticism and encouragement; (h) revising curricula,
course content, course materials and methods of
instruction; (i) preparing students for examinations,
performances and assessments; (j) arranging visits and
tours to musical performances; (k) organizing and
assisting in auditions or performances of students'
work. Examples of the occupations classified here: Guitar teacher (private tuition) - Piano teacher (private
tuition) - Singing teacher (private tuition) - Violin
teacher (private tuition) Some related occupations
classified elsewhere: - University lecturer - 2310 Vocational education teacher – 2320 - Secondary
school teacher - 2330 - Primary school teacher - 2341
Regular secondary and primary school teachers who
teach music are classified in Unit groups 2330,
Secondary education teachers, and 2341, Primary
school teachers respectively.

Other arts teachers teach students in the practice,
theory and performance of dance, drama, visual and
other arts (excluding music) outside the mainstream
primary, secondary and higher education systems, but
may provide private or small group tuition as an
extracurricular activity in association with mainstream
educational institutions Tasks include - (a) assessing
the students’ level of ability and determining learning
needs; (b) planning, preparing and delivering programs
of study, lessons and workshops for individual students
and groups; (c) preparing and presenting material on
the theory of the subject area being studied; (d)
instructing and demonstrating practical aspects of
drama, dance, visual or other arts; (e) assigning
exercises and work relevant to students’ level of ability,
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skyrimas; (f) mokinių vertinimas ir konsultavimas,
pastabų teikimas ir skatinimas; (g) mokymo metodų ir
planų, kurso medžiagos peržiūra; (h) mokinių rengimas
egzaminams, pasirodymams ir vertinimams; (i) išvykų į
parodas ir spektaklius organizavimas; (j) mokinių
pasirodymų ir darbų parodų organizavimas ir pagalba
jiems rengiantis. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Privatus šokių mokytojas – Privatus dramos mokytojas
– Privatus tapybos mokytojas – Privatus skulptūros
mokytojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Universiteto dėstytojas – 2310 – Profesijos
mokytojas – 2320 – Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
mokytojas – 2330 – Pradinio ugdymo mokytojas – 2341
– Privatus muzikos mokytojas – 2354 Pastabos
Pagrindinių, vidurinių ir pradinių mokyklų meninio
ugdymo mokytojai atitinkamai priskirti 2330 pogrupiui
„Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“ ir 2341
pogrupiui „Pradinio ugdymo mokytojai“.

interests and talents; (f) assessing students and
offering advice, criticism and encouragement; (g)
revising curricula, course content, course materials and
methods of instruction; (h) preparing students for
examinations, performance and assessments; (i)
arranging visits and tours to exhibitions and
performances; (j) organising and assisting in
performances or exhibitions of students' work.
Examples of the occupations classified here: - Dance
teacher (private tuition) - Drama teacher (private
tuition) - Painting teacher (private tuition) - Sculpture
teacher (private tuition) Some related occupations
classified elsewhere: - University lecturer - 2310 Vocational education teacher - 2320 - Secondary
school teacher - 2330 - Primary school teacher - 2341 Private music teacher - 2354 Regular secondary and
primary school teachers who teach arts subjects are
classified in Unit groups 2330, Secondary education
teachers, and 2341, Primary school teachers
respectively.

2356

Informacinių technologijų mokytojai
Information technology trainers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Informacinių technologijų mokytojai

Description:

Information technology trainers

Aiškinamosios
pastabos:

Neformaliojo švietimo informacinių technologijų
Explanatory
praktikos mokytojai sudaro mokymų programas ir
notes:
kursus kompiuterių ir kitų informacinių technologijų
naudotojams, nustato jų tvarkaraščius ir juos vykdo
atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir
aukštojo mokslo sistemos. Atliekamos užduotys: (a)
informacinių technologijų mokymo poreikių ir atskirų
naudotojų bei organizacijų reikalavimų nustatymas; (b)
mokomosios medžiagos ir tokių mokymo priemonių,
kaip vadovėliai, vaizdinės priemonės, elektroniniai
vadovai, demonstraciniai modeliai, pagalbinių
informacinių mokymo dokumentų rengimas ir kūrimas,;
(c) individualių ar grupinių mokymo programų
rengimas, koordinavimas, tvarkaraščių sudarymas;
pagalba per seminarus, posėdžius, demonstracijas ir
konferencijas; (d) vykstančių mokymų kokybės ir
veiksmingumo vertinimo stebėsena, taip pat mokymo
tikslų, metodų ir siektinų kurso rezultatų peržiūra ir
keitimas; (e) papildomos medžiagos rinkimas,
nagrinėjimas ir tyrimas, siekiant visapusiškai suprasti
dalyko esmę ir sistemą; (f) informacijos apie naujų
gaminių versijų išleidimą, programinės įrangos
naujoves ir bendrus informacinių technologijų
polinkius pateikimas, naudotojams skirtų gaminių ir
medžiagų tokių aprašų, kaip mokymo, rekomendacinių
ir instrukcinių vadovų rengimas, pagalbos internetu
teikimas, instrukcijų naudojimas ir tvarkymas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Kompiuterių
naudojimo mokytojas – Programinės įrangos
naudojimo mokytojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Universiteto dėstytojas – 2310
– Profesijos mokytojas – 2320 – Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo mokytojas – 2330 – Pradinio ugdymo
mokytojas – 2341 – Personalo mokymo specialistas –
2424
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Information technology trainers develop, schedule and
conduct training programs and courses for computer
and other information technology users outside the
mainstream primary, secondary and higher education
systems. Tasks include - (a) identifying the information
technology training needs and requirements of
individual users and organizations; (b) preparing and
developing instructional training material and aids
such as handbooks, visual aids, online tutorials,
demonstration models, and supporting training
reference documentation; (c) designing, coordinating,
scheduling and conducting training and development
programs that can be delivered in the form of
individual and group instruction, and facilitating
workshops meetings; demonstrations and conferences;
(d) monitoring and performing ongoing evaluation and
assessment of training quality and effectiveness, and
reviewing and modifying training objectives, methods
and course deliverables; (e) gathering, investigating
and researching background materials to gain a full
understanding of the subject matter and systems; (f)
keeping up-to-date with new product version releases,
advances in software, and general information
technology trends, writing end user products and
materials such as user training, tutorial and instruction
manuals, online help, and operating and maintenance
instructions. Examples of the occupations classified
here: - Computer trainer - Software trainer Some
related occupations classified elsewhere: - University
lecturer - 2310 - Vocational education teacher - 2320 Secondary school teacher - 2330 - Primary school
teacher - 2341 - Staff development officer- 2424
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2359

Kitur nepriskirti mokymo specialistai
Teaching professionals not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Description:

Teaching professionals not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima mokymo specialistus nepriskirtus
Explanatory
23 pagrindiniam pogrupiui „Mokymo specialistai“.
notes:
Pavyzdžiui, šiai grupei skiriami asmenys, privačiai
mokantys kitų mokomųjų dalykų, išskyrus užsienio
kalbas ir menus, ir asmenys, konsultuojantys mokinius
ugdymo klausimais. Atliekamos užduotys: (a) mokinių
gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių nustatymas;
(b) mokymo programų, pamokų ir grupinių bei
individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas;
c) mokomojo dalyko teorinės medžiagos rengimas ir
pristatymas; (d) praktinių mokomojo dalyko aspektų
mokymas ir demonstravimas; (e) užduočių ir darbo,
atitinkančio mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus,
skyrimas; (f) mokinių vertinimas ir konsultavimas,
pastabų teikimas ir skatinimas; (g) mokymo metodų ir
planų, kurso medžiagos peržiūra; (h) mokinių rengimas
egzaminams ir vertinimams; (i) mokinių konsultavimas
tokiais ugdymo klausimais, kaip kurso ir programos
pasirinkimas, pamokų tvarkaraštis, mokyklos
pakeitimas, pamokų praleidimas, mokymosi įpročiai ir
karjeros planavimas; (j) mokinių konsultavimas, siekiant
padėti jiems suprasti asmenines, socialines ar elgesio
problemas, darančias poveikį jų ugdymui, ir jas įveikti;
(k) mokinių rengimas tolesniam mokymuisi, skatinant
juos nagrinėti mokymosi galimybes ir surasti būdų
sudėtingoms užduotims atlikti. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Privatus raštingumo mokytojas – Privatus
matematikos mokytojas – Mokyklos konsultantas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Universiteto dėstytojas – 2310 – Profesijos mokytojas –
2320 – Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojas –
2330 – Pradinio ugdymo mokytojas – 2341 –
Intensyviojo kalbos mokymo mokytojas – 2353 –
Migrantų mokytojas – 2353 – Privatus muzikos
mokytojas – 2354 – Privatus šokių mokytojas – 2355 –
Privatus dramos mokytojas – 2355 – Privatus tapybos
mokytojas – 2355 – Privatus skulptūros mokytojas –
2355 – Mokyklos psichologas – 2634 – Šeimos
psichologas – 2635 – Socialinis darbuotojas – 2635

24

Verslo ir administravimo specialistai
Business and administration professionals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Verslo ir administravimo specialistai

Description:

Business and administration professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Verslo ir administravimo specialistai atlieka analitines,
Explanatory
koncepcines ir praktines užduotis, kad galėtų teikti
notes:
finansų, žmogiškųjų išteklių, viešųjų ryšių ir rinkodaros,
pardavimo technikos, medicinos, informacinių
technologijų ir ryšių paslaugas ir peržiūrėti
organizacines struktūras, metodus ir sistemas,
investicinėms programoms poveikį darančios
informacijos kiekybinei analizei atlikti.
Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
informacijos apie finansinį atsiperkamumą, savikainos

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

This unit group covers teaching professionals not
classified elsewhere in Sub-major group 23, Teaching
professionals. For instance, the group includes those
who provide private tuition in subjects other than
foreign languages and the arts, and those who provide
educational counselling to students. In such cases tasks
performed would include - (a) assessing students’ level
of ability and determining learning needs; (b) planning,
preparing and delivering programs of study, lessons
and workshops for individual students and groups; (c)
preparing and presenting material on the theory of the
subject area being studied; (d) instructing and
demonstrating practical aspects of the subject area
being studied; (e) assigning exercises and work
relevant to students’ level of ability, interests and
aptitude; (f) assessing students and offering advice,
criticism and encouragement; (g) revising curricula,
course content, course materials and methods of
instruction (h) preparing students for examinations and
assessments; (i) counselling students regarding
educational issues such as course and program
selection, class scheduling, school adjustment, truancy,
study habits, and career planning; (j) counselling
students to help them understand and overcome
personal, social, or behavioural problems affecting
their education; (k) preparing students for later
educational experiences by encouraging them to
explore learning opportunities and to persevere with
challenging tasks. Examples of the occupations
classified here: - Literacy tutor (private tuition) Mathematics coach (private tuition) - School counsellor
Some related occupations classified elsewhere:
University lecturer - 2310 Vocational education teacher
- 2320 Secondary school teacher - 2330 Primary school
teacher - 2341 Intensive language teacher - 2353
Migrant education teacher - 2353 Music teacher
(private tuition) - 2354 Dance teacher (private tuition) 2355 Drama teacher (private tuition) - 2355 Painting
teacher (private tuition) - 2355 Sculpture teacher
(private tuition) - 2355 Educational psychologist – 2634
Family counsellor - 2635 Social worker - 2635

Business and administration professionals perform
analytical, conceptual and practical tasks to provide
services in financial matters, human resource
development, public relations and marketing, sales in
the technical, medical, information and communication
technology areas and conduct, reviews of
organizational structures, methods and systems as well
as quantitative analyses of information affecting
investment programs. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the fourth ISCO skill level. Tasks performed by workers
in this sub-major group usually include: collecting,
analysing and interpreting information on the financial
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struktūrą ir organizacijų prekybos veiksmingumą
rinkimas, analizė ir aiškinimas; audito atlikimas,
finansinės atskaitomybės rengimas ir organizacijos
biudžeto sistemų kontrolė; finansinių planų ir strategijų
nustatymas ir peržiūra, pirkimo ir pardavimo užsakymų
vykdymas, derybos dėl prekių pirkimo ir pardavimo;
darbuotojų samdos, mokymų ir tobulinimo programų
rengimas, įgyvendinimas ir vertinimas; rinkodaros ir
viešųjų ryšių kampanijų moksliniai tyrimai, rengimas ir
įgyvendinimas; metodų ir politikos krypčių, skirtų
valdymo ir verslo operacijoms tobulinti bei skatinti ir
veiksmingumui didinti, tyrimas ir nustatymas; žinių apie
darbdavių ir konkurentų prekes bei paslaugas, rinkos
sąlygas įgijimas ir atnaujinimas; klientų poreikių
vertinimas ir paaiškinimai apie prekes bei paslaugas, jų
demonstravimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
skirstomos į tokias grupes: 241 Finansų specialistai 242
Administravimo specialistai 243 Pardavimo, rinkodaros
ir viešųjų ryšių specialistai

viability, cost structures and trading effectiveness of
organizations; conducting audits, preparing financial
statements and controlling treasury systems for
organizations; developing and reviewing financial plans
and strategies, executing buy and sell orders, and
negotiating the purchase and sale of commodities;
developing, implementing and evaluating staff
recruitment, training and development programs;
researching, developing and implementing marketing
and public relations campaigns; studying and
developing methods and policies to improve and
promote government and business operations and
effectiveness; acquiring and updating knowledge of
employers’ and competitors’ goods and services, and
market conditions; assessing customers’ needs and
explaining and demonstrating goods and services to
them. Occupations in this sub-major group are
classified into the following minor groups: 241 Finance
professionals 242 Administration professionals 243
Sales, marketing and public relations professionals

241

Finansų specialistai
Finance professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Finansų specialistai

Description:

Finance professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Finansų specialistai planuoja, rengia, organizuoja,
Explanatory
administruoja, investuoja, valdo ir atlieka kiekybinę
notes:
finansinės apskaitos sistemų ar asmenų, įmonių ir
valstybinių ar privačių įstaigų lėšų analizę. Pagrindinės
atliekamos užduotys: organizacijos finansinės
atskaitomybės rengimas ir organizavimas; organizacijos
finansinių duomenų peržiūra; asmenų ir organizacijų
konsultavimas finansų klausimais; analitinių ataskaitų
apie ekonomikos segmentų arba visos ekonomikos
rengimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 2411 Buhalteriai 2412 Finansų ir investicijų
konsultantai 2413 Finansų analitikai

2411

Buhalteriai
Accountants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Buhalteriai

Description:

Accountants

Aiškinamosios
pastabos:

Buhalteriai planuoja, organizuoja ir administruoja
asmenų ir įmonių apskaitos sistemas. Kai kurie šio
pogrupio profesijų atstovai nagrinėja ir analizuoja
asmenų ir įmonių apskaitos bei finansinius duomenis,
užtikrina jų tikslumą ir atitiktį nustatytiems apskaitos
standartams ir procedūroms. Atliekamos užduotys: (a)
konsultavimas biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų
apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir
įdiegimo klausimais; (b) finansinės atskaitomybės,
teiktinos vadovybei, akcininkams ir įstatymų
nustatytoms ar kitoms institucijoms, rengimas ir
tvirtinimas; (c) mokesčių deklaracijų rengimas,
konsultavimas mokesčių dydžio klausimais ir mokesčių
inspekcijos darbuotojų ginčytinų reikalavimų mokėti
mokesčius, užginčijimas; (d) pelno prognozių ir
biudžeto rengimas ar ataskaitų teikimas; (e) finansinių
tyrimų, esant įtarimų dėl sukčiavimo, nemokumo ir
bankroto, atlikimas; (f) apskaitos ir buhalterinių
duomenų auditas; (g) tyrimų atlikimas ir vadovybės
konsultavimas produktyvumo, gaminių sandėliavimo,

Explanatory
notes:

Accountants plan, organize and administer accounting
systems for individuals and establishments. Some
occupations classified here examine and analyse the
accounting and financial records of individuals and
establishments to ensure accuracy and compliance
with established accounting standards and procedures.
(a) advising on, planning and installing budgetary,
accounts controlling and other accounting policies and
systems; (b) preparing and certifying financial
statements for presentation to management,
shareholders and statutory or other bodies; (c)
preparing tax returns, advising on taxation problems
and contesting disputed claims before tax officials; (d)
preparing or reporting on profit forecasts and budgets;
(e) conducting financial investigations in such matters
as suspected fraud, insolvency and bankruptcy; (f)
auditing accounts and bookkeeping records; (g)
conducting investigations and advising management
on financial aspects of productivity, stockholdings,
sales, new products, etc.; (h) devising and controlling a
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Finance professionals plan, develop, organize,
administer, invest, manage and conduct quantitative
analyses of either financial accounting systems or
funds for individuals, establishments and public or
private institutions. Tasks performed usually include:
preparing and organizing financial statements for an
organization; reviewing financial materials of an
organization; providing financial advice to individuals
and organizations; preparing analytic reports
concerning segments of the economy and the
economy as a whole. Occupations in this minor group
are classified into the following unit groups: 2411
Accountants 2412 Financial and investment advisers
2413 Financial analysts
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pardavimo, naujų gaminių ir pan. finansiniais
klausimais; (h) sistemos, skirtos gaminių ir paslaugų
savikainai nustatyti, sukūrimas ir kontrolė. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Buhalteris – Auditorius –
Privilegijuotasis buhalteris – Diplomuotas buhalteris –
Finansų kontrolierius – Bankrutuojančios įmonės
administratorius – Valdymo buhalteris – Mokesčių
buhalteris Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Finansų padalinio vadovas – 1211 –
Buhalterio padėjėjas – 3313 – Buhalteris sąskaitininkas
– 3313

system to determine unit cost of products and services.
Examples of the occupations classified here: Accountant - Auditor - Chartered accountant Certified accountant - Financial controller - Insolvency
trustee - Management accountant - Tax accountant
Some related occupations classified elsewhere: Finance manager - 1211 - Accounting assistant - 3313
- Bookkeeper - 3313

2412

Finansų ir investicijų konsultantai
Financial and investment advisers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Finansų ir investicijų konsultantai

Description:

Financial and investment advisers

Aiškinamosios
pastabos:

Finansų ir investicijų konsultantai rengia finansinius
Explanatory
planus asmenims ir organizacijoms, taip pat jų vardu
notes:
investuoja lėšas ir jas valdo. Atliekamos užduotys: (a)
klientų duomenų bazės kūrimas ir tvarkymas; (b)
pokalbiai su klientais, siekiant nustatyti jų finansinę
padėtį ir tikslus, rizikos ribas ir sužinoti kitą informaciją,
kurios reikia finansiniams planams ir investavimo
strategijoms rengti; (c) finansinių tikslų nustatymas ir
strategijų jiems pasiekti rengimas ir įgyvendinimas; (d)
vertybinių popierių ir obligacijų įsigijimo ir pardavimo
organizavimas; (e) investicinės veiklos stebėsena, taip
pat investicinių planų peržiūra ir koregavimas pagal
pakitusius poreikius ir rinkos pokyčius; (f) draudimo
apsaugos siūlymas klientams ir organizavimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Nekilnojamojo turto
planuotojas – Finansų planuotojas – Investicijų
planuotojas

2413

Finansų analitikai
Financial analysts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Finansų analitikai

Description:

Financial analysts

Aiškinamosios
pastabos:

Finansų analitikai atlieka kiekybinę informacijos,
Explanatory
darančios poveikį valstybinių ar privačių įstaigų
notes:
investicijų programoms, analizę. Atliekamos užduotys:
(a) finansinės informacijos analizė, siekiant rengti
verslo, pramonės ir ekonominių sąlygų prognozes,
kurios naudojamos priimant investavimo sprendimus;
(b) žinių plėtimas, siekiant neatsilikti nuo gamybos
technologijų, verslo, finansų ir ekonomikos teorijos
pokyčių; (c) duomenų, darančių poveikį tokiems
investiciniams elementams, kaip kaina, pelningumas,
stabilumas, investicijų rizikos ateities polinkiai ir įtaką
darantys ekonominiai veiksniai, aiškinimas; (d)
ekonomikos, pramonės ir verslo pokyčių stebėsena
atliekant informacijos, gautos iš finansinių leidinių ir
tarnybų, investavimo ir bankininkystės įmonių,
valstybės institucijų, prekybos leidinių, įmonių ir
asmeninių pokalbių, analizę; (e) rekomendavimas
investuoti ir kada investuoti bendrovėms, investicijų
įmonės darbuotojams ar investuojantiems asmenims;
(f) vertybinių popierių pardavimo ir pasiūlymo
visuomenei kainos nustatymas; (g) investicinių veiksmų
planų rengimas pagal finansines analizes; (h) įvairių
tam tikros pramonės šakos vertybinių popierių
santykinės kokybės vertinimas ir lyginimas; (i) žodinių ir
rašytinių ataskaitų dėl bendrų ekonomikos polinkių,
atskirų bendrovių ir visos pramonės teikimas. Šio
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Financial and investment advisers develop financial
plans for individuals and organizations, and invest and
manage funds on their behalf. (a) building and
maintaining a client base; (b) interviewing clients to
determine financial status and objectives, risk tolerance
and other information needed to develop financial
plans and investment strategies; (c) setting financial
objectives, and developing and implementing
strategies for achieving the financial objectives; (d)
arranging to buy and sell stocks and bonds for clients;
(e) monitoring investment performance, and reviewing
and revising investment plans based on modified
needs and changes in markets; (f) recommending and
arranging insurance cover for clients. Examples of the
occupations classified here: - Estate planner - Financial
planner - Investment adviser

Financial analysts conduct quantitative analyses of
information affecting investment programs of public or
private institutions. (a) analyzing financial information
to produce forecasts of business, industry, and
economic conditions for use in making investment
decisions; (b) maintaining knowledge and staying
abreast of developments in the fields of industrial
technology, business, finance, and economic theory; (c)
interpreting data affecting investment programs, such
as price, yield, stability, future trends in investment
risks, and economic influences; (d) monitoring
economic, industrial, and corporate developments
through analysis of information obtained from financial
publications and services, investment banking firms,
government agencies, trade publications, company
sources, and personal interviews; (e) recommending
investments and investment timing to companies,
investment firm staff, or the investing public; (f)
determining the prices at which securities should be
syndicated and offered to the public; (g) preparing
plans of action for investment based on financial
analyses. (h) evaluating and comparing the relative
quality of various securities in a given industry; (i)
presenting oral and written reports on general
economic trends, individual corporations, and entire
industries. Examples of the occupations classified here:
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pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Obligacijų analitikas –
Investicijų analitikas – Vertybinių popierių konsultantas

- Bond analyst - Investment analyst - Securities
consultant

242

Administravimo specialistai
Administration professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Administravimo specialistai

Description:

Administration professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Administravimo specialistai taiko įvairias koncepcijas ir Explanatory
teorijas organizacijų ir jose dirbančių asmenų
notes:
veiksmingumui didinti. Pagrindinės atliekamos
užduotys: organizacijos struktūros vertinimas ir
siūlymai, ką reikėtų tobulinti; užtikrinimas, kad
organizacijos darbinė veikla atitiktų jos tikslus;
organizacijos darbuotojų samda, mokymai, tobulinimas
ir konsultavimas. Šios grupės profesijos skirstomos į
tokius pogrupius: 2421 Vadybos ir organizavimo
analitikai 2422 Politikos ir administravimo specialistai
2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai

2421

Vadybos ir organizavimo analitikai
Management and organization analysts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vadybos ir organizavimo analitikai

Description:

Management and organization analysts

Aiškinamosios
pastabos:

Vadybos ir organizavimo analitikai padeda
Explanatory
organizacijoms siekti didesnio veiksmingumo ir spręsti notes:
organizacines problemas. Jie nagrinėja organizacines
struktūras, metodus, sistemas ir procedūras.
Atliekamos užduotys: (a) pagalba nustatant tikslus,
strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų
pasitenkinimo, ir jų skatinimas, taip pat veiksmingas
organizacijos lėšų naudojimas; (b) esamų sistemų ir
struktūrų analizė ir vertinimas; (c) esamų sistemų
aptarimas su darbuotojais ir visų organizacijos lygmenų
sistemų stebėjimas; (d) klientų orientavimas į
veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinių
problemų sprendimo būdų paieška; (e) darbinių tyrimų
atlikimas ir peržiūra analizuojant taikomus ir siūlomus
metodus bei tokias procedūras, kaip administracinės ir
raštinės procedūros; (f) organizacijos darbo struktūrinių
schemų, duomenų, ataskaitų, žinynų ir pareigybių
aprašų registravimas ir analizė; (g) siūlymų peržiūrėti
metodus ir procedūras, keisti darbų srautus, patikslinti
pareigines funkcijas ir spręsti organizacines problemas
rengimas ir rekomendavimas; (h) pagalba įgyvendinant
patvirtintas rekomendacijas, tikslinant nurodymus ir
procedūrų žinynus, taip pat rengiant kitus dokumentus;
(i) veiklos procesų peržiūra ir konsultavimas nukrypimų
nuo procedūrų ir standartų klausimais. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Organizavimo ir metodų
analitikas – Verslo konsultantas – Vadybos konsultantas
Kitur priskirta giminiška profesija – ITR verslo analitikas
– 2511
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Administration professionals apply various concepts
and theories related to improving the effectiveness of
organizations and the individuals within the
organization. Tasks performed usually include:
evaluating the structure of organizations and
suggesting areas of improvement; ensuring that the
operational activities of an organization are consistent
with the policy objectives of the organization;
recruiting, training, developing, and counselling
personnel within an organization. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 2421 Management and organization analysts
2422 Policy administration professionals 2423
Personnel and careers professionals 2424 Training and
staff development professionals

Management and organization analysts assist
organizations to achieve greater efficiency and solve
organizational problems. They study organizational
structures, methods, systems and procedures. (a)
assisting and encouraging the development of
objectives, strategies and plans aimed at achieving
customer satisfaction and the efficient use of
organizations’ resources; (b) analyzing and evaluating
current systems and structures; (c) discussing current
systems with staff and observing systems at all levels of
organization; (d) directing clients towards more
efficient organization and developing solutions to
organizational problems; (e) undertaking and reviewing
work studies by analyzing existing and proposed
methods and procedures such as administrative and
clerical procedures; (f) recording and analyzing
organizations’ work flow charts, records, reports,
manuals and job descriptions; (g) preparing and
recommending proposals to revise methods and
procedures, alter work flows, redefine job functions
and resolve organizational problems; (h) assisting in
implementing approved recommendations, issuing
revised instructions and procedure manuals, and
drafting other documentation; (i) reviewing operating
procedures and advising of departures from
procedures and standards. Examples of the
occupations classified here: - Organization and
methods analyst - Business consultant - Management
consultant Some related occupations classified
elsewhere: ICT Business Analysts - 2511
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2422

Politikos administravimo specialistai
Policy administration professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Politikos administravimo specialistai

Description:

Policy administration professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Politikos ir administravimo specialistai rengia ir
Explanatory
analizuoja politikos kryptis, kuriomis vadovaujamasi
notes:
rengiant, įgyvendinant ir keičiant valdymo ir
komercines operacijas ir programas. Atliekamos
užduotys: (a) ryšių su programų administratoriais ir
kitomis suinteresuotosiomis šalimis palaikymas ir
konsultavimas, siekiant nustatyti politikos poreikius; (b)
taikomos politikos ir teisės aktų peržiūra, siekiant
nustatyti neatitikimus ir neaktualias nuostatas; (c)
socialinių, ekonominių ir pramonės polinkių, taip pat
klientų lūkesčių dėl programų ir teikiamų paslaugų
tyrimas; (d) politikos pasirinkimo galimybių pateikimas
ir analizė, informacinių dokumentų rengimas ir
rekomendavimas keisti politikos kryptį, taip pat
konsultavimas pasirinkimų, kuriems teikiama
pirmenybė, klausimais; (e) poveikio, finansinių
pasekmių, sąveikos su kitomis programomis ir politinio
bei administracinio įgyvendinamumo politika
vertinimas; (f) grėsmių ir rizikos vertinimo atlikimas ir jų
valdymas; (g) operacijų ir programų peržiūra, siekiant
užtikrinti, kad jos neprieštarauja organizacijos politikos
kryptims. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Politikos
(veiklos krypčių) analitikas – Informacijos rinkimo
specialistas

2423

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
Personnel and careers professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

Description:

Personnel and careers professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai teikia
Explanatory
profesionaliąsias su personalo politika susijusias tokias notes:
verslo paslaugas, kaip darbuotojų samda ar
tobulinimas, profesijų analizė ir profesinis orientavimas.
Atliekamos užduotys: (a) konsultavimas personalo
funkcijų, susijusių su darbuotojų samda, stažuotėmis,
mokymais, paaukštinimu, kompensavimu, darbuotojų ir
vadovybės santykių ar kitų personalo politikos sričių
klausimais, taip pat šių funkcijų atlikimas; (b) įmonėje
atliekamų darbų tyrimas ir analizė, taikant įvairias
priemones, įskaitant pokalbius su darbuotojais, jų
vadovais ir įmonės vadovybe, taip pat išsamus pareigų,
darbo ar profesijų aprašymas, remiantis gauta
informacija; (c) profesinės informacijos rengimas ar
darbas su profesinio klasifikavimo sistemomis; (d)
konsultavimas pirmiau minėtų ir kitų darbinės bei
profesinės analizės klausimais tokių sričių, kaip
personalo administravimas, darbo išteklių tyrimai ir
planavimas, mokymai ar profesinė informacija ir
profesinis orientavimas, ir šių sričių darbas; (e) asmenų
konsultavimas įsidarbinimo, karjeros pasirinkimo
galimybių ir tolesnio švietimo ar mokymo, kurio gali
reikėti, klausimais ir jų tyrimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Karjeros konsultantas – Darbo vietų
analitikas – Užimtumo analitikas – Profesinio
orientavimo konsultantas – Žmogiškųjų išteklių
ekspertas – Atleidimo iš darbo ekspertas – Personalo
specialistas – Samdos specialistas
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Policy administration professionals develop and
analyse policies guiding the design, implementation
and modification of government and commercial
operations and programs. (a) liaising and consulting
with program administrators and other interested
parties to identify policy needs; (b) reviewing existing
policies and legislation to identify anomalies and outof-date provisions; (c) researching social, economic and
industrial trends, and client expectations of programs
and services provided; (d) formulating and analyzing
policy options, preparing briefing papers and
recommendations for policy changes, and advising on
preferred options; (e) assessing impacts, financial
implications, interactions with other programs and
political and administrative feasibility of policies; (f)
conducting threat and risk assessments and
developing responses; (g) reviewing operations and
programs to ensure consistency with policies of the
organization. Examples of the occupations classified
here: - Policy analyst - Intelligence officer

Personnel and careers professionals provide
professional business services related to personnel
policies such as employee recruitment or development,
occupational analysis and vocational guidance. (a)
advising on and performing personnel functions
relating to employee recruitment, placement, training,
promotion, compensation, and employeemanagement relations or other areas of personnel
policy; (b) studying and analyzing jobs performed in an
establishment by various means, including interviews
with workers, supervisors and management, and
writing detailed position, job or occupation
descriptions from information obtained; (c) preparing
occupational information or working on occupational
classification systems; (d) advising and working on the
foregoing and other aspects of job and occupational
analysis in such fields as personnel administration,
workforce research and planning, training, or
occupational information and vocational guidance; (e)
studying and advising individuals on employment
opportunities, career choices and further education or
training that may be desirable. Examples of the
occupations classified here: - Careers adviser, - Job
analyst - Occupational analyst - Vocational guidance
counsellor - Human resource expert - Outplacement
expert - Personnel Specialist - Recruitment officer
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2424

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
Training and staff development professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai

Description:

Training and staff development professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai planuoja,
Explanatory
rengia, įgyvendina ir vertina mokymo ir tobulinimo
notes:
programas, siekdami užtikrinti, kad vadovybė ir
darbuotojai įgytų įgūdžių ir lavintų gebėjimus, kurių
organizacijoms reikia, kad būtų pasiekti jų tikslai.
Atliekamos užduotys: (a) mokymo poreikių ir
reikalavimų asmenims ir organizacijoms nustatymas;
(b) žmogiškųjų išteklių tobulinimo tikslų nustatymas ir
mokymosi rezultatų vertinimas; (c) mokomosios
medžiagos ir tokių mokymo priemonių, kaip vadovėliai,
vaizdinė medžiaga, elektroniniai vadovai,
demonstraciniai modeliai ir papildomos literatūros
nuorodos, rengimas ir sudarymas; (d) individualiems ir
grupiniams mokymams skirtų mokymo ir tobulinimo
programų sudarymas, koordinavimas, tvarkaraščių
nustatymas ir vykdymas, taip pat pagalba per
seminarus, posėdžius, pristatymus ir konferencijas; (e)
ryšių su išoriniais mokymo paslaugų teikėjais
palaikymas, siekiant parengti specialiaus mokymo ir
tobulinimo programas; (f) vidinio ir išorinio mokymo ir
tobulinimo skatinimas, taip pat šios skatinamosios
veiklos vertinimas; (g) nuolatinė vidinio ir išorinio
mokymo kokybės ir veiksmingumo vertinimo
stebėsena ir jo vykdymas, taip pat mokymo tikslų,
metodų ir siektinų kurso rezultatų peržiūra ir keitimas;
(h) papildomos medžiagos rinkimas, tyrimas ir analizė,
siekiant suprasti įvairias temas ir sistemas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Personalo rengimo specialistas –
Personalo mokymo specialistas

243

Pardavimo, rinkodaros ir ryšių su visuomene specialistai
Sales, marketing and public relations professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Pardavimo, rinkodaros ir ryšių su visuomene specialistai Description:

Sales, marketing and public relations professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai
Explanatory
planuoja, rengia, koordinuoja ir įgyvendina
notes:
informacijos sklaidos programas, siekdami reklamuoti
organizacijas, prekes ir paslaugas, taip pat atstovauja
įmonėms, parduodančioms įvairias technines,
pramonės, medicinos, farmacijos ir ITR prekes bei
paslaugas. Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos
tyrimų užsakymas ir vykdymas, jų rezultatų analizė, taip
pat reklamos, rinkodaros ir viešųjų ryšių veiklos
planavimas; verslo augimo ir plėtros skatinimas
nustatant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir
programas bei juos vykdant; viešinimo kampanijų
planavimas ir organizavimas; rašytojų, fotografų,
iliustruotojų ir kitų specialistų pateiktos medžiagos
vertinimas ir atranka, siekiant palankios viešosios
nuomonės; žinių apie darbdavio ir konkurentų prekes ir
paslaugas, taip pat rinkos sąlygas įgijimas ir
atnaujinimas; klientų poreikių vertinimas ir aiškinimas
jiems apie prekes ir paslaugas bei jų demonstravimas;
lankymasis nuolatinių ir galimų klientų įmonėse,
siekiant nustatyti rinkodaros galimybes ir jomis
pasinaudoti; kainų ir paskolos terminų nustatymas ir
derybos dėl jų, sutarčių sudarymas. Šios grupės

Sales, marketing and public relations professionals
plan, develop, coordinate and implement programs of
information dissemination to promote organizations,
goods and services, and represent companies in selling
a range of technical, industrial, medical, pharmaceutical
and ICT goods and services. Tasks performed usually
include: commissioning and undertaking market
research, analyzing the findings, and planning
advertising marketing and public relations activities;
supporting business growth and development through
the preparation and execution of marketing objectives,
policies and programs; planning and organizing
publicity campaigns; appraising and selecting material
submitted by writers, photographers, illustrators and
others to create favourable publicity; acquiring and
updating knowledge of employers’ and competitors’
goods and services, and market conditions; assessing
customers’ needs and explaining and demonstrating
goods and services to them; visiting regular and
prospective client businesses to establish and act on
marketing opportunities; quoting and negotiating
prices and credit terms, and completing contracts.
Occupations in this minor group are classified into the
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Training and staff development professionals plan,
develop, implement and evaluate training and
development programs to ensure management and
staff acquire the skills and develop the competencies
required by organizations to meet organizational
objectives. Tasks include - (a) identifying training needs
and requirements of individuals and organizations; (b)
setting human resource development objectives and
evaluating learning outcomes; (c) preparing and
developing instructional training material and aids
such as handbooks, visual aids, online tutorials,
demonstration models, and supporting training
reference documentation; (c) designing, coordinating,
scheduling and conducting training and development
programs that can be delivered in the form of
individual and group instruction, and facilitating
workshops, meetings, demonstrations and
conferences; (e) liaising with external training providers
to arrange delivery of specific training and
development programs; (f) promoting internal and
external training and development, and evaluating
these promotional activities; (g) monitoring and
performing ongoing evaluation and assessment of
internal and external training quality and effectiveness,
and reviewing and modifying training objectives,
methods and course deliverables; (h) gathering,
investigating and researching background materials to
gain an understanding of various subject matters and
systems. Examples of the occupations classified here: Training officer - Workforce development specialist
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profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2431
Reklamos ir rinkodaros specialistai 2432 Viešųjų ryšių
specialistai 2433 Technikos ir medicinos sričių
pardavimo specialistai (išskyrus informacinių
technologijų ir ryšių paslaugų) 2434 Informacinių
technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai

following unit groups: 2431 Advertising and marketing
professionals 2432 Public relations professionals 2433
Technical and medical sales professionals (excluding
ICT) 2434 Information and communications technology
sales professionals

2431

Reklamos ir rinkodaros specialistai
Advertising and marketing professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Reklamos ir rinkodaros specialistai

Description:

Advertising and marketing professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Reklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir
Explanatory
koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato notes:
naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato
ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos
galimybes. Atliekamos užduotys: (a) reklamos politikos
krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo
tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas; (b)
vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų,
skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų
informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms
veiksmingai reklamuoti; (c) reklaminių tekstų ir tekstų
žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos
televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo
žiniasklaidos priemonėse organizavimas; (d) duomenų
apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia
pirmenybę, rinkimas ir analizė; (e) esamų ir būsimų
vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas; (f)
galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos
ypatybių tyrimas; (g) verslo augimo ir plėtros
skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus,
politikos kryptis ir programas; (h) rinkos tyrimų
užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų
prekių ir paslaugų rinkos galimybes; (i) konsultavimas
visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių
asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo,
pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Reklamos specialistas
– Rinkos tyrimo analitikas – Rinkodaros specialistas
[vadybininkas]

2432

Ryšių su visuomene specialistai
Public relations professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ryšių su visuomene specialistai

Description:

Public relations professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Viešųjų ryšių specialistai planuoja, rengia, įgyvendina ir Explanatory
vertina informacijos ir ryšių strategiją, kuria remiantis
notes:
kuriamas palankus požiūris į įmones ir kitas
organizacijas, jų prekes ir paslaugas, taip pat jų
vaidmenį bendruomenėje, ir didinamas informuotumas
apie jas. Atliekamos užduotys: (a) viešinimo kampanijų
ir ryšių strategijų planavimas ir organizavimas; (b)
generalinių direktorių konsultavimas viešųjų ryšių
reikšmės jų politikai, programoms ir praktikai rengiant
ir vertinant naujienas ir pranešimus spaudai klausimais;
(c) viešosios nuomonės tyrimo atlikimas ir užsakymas,
rezultatų analizė ir viešųjų ryšių bei pardavimo
skatinimo kampanijų planavimas; (d) specialių renginių,
seminarų, pramogų, konkursų ir visuomeninių renginių
organizavimas, siekiant didinti prestižą ir gerinti
palankią viešąją nuomonę; (e) atstovavimas
organizacijoms ir pokalbių su žiniasklaidos
priemonėmis organizavimas; (f) dalyvavimas verslo,
visuomeniniuose ir kituose renginiuose, reklamuojant
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Advertising and marketing professionals develop and
coordinate advertising strategies and campaigns,
determine the market for new goods and services, and
identify and develop market opportunities for new and
existing goods and services. Tasks include - (a)
planning, developing and organizing advertising
policies and campaigns to support sales objectives; (b)
advising managers and clients on strategies and
campaigns to reach target markets, creating consumer
awareness and effectively promoting the attributes of
goods and services; (c) writing advertising copy and
media scripts, and arranging television and film
production and media placement; (d) collecting and
analyzing data regarding consumer patterns and
preferences; (e) interpreting and predicting current and
future consumer trends; (f) researching potential
demand and market characteristics for new goods and
services; (g) supporting business growth and
development through the preparation and execution
of marketing objectives, policies and programs; (h)
commissioning and undertaking market research to
identify market opportunities for new and existing
goods and services; (i) advising on all elements of
marketing such as product mix, pricing, advertising and
sales promotion, selling, and distribution channels.
Examples of the occupations classified here: Advertising specialist - Market research analyst Marketing specialist

Public relations professionals plan, develop, implement
and evaluate information and communication
strategies that create an understanding and a
favourable view of businesses and other organizations,
their goods and services, and their role in the
community. Tasks include - (a) planning and organizing
publicity campaigns and communication strategies; (b)
advising executives on the public relations implications
of their policies, programs and practices preparing and
controlling the issue of news and press releases; (c)
undertaking and commissioning public opinion
research, analyzing the findings and planning public
relations and promotional campaigns; (d) organizing
special events, seminars, entertainment, competitions
and social functions to promote goodwill and
favourable publicity; (e) representing organizations and
arranging interviews with publicity media; (f) attending
business, social and other functions to promote the
organization; (g) commissioning and
80/323
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organizaciją; (g) nuotraukų ir kitos iliustruojamosios
medžiagos užsakymas ir įsigijimas; (h) reklamos srityje
dirbančių rašytojų, fotografų, iliustruotojų ir kitų
specialistų pateiktos medžiagos atranka, vertinimas ir
peržiūra, siekiant palankios viešosios nuomonės. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Viešųjų ryšių
specialistas – Visuomenės informavimo specialistas –
Atstovas spaudai

obtaining photographs and other illustrative material;
(h) selecting, appraising and revising material
submitted by publicity writers, photographers,
illustrators and others to create favourable publicity.
Examples of the occupations classified here: - Public
relations officer - Publicity agent - Press liaison officer

2433

Techninės ir medicinos sričių pardavimo specialistai (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių)
Technical and medical sales professionals (excluding ICT)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Techninės ir medicinos sričių pardavimo specialistai
(išskyrus informacinių technologijų ir ryšių)

Description:

Technical and medical sales professionals (excluding
ICT)

Aiškinamosios
pastabos:

Technikos ir medicinos sričių pardavimo specialistai
Explanatory
(išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų)
notes:
atstovauja bendrovėms, parduodančioms įvairias
pramonės, medicinos ir farmacijos prekes bei
paslaugas pramonės, verslo, profesionaliųjų paslaugų ir
kitoms įmonėms. Atliekamos užduotys: (a) galimų
klienčių įmonių sąrašų sudarymas naudojant telefonų
knygas ir kitus šaltinius; (b) žinių apie darbdavių ir
konkurentų prekes ir paslaugas, rinkos sąlygas įgijimas
ir atnaujinimas; (c) lankymasis nuolatinių ir galimų
klientų įmonėse, siekiant nustatyti pardavimo
galimybes ir jas panaudoti; (d) klientų poreikių ir
finansinių galimybių vertinimas ir tinkamų prekių ar
paslaugų rekomendavimas; (e) pasiūlymai dėl gaminio
dizaino, kai prekės ar paslaugos turi būti pritaikytos
kliento poreikiams; (f) ataskaitų ir pasiūlymų,
pateikiamų per pardavimo pristatymą, kuriuo siekiama
parodyti prekės ar paslaugos naudą, rengimas; (g)
įrangos įrengimo ir priežiūros ar paslaugos sąnaudų
vertinimas; (h) vartotojų poreikių pokyčių ir konkurentų
veiklos stebėsena, taip pat šių pokyčių ataskaitų
teikimas pardavimo vadovybei; (i) kainų ir kredito
terminų nustatymas ir derybos dėl jų, taip pat
pardavimo sutarčių rengimas ir pasirašymas; (j) prekių
pristatymo, įrangos įrengimo ir paslaugų teikimo
organizavimas; (k) pardavimo ir prekių bei paslaugų
paklausumo ataskaitų teikimas pardavimo vadovybei;
(l) klientų konsultavimas po pardavimo, siekiant
užtikrinti pasitenkinimą, spręsti problemas ir nuolat
teikti pagalbą. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Pardavimo atstovas (pramonės gaminiai) – Pardavimo
atstovas (medicinos ir farmacijos gaminiai) – Techninis
pardavimo atstovas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Komercijos agentas – 3322
–Pardavimo atstovas (informacinių technologijų ir ryšių
paslaugos) – 2434

2434

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai
Information and communications technology sales professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo
specialistai

Description:

Information and communications technology sales
professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo Explanatory
specialistai užsiima didmenine įvairios techninės
notes:
įrangos, programinės įrangos ir kitų informacinių
technologijų ir ryšių prekių bei paslaugų prekyba,
įskaitant jų įrengimą, prireikus teikia specialią
informaciją. Atliekamos užduotys: (a) užsakymų
priėmimas ir prekių pardavimas mažmeninės prekybos,
pramonės, didmeninės prekybos ir kitoms įmonėms;
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Technical and medical sales professionals (excluding
ICT) represent companies in selling a range of
industrial, medical and pharmaceutical goods and
services to industrial, business, professional and other
establishments. Tasks include - (a) compiling lists of
prospective client businesses using directories and
other sources; (b) acquiring and updating knowledge
of employers’ and competitors’ goods and services,
and market conditions; (c) visiting regular and
prospective client businesses to establish and act on
selling opportunities; (d) assessing clients' needs and
resources and recommending appropriate goods or
services; (e) providing input to product design where
goods or services must be tailored to suit clients’
needs; (f) developing reports and proposals as part of
sales presentation to demonstrate benefits from use of
good or service; (g) estimating costs of installing and
maintaining equipment or service; (h) monitoring
customers’ changing needs and competitor activity,
and reporting these developments to sales
management; (i) quoting and negotiating prices and
credit terms, and preparing and administering sales
contracts; (j) arranging delivery of goods, installation of
equipment and the provision of services; (k) reporting
to sales management on sales made and the
marketability of goods and services; (l) consulting with
clients after sale to ensure satisfaction resolve any
problems and provide ongoing support. Examples of
the occupations classified here: - Sales representative
(industrial products) - Sales representative (medical
and pharmaceutical products) - Technical sales
representative Some related occupations classified
elsewhere: - Commercial sales representative - 3322 Information and communications technology sales
representative - 2434

Information and communications technology (ICT)
sales professionals sell, at the wholesale level, a range
of computer hardware, software and other information
and communications technology goods and services
including installations and provide specialized
information as required. Tasks include - (a) soliciting
orders and selling goods to retail, industrial, wholesale
and other establishments; (b) selling technical
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(b) techninės įrangos, reikmenų pardavimo ir panašių
paslaugų teikimas verslo įmonėms ar asmenims; (c)
naujų ir esamų klientų poreikių aptarimas, specialios
informacijos apie tai, kaip konkreti įranga, reikmenys ir
paslaugos šiuos poreikius tenkina, teikimas; (d) kainų ir
paskolos terminų nustatymas ir derybos dėl jų, taip pat
sutarčių sudarymas ir užsakymų registravimas; (e)
klientų duomenų atnaujinimas ir pardavimo ataskaitų
rengimas; (f) prekių pristatymo, įrangos diegimo ir
paslaugų teikimo organizavimas; (g) ataskaitų dėl
klientų reakcijos ir reikalavimų teikimas gamintojams.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Pardavimo
atstovas (kompiuteriai) – Pardavimo atstovas (ryšių
paslaugos) Kitur priskirta giminiška profesija –
Pardavėjas – 5223

equipment, supplies and related services to business
establishments or individuals; (c) discussing the needs
of new and existing customers and providing
specialised information about how particular
equipment, supplies and services meet those needs; (d)
quoting and negotiating prices and credit terms, and
completing contracts and recording orders; (e)
updating customer records and preparing sales
reports; (f) arranging delivery of goods, installation of
equipment and the provision of services; (g) reporting
customers' reactions and requirements to
manufacturers Examples of the occupations classified
here: - Sales representative (computers) - Sales
representative (communications technology) Some
related occupations classified elsewhere: Shop sales
assistant - 5223

25

Informacinių technologijų ir ryšių specialistai
Information and communications technology professionals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Informacinių technologijų ir ryšių specialistai

Description:

Information and communications technology
professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai
Explanatory
atlieka mokslo tiriamuosius darbus, planuoja, kuria,
notes:
rašo, bando, tobulina informacinių technologijų
sistemas, aparatinę įrangą, programinę įrangą ir
panašias koncepcijas, skirtas praktiniams tikslams, ir
konsultuoja šiais klausimais; rengia reikiamus
dokumentus, įskaitant principus, standartus ir
procedūrų aprašus; kuria, rengia, kontroliuoja, prižiūri ir
palaiko duomenų bazes ir kitas informacines sistemas,
kad užtikrintų optimalų veikimą ir duomenų vientisumą
bei saugumą. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio
darbuotojų atliekamos užduotys: verslo įmonių
informacinių technologijų naudojimo tyrimas;
tobulintinų sričių nustatymas ir kompiuterių naudojimo
teorinių aspektų ir darbo metodų tyrimas; aparatinės ar
programinės įrangos konfigūracijų konkrečiam
naudojimo būdui, įskaitant internetą, intranetą ir
multimedijos sistemas, vertinimas, planavimas ir
kūrimas; kompiuterių programų kūrimas, rašymas,
bandymai ir priežiūra; duomenų bazių struktūros ir jų
valdymo sistemų kūrimas ir tobulinimas; saugumo
planų ir duomenų tvarkymo principų rengimas ir
įgyvendinimas, taip pat kompiuterių tinklų ir panašios
kompiuterių aplinkos administravimas; sudėtingų
sistemų sandaros ir struktūros charakteristikų,
duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas,
aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir
integruojant kompiuterių sistemas. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 251
Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir
analitikai 252 Duomenų bazių ir tinklų specialistai

251

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai
Software and applications developers and analysts

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir
analitikai

Description:

Software and applications developers and analysts

Aiškinamosios
pastabos:

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir
analitikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, planuoja,
kuria, rašo, bando, tobulina tokias informacinių
technologijų sistemas, kaip aparatinė ar programinė
įranga ir kitos taikomosios programos, kad jos atitiktų

Explanatory
notes:

Software and applications developers and analysts
conduct research, plan, design, write, test, provide
advice on and improve information technology
systems, such as hardware, software and other
applications to meet specific requirements. Competent
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Information and communications technology
professionals conduct research, plan, design, write, test,
provide advice and improve information technology
systems, hardware, software and related concepts for
specific applications; develop associated
documentation including principles, policies and
procedures; and design, develop, control, maintain and
support databases and other information systems to
ensure optimal performance and data integrity and
security. Tasks performed by workers in this sub-major
group usually include: researching information
technology use in business functions; identifying areas
for improvement and researching the theoretical
aspects and operational methods for the use of
computers; evaluating, planning and designing
hardware or software configurations for specific
applications including for Internet, Intranet and
multimedia systems; designing, writing, testing and
maintaining computer programs; designing and
developing database architecture and database
management systems; developing and implementing
security plans and data administration policy, and
administering computer networks and related
computing environments; analyzing, developing,
interpreting and evaluating complex system design
and architecture specifications, data models and
diagrams in the development, configuration and
integration of computer systems. Occupations in this
sub-major group are classified into the following minor
groups: 251 Software and applications developers and
analysts 252 Database and network professionals
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konkrečius poreikius, ir konsultuoja šiais klausimais.
Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės atliekamos
užduotys: informacinių technologijų naudojimo verslo
įmonėse tyrimas ir tobulintinų sričių nustatymas,
siekiant kuo labiau didinti veiksnumą ir veiksmingumą;
kompiuterių naudojimo teorinių aspektų ir darbo
metodų tyrimas; aparatinės ar programinės įrangos
konfigūracijų konkrečiam naudojimo būdui vertinimas,
planavimas ir kūrimas; kompiuterių programų pagal
konkrečius poreikius kūrimas, rašymas, bandymas ir
priežiūra; interneto, intraneto ir multimedijos sistemų
vertinimas, planavimas ir kūrimas. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2511 Sistemų
analitikai 2512 Programinės įrangos kūrėjai 2513
Saityno ir multimedijos kūrėjai 2514 Taikomųjų
programų kūrėjai 2519 Kitur nepriskirti programinės
įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

performance in most occupations in this sub-major
group requires skills at the fourth ISCO skill level. Tasks
performed usually include: researching information
technology use in business functions and identifying
areas in which improvements could be made to
maximise effectiveness and efficiency; conducting
research into the theoretical aspects of and operational
methods for the use of computers; evaluating,
planning and designing hardware or software
configurations for specific applications; designing,
writing, testing and maintaining computer programs
for specific requirements; evaluating, planning and
designing Internet, Intranet and multimedia systems.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 2511 Systems analysts 2512
Software developers 2513 Web and multimedia
developers 2514 Applications programmers 2519
Software and applications developers and analysts not
elsewhere classified

2511

Sistemų analitikai
Systems analysts

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sistemų analitikai

Description:

Systems analysts

Aiškinamosios
pastabos:

Sistemų analitikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus,
Explanatory
analizuoja ir vertina procedūras ar problemas, kliento
notes:
reikalavimus informacinėms technologijoms, taip pat
rengia ir įgyvendina siūlymus, rekomendacijas ir planus
esamoms ar būsimoms informacinėms sistemoms
tobulinti. Atliekamos užduotys: (a) konsultavimasis su
naudotojais, siekiant suformuluoti ir dokumentuoti
reikalavimus, taip pat su vadovybe, siekiant užtikrinti,
kad būtų susitarta dėl sistemų principų; (b) verslo
procesų, procedūrų ir darbo praktikos nustatymas ir
analizė; (c) su veiksmingumu susijusių trūkumų
nustatymas ir vertinimas, taip pat optimalios verslo
praktikos, sistemų funkcionalumo ir veikimo
rekomendacijų kūrimas; (d) atsakomybė už tokius
funkcinius sprendimus, kaip sistemų bandymo planų
rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas; (e) funkcinių
techninių sąlygų aprašų, kurias naudos sistemų kūrėjai,
rengimas; (f) sistemų plėtra ir keitimas, siekiant gerinti
darbų srautą ar kitais tikslais; (g) kompiuterių sistemų
koordinavimas ir susiejimas organizacijoje, siekiant
suderinamumo. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Verslo analitikas (IT) – Sistemų konsultantas (IT) –
Sistemų kūrėjas (IT) – Mokslo darbuotojas (kompiuterių
sistemos) Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Kompiuterių ryšių analitikas – 2523 –
Tinklo analitikas – 2523 – Kompiuterių sistemų
administratorius – 2522

2512

Programinės įrangos kūrėjai
Software developers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Programinės įrangos kūrėjai

Description:

Software developers

Aiškinamosios
pastabos:

Programinės įrangos kūrėjai atlieka mokslo
tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina reikalavimus
esamai ar naujai programinei įrangai ir operacinėms
sistemoms, jas kuria, tobulina, bando ir prižiūri, kad
programinė įranga atitiktų šiuos reikalavimus.
Atliekamos užduotys: (a) reikalavimų programinei
įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir
vertinimas; (b) kompiuterinės programinės įrangos

Explanatory
notes:

Software developers research, analyse and evaluate
requirements for existing or new software applications
and operating systems, and design, develop, test and
maintain software solutions to meet these
requirements. Tasks include - (a) researching, analyzing
and evaluating requirements for software applications
and operating systems; (b) researching, designing, and
developing computer software systems; (c) consulting
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Systems analysts conduct research, analyse and
evaluate client information technology requirements,
procedures or problems, and develop and implement
proposals, recommendations, and plans to improve
current or future information systems. Tasks include (a) consulting with users to formulate and document
requirements and with management to ensure
agreement on systems principles; (b) identifying and
analyzing business processes, procedures and work
practices; (c) identifying and evaluating inefficiencies
and recommending optimal business practices, and
system functionality and behaviour; (d) taking
responsibility for deploying functional solutions, such
as creating, adopting and implementing system test
plans; (e) developing functional specifications for use
by systems developers; (f) expanding or modifying
systems to improve work flow or serve new purposes;
(g) coordinating and linking the computer systems
within an organization to increase compatibility.
Examples of the occupations classified here: - Business
analyst (IT) - Systems consultant - Systems designer
(IT) - Computer scientist Some related occupations
classified elsewhere: - Communications analyst
(computers) - 2523 - Network analyst - 2523 - Systems
administrator - 2522
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sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas; (c)
konsultavimasis su inžinieriais, siekiant įvertinti
aparatinės ir programinės įrangos sąsają; (d)
programinės įrangos bandymo ir patikros procedūrų
rengimas ir vadovavimas šiam darbui; (e) esamos
programinės įrangos keitimas, siekiant ištaisyti klaidas,
pritaikyti ją naujai aparatinei įrangai ar atnaujinti
sąsajas ir gerinti veikimą; (f) vadovavimas programinės
įrangos programavimo ir kūrimo dokumentų rengimui;
(g) operacinių sistemų, ryšių aplinkos ir taikomųjų
programų programinės įrangos priežiūros procedūrų
vertinimas, tobulinimas, atnaujinimas ir atitinkamų
dokumentų rengimas; (h) konsultavimasis su klientais
dėl programinės įrangos sistemos priežiūros. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Programų analitikas –
Programinės įrangos projektuotojas – Programinės
įrangos kūrėjas – Programinės įrangos inžinierius Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Taikomųjų programų kūrėjas – 2514

with engineering staff to evaluate interface between
hardware and software; (d) developing and directing
software testing and validation procedures; (e)
modifying existing software to correct errors, to adapt
it to new hardware or to upgrade interfaces and
improve performance; (f) directing software
programming and development of documentation; (g)
assessing, developing, upgrading and documenting
maintenance procedures for operating systems,
communications environments and applications
software; (h) consulting with customers concerning
maintenance of software system. Examples of the
occupations classified here: - Programmer analyst Software designer - Software developer - Software
engineer Some related occupations classified
elsewhere: - Applications programmer - 2514

2513

Saityno ir multimedijos kūrėjai
Web and multimedia developers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Saityno ir multimedijos kūrėjai

Description:

Web and multimedia developers

Aiškinamosios
pastabos:

Saityno ir multimedijos kūrėjai derina projektavimo ir
Explanatory
technines žinias, atlikdami mokslo tiriamuosius darbus, notes:
analizuodami, vertindami, projektuodami,
programuodami ir keisdami saitynus ir taikomąsias
programas, kuriose derinami tekstai, grafika, animacija,
nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai ir kita interaktyvi
multimedija. Atliekamos užduotys: (a) interneto
svetainių analizė, projektavimas ir kūrimas derinant
meniškumą ir kūrybiškumą su programine įranga ir
scenarijų kalba, taip pat sąsaja su operacine aplinka; (b)
skaitmeninės animacijos, nuotraukų, pristatymų,
žaidimų, garso ir vaizdo klipų, interneto taikomųjų
programų projektavimas ir kūrimas naudojant
multimedijos programinę įrangą, įrankius ir priemones,
interaktyviąją grafiką ir programavimo kalbas; (c) ryšių
su tinklo specialistais palaikymas tokiais saityno
klausimais, kaip saugumas ir interneto svetainių
priegloba, siekiant kontroliuoti ir užtikrinti interneto ir
saityno serverio saugumą, erdvės paskyrimą, naudotojų
prieigą, veiklos tęstinumą, saityno atsarginę kopiją ir
avarinio atkūrimo planą; (d) kompiuterinio kodo su
kitais tokiais specializuotais įvediniais, kaip nuotraukų,
garso failai ir scenarijų kalba, projektavimas, kūrimas ir
integravimas, siekiant kurti, prižiūrėti ir palaikyti
interneto svetaines; (e) pagalba analizuojant, nustatant
ir rengiant interneto strategijas, saitynu pagrįstą
metodiką ir tobulinimo planus. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Animacijos programų kūrėjas –
Kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas – Interneto
kūrėjas – Multimedijos programų kūrėjas – Saityno
programuotojas – Saityno kūrėjas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Interneto svetainės
dizaineris – 2166 – Svetainės administratorius – 3514 –
Saityno administratorius – 3514 – Svetainės technikas –
3514

2514

Taikomųjų programų programuotojai
Applications programmers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Taikomųjų programų programuotojai

Description:

Applications programmers
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Web and multimedia development professionals
combine design and technical knowledge to research,
analyse, evaluate, design, programme and modify
websites, and applications that draw together text,
graphics, animations, imaging, audio and video
displays, and other interactive media. Tasks include (a) analyzing, designing and developing Internet sites
applying a mixture of artistry and creativity with
software programming and scripting languages and
interfacing with operating environments; (b) designing
and developing digital animations, imaging,
presentations, games, audio and video clips, and
Internet applications using multimedia software, tools
and utilities, interactive graphics and programming
languages; (c) communicating with network specialists
regarding web-related issues, such as security and
hosting web sites, to control and enforce Internet and
web server security, space allocation, user access,
business continuity, web site backup and disaster
recovery planning; (d) designing, developing and
integrating computer code with other specialised
inputs, such as image files, audio files and scripting
languages, to produce, maintain and support web sites;
(e) assisting in analyzing, specifying and developing
Internet strategies, web-based methodologies and
development plans. Examples of the occupations
classified here: - Animation programmer - Computer
games programmer - Internet developer - Multimedia
programmer - Website architect - Website developer
Some related occupations classified elsewhere: Website designer - 2166 - Webmaster - 3514 - Website
administrator - 3514 - Website technician- 3514
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Aiškinamosios
pastabos:

Taikomųjų programų kūrėjai rašo ir prižiūri
Explanatory
programuojamąjį kodą, nustatytą taikomųjų programų notes:
ir operacinių sistemų techninėse instrukcijose ir sąlygų
aprašuose. Atliekamos užduotys: (a) programos kodo,
nustatyto instrukcijose ir techninių sąlygų aprašuose,
rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės
standartus; (b) esamų programų peržiūra, tvarkymas ar
plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar
pritaikyti jas naujiems reikalavimams; (c) programų ir
programinės įrangos bandymas, siekiant užtikrinti, kad
būtų suteikta reikiama informacija; (d) programos
kūrimo dokumentų sudarymas ir rašymas; (e) techninių
problemų, procesų ir sprendimų nustatymas ir
pranešimas apie juos. Šio pogrupio profesijų pavyzdys:
– Taikomųjų programų kūrėjas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Multimedijos
programų kūrėjas – 2513 – Programų kūrėjas analitikas
– 2512 – Programinės įrangos kūrėjas – 2512

2519

Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai
Software and applications developers and analysts not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų
programų kūrėjai ir analitikai

Description:

Software and applications developers and analysts not
elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur 251 grupėje „Programinės
Explanatory
įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai“
notes:
nepriskirtus programinės įrangos ir taikomųjų
programų kūrėjus ir analitikus. Pavyzdžiui, grupė apima
specialistus, kurie specializuojasi kokybės užtikrinimo
srityje, įskaitant programinės įrangos bandymus.
Tokiais atvejais užduotys būtų šios: (a) programinės
įrangos bandymo planų rengimas ir jų fiksavimas
dokumentuose; (b) programinės ir aparatinės įrangos
diegimas bei įrengimas ir operacinės sistemos
programinės įrangos konfigūravimas rengiantis ją
bandyti; (c) patikra, ar programos veikia pagal
naudotojo reikalavimus ir nustatytas gaires; (d)
programinės įrangos ir informacinių bei
telekomunikacijų sistemų bandymų atlikimas, rezultatų
analizė ir fiksavimas dokumentuose; (e) programinės
įrangos ir informacinių sistemų bandymų krypčių,
procedūrų ir scenarijų rengimas ir įdiegimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Kokybės užtikrinimo
analitikas (kompiuteriai) – Programinės įrangos
testuotojas – Sistemų testuotojas

252

Duomenų bazių ir tinklų specialistai
Database and network professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Duomenų bazių ir tinklų specialistai

Description:

Database and network professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Duomenų bazių ir tinklų specialistai projektuoja,
tobulina, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko optimalų
informacinių technologijų sistemų ir infrastruktūros,
įskaitant duomenų bazes, aparatinę ir programinę
įrangą, tinklus ir operacines sistemas, veikimą ir
saugumą. Pagrindinės atliekamos užduotys: duomenų
bazių struktūros, duomenų struktūros, žodynų ir
susitarimų dėl informacinių sistemų projektų
pavadinimų projektavimas ir kūrimas; duomenų bazių
valdymo sistemų projektavimas, kūrimas, keitimas,
integravimas, įdiegimas ir bandymas; saugumo planų,
duomenų tvarkymo krypčių, dokumentų ir standartų
rengimas ir įgyvendinimas; kompiuterių tinklų ir

Explanatory
notes:

Database and network professionals design, develop,
control, maintain and support the optimal performance
and security of information technology systems and
infrastructure, including databases, hardware and
software, networks and operating systems. Tasks
performed usually include: designing and developing
database architecture, data structures, dictionaries and
naming conventions for information systems projects;
designing, constructing, modifying, integrating,
implementing and testing database management
systems; developing and implementing security plans,
data administration policy, documentation and
standards; maintaining and administering computer
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Applications programmers write and maintain
programmable code outlined in technical instructions
and specifications for software applications and
operating systems. Tasks include - (a) writing and
maintaining program code outlined in instructions and
specifications in accordance with quality accredited
standards; (b) revising, repairing or expanding existing
programs to increase operating efficiency or adapt to
new requirements; (c) conducting trial runs of
programs and software applications to confirm that
they will produce the desired information; (d)
compiling and writing documentation of program
development; (e) identifying and communicating
technical problems, processes and solutions. Examples
of the occupations classified here: - Applications
programmer Some related occupations classified
elsewhere: - Multimedia programmer - 2513 Programmer analyst - 2512 - Software developer 2512

This unit group covers software and applications
developers and analysts not classified elsewhere in
Minor group 251, Software and applications
developers and analysts. For instance the group
includes those professionals specialising in quality
assurance including software testing. In such cases
tasks would include - (a) developing and documenting
software testing plans; (b) installing software and
hardware and configuring operating system software in
preparation for testing; (c) verifying that programmes
function according to user requirements and
established guidelines; (d) executing, analyzing and
documenting results of software application tests and
information and telecommunication systems tests; (e)
developing and implementing software and
information system testing policies, procedures and
scripts. Examples of the occupations classified here: Quality assurance analyst (computers) - Software tester
- Systems tester
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panašios kompiuterių aplinkos priežiūra ir
administravimas; sudėtingų sistemų dizaino ir
struktūros techninių sąlygų, duomenų modelių ir
diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas
kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių
sistemas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 2521 Duomenų bazių projektuotojai ir
administratoriai 2522 Sistemų administratoriai 2523
Kompiuterių tinklų specialistai 2529 Kitur nepriskirti
duomenų bazių ir tinklų specialistai

networks and related computing environments;
analyzing, developing, interpreting and evaluating
complex system design and architecture specifications,
data models and diagrams in the development,
configuration and integration of computer systems.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 2521 Database designers and
administrators 2522 Systems administrators 2523
Computer network professionals 2529 Database and
network professionals not elsewhere classified

2521

Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
Database designers and administrators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai

Description:

Database designers and administrators

Aiškinamosios
pastabos:

Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
Explanatory
projektuoja, tobulina, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko
notes:
optimalų duomenų bazių veikimą ir saugumą.
Atliekamos užduotys: (a) duomenų bazių struktūros,
duomenų struktūros, žodynų ir susitarimų dėl
informacinių sistemų projektų pavadinimų
projektavimas ir kūrimas; (b) duomenų bazių valdymo
sistemų projektavimas, kūrimas, keitimas, integravimas,
įdiegimas ir bandymas; (c) mokslo tiriamųjų darbų
atlikimas ir konsultavimas dėl duomenų bazių valdymo
priemonių pasirinkimo, taikymo ir naudojimo; (d)
duomenų tvarkymo krypčių, dokumentų, standartų ir
modelių rengimas ir įgyvendinimas; (e) duomenų bazių
prieigos ir naudojimo, taip pat atsarginių kopijų ir
duomenų atkūrimo politikos ir procedūrų nustatymas;
(f) atsarginių kopijų, atkūrimo procedūrų darbo
nustatymas ir prevencinė priežiūra, taip pat saugumo ir
vientisumo kontrolės priemonių taikymas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Duomenų administratorius –
Duomenų bazių administratorius – Duomenų bazių
analitikas – Duomenų bazių programuotojas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Kompiuterių
sistemų administratorius – 2522 – Tinklo
administratorius – 2522 – Saityno administratorius –
3514 – Svetainės administratorius – 3514

2522

Sistemų administratoriai
Systems administrators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sistemų administratoriai

Description:

Systems administrators

Aiškinamosios
pastabos:

Sistemų administratoriai tobulina, kontroliuoja, prižiūri Explanatory
ir palaiko optimalų informacinių technologijų sistemų
notes:
veikimą ir saugumą. Atliekamos užduotys: (a)
kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos,
įskaitant kompiuterių aparatinę įrangą, sistemų
programinę įrangą, taikomųjų programų programinę
įrangą ir visas konfigūracijas, priežiūra ir
administravimas; (b) rekomendavimas atlikti
pakeitimus, skirtus sistemų ir tinklų konfigūracijoms
tobulinti, taip pat su tokiais pakeitimais susijusių
aparatinės ir programinės įrangos reikalavimų
nustatymas; (c) aparatinės ir programinės įrangos
problemų nustatymas; (d) duomenų atsarginių kopijų
darymas ir avarinis atkūrimas; (e) pagrindinių pultų
valdymas, stebint kompiuterių sistemų ir tinklų veikimą
ir koordinuojant kompiuterių tinklų prieigą ir
naudojimą. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Sistemų administratorius – Tinklo administratorius Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Duomenų
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Database designers and administrators design,
develop, control, maintain and support the optimal
performance and security of databases. Tasks include (a) designing and developing database architecture,
data structures, tables, dictionaries and naming
conventions for information systems projects; (b)
designing, constructing, modifying, integrating,
implementing and testing database management
systems; (c) conducting research and providing advice
on the selection, application and implementation of
database management tools; (d) developing and
implementing data administration policy,
documentation, standards and models; (e) developing
policies and procedures for database access and usage
and for the backup and recovery of data; (f) performing
the operational establishment and preventive
maintenance of backups, recovery procedures, and
enforcing security and integrity controls. Examples of
the occupations classified here: - Data administrator Database administrator - Database analyst - Database
architect Some related occupations classified
elsewhere: - Systems administrator (computers) - 2522
- Network administrator - 2522 - Website
administrator - 3514 - Webmaster - 3514

Systems administrators develop, control, maintain and
support the optimal performance and security of
information technology systems Tasks include - (a)
maintaining and administering computer networks and
related computing environments including computer
hardware, systems software, applications software and
all configurations; (b) recommending changes to
improve systems and network configurations, and
determining hardware or software requirements
related to such changes; (c) diagnosing hardware and
software problems; (d) performing data backups and
disaster recovery operations; (e) operating master
consoles to monitor the performance of computer
systems and networks, and to coordinate computer
network access and use. Examples of the occupations
classified here: - Systems administrator - Network
administrator Some related occupations classified
elsewhere: - Database administrator - 2521 - Network
analyst - 2523 - Website administrator - 3514 86/323
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bazių administratorius – 2521 – Tinklo analitikas – 2523
– Saityno administratorius – 3514 – Svetainės technikas
– 3514 – Svetainės administratorius – 3514

Website technician - 3514 - Webmaster - 3514

2523

Kompiuterių tinklų specialistai
Computer network professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kompiuterių tinklų specialistai

Description:

Computer network professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Kompiuterių tinklų specialistai atlieka mokslo
Explanatory
tiriamuosius darbus, analizuoja, tobulina, bando ir siūlo notes:
tinklų architektūrą ir jų kūrimo strategijas. Jie įdiegia,
valdo, prižiūri ir konfigūruoja tinklo aparatinę ir
programinę įrangą, stebi veikimą, šalina jo trikdžius ir jį
optimizuoja. Atliekamos užduotys: (a) sudėtingų
sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų,
duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas,
aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir
integruojant kompiuterių sistemas; (b) tinklų
infrastruktūros tyrimas, analizė, vertinimas ir stebėsena,
siekiant užtikrinti, kad tinklų konfigūracija leistų jiems
optimaliai veikti; (c) tinklų veikimo ir integruotos
aparatinės, programinės įrangos, ryšių ir operacinių
sistemų vertinimas ir siūlymas juos tobulinti; (d)
specialiųjų įgūdžių taikymas padedant šalinti ir šalinant
tinklų problemas ir valdant kritinius atvejus; (e) naujų ir
atnaujintų tinklų, programinės įrangos, duomenų bazių
taikomųjų programų, serverių ir kompiuterizuotų darbo
vietų įrengimas, diegimas, konfigūravimas, bandymai,
priežiūra ir administravimas; (f) tinklų inventorizacijos
procedūrų ir dokumentų rengimas bei priežiūra, taip
pat tinklų gedimų nustatymo ir pašalinimo
registravimas, tinklų tobulinimas ir keitimas, taip pat
priežiūros instrukcijų rengimas; (g) tinklo duomenų
srauto, taip pat aktyvumo, talpos ir naudojimo
stebėsena, siekiant užtikrinti nuolatinį vientisumą ir
optimalų tinklo veikimą. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Kompiuterių ryšių analitikas – Tinklo
analitikas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Sistemų analitikas – 2511 – Tinklo
administratorius – 2522

2529

Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
Database and network professionals not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai

Description:

Database and network professionals not elsewhere
classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur 252 grupėje „Duomenų bazių Explanatory
ir tinklų specialistai“ nepriskirtus duomenų bazių ir
notes:
tinklų specialistus. Pavyzdžiui, ši grupė apima
informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistus.
Tokiais atvejais užduotys būtų šios: (a) planų, skirtų
apsaugoti kompiuterių failams nuo atsitiktinio ar
neteisėto pakeitimo, sunaikinimo ar atskleidimo, taip
pat skirtų duomenų apdorojimo kritiniu atveju
poreikiams tenkinti, rengimas; (b) naudotojų mokymas
ir informuotumo apie saugumą sklaida, siekiant
užtikrinti sistemos saugumą ir didinti serverio ir tinklo
veiksmingumą; (c) naudotojų konsultavimas, siekiant
aptarti tokius klausimus, kaip prieigos prie kompiuterių
duomenų poreikiai, saugumo pažeidimai ir programų
pokyčiai; (d) esamų kompiuterinių virusų ataskaitų
stebėsena, siekiant nustatyti, kada reikia atnaujinti
apsaugos nuo virusų sistemas; (e) kompiuterio
saugumo failų keitimas, siekiant įdiegti naują
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Computer network professionals research, analyse,
design, test and recommend strategies for network
architecture and development. They implement,
manage, maintain and configure network hardware
and software, and monitor, troubleshoot and optimize
performance. Tasks include - (a) analyzing, developing,
interpreting and evaluating complex system design
and architecture specifications, data models and
diagrams in the development, configuration and
integration of computer systems; (b) researching,
analyzing, evaluating and monitoring network
infrastructure to ensure networks are configured to
operate at optimal performance; (c) assessing and
recommending improvements to network operations
and integrated hardware, software, communications
and operating systems; (d) providing specialist skills in
supporting and troubleshooting network problems and
emergencies; (e) installing, configuring, testing,
maintaining and administering new and upgraded
networks, software database applications, servers and
workstations; (f) preparing and maintaining procedures
and documentation for network inventory, and
recording diagnosis and resolution of network faults,
enhancements and modifications to networks, and
maintenance instructions; (g) monitoring network
traffic, and activity, capacity and usage to ensure
continued integrity and optimal network performance.
Examples of the occupations classified here: Communications analyst (computers) - Network analyst
Some related occupations classified elsewhere: Systems analyst - 2511 - Network administrator - 2522

This unit group includes database and network
professionals not classified elsewhere in Minor group
252, Database and network professionals. For instance,
the group includes information and communications
technology security specialists. In such cases tasks
would include - (a) developing plans to safeguard
computer files against accidental or unauthorized
modification, destruction, or disclosure and to meet
emergency data processing needs; (b) training users
and promoting security awareness to ensure system
security and to improve server and network efficiency;
(c) conferring with users to discuss issues such as
computer data access needs, security violations, and
programming changes; (d) monitoring current reports
of computer viruses to determine when to update virus
protection systems; (e) modifying computer security
files to incorporate new software, correct errors, or
change individual access status; (f) monitoring use of
87/323
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programinę įrangą, ištaisyti klaidas ar pakeisti
individualios prieigos statusą; (f) duomenų failų
naudojimo stebėsena ir prieigos reguliavimas, siekiant
apsaugoti kompiuterių failuose esančią informaciją; (g)
rizikos vertinimas ir duomenų apdorojimo sistemos
bandymas, siekiant užtikrinti, kad duomenų
apdorojimas vykdomas, o saugumo priemonės veikia;
(h) perduodamų duomenų kodavimas ir užkardų
naudojimas, siekiant nuslėpti siunčiamą konfidencialią
informaciją ir išvengti neteisėto skaitmeninių duomenų
persiuntimo. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Duomenų gavėjas – Skaitmeninių teisminės ekspertizės
duomenų specialistas – Informacinių technologijų ir
ryšių saugumo specialistas

data files and regulate access to safeguard information
in computer files; (g) performing risk assessments and
executing tests of data processing system to ensure
functioning of data processing activities and security
measures; (h) encrypting data transmissions and
erecting firewalls to conceal confidential information as
it is being transmitted and to keep out tainted digital
transfers. Examples of the occupations classified here: Data miner - Digital forensic specialist - Security
specialist (ICT)

26

Teisės, socialinės ir kultūros sričių specialistai
Legal, social and cultural professionals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Teisės, socialinės ir kultūros sričių specialistai

Description:

Legal, social and cultural professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Teisės, socialinės ir kultūros sričių specialistai atlieka
Explanatory
mokslo tiriamuosius darbus, tobulina ar kuria
notes:
koncepcijas, teorijas ir darbo metodus arba taiko teisės,
informacijos ir žmogaus sukurtų objektų saugojimo ir
rinkimo, psichologijos, socialinės rūpybos, politikos,
ekonomikos, istorijos, religijos, kalbų, sociologijos, kitų
socialinių mokslų, meno ir pramogų žinias.
Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
teisės mokslo tiriamųjų darbų atlikimas; įstatymų ir
reglamentuojamųjų dokumentų projektų rengimas;
klientų konsultavimas teisinių bylų klausimais; ieškinių
pateikimas ir atstovavimas teisme; pirmininkavimas
teismo posėdžiams; bibliotekų ir galerijų archyvų
kolekcijų tvarkymas ir priežiūra; koncepcijų, teorijų ir
darbo metodų kūrimas ar tobulinimas arba socialinių
mokslų žinių taikymas; literatūros ir meno kūrinių
sumanymas, kūrimas ir atlikimas; naujienų, idėjų,
įspūdžių ir faktų aiškinimas ir perdavimas. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias
grupes: 261 Teisės specialistai 262 Bibliotekininkai,
archyvų ir muziejų specialistai 263 Socialinės ir religinės
sričių specialistai 264 Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai
265 Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

261

Teisės specialistai
Legal professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Teisės specialistai

Description:

Legal professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Teisės specialistai tiria teisines problemas, konsultuoja Explanatory
klientus teisiniais klausimais, teismuose atlieka gynėjo notes:
arba kaltintojo funkcijas, pirmininkauja teismo
posėdžiams, taip pat rengia įstatymų ir
reglamentuojamųjų dokumentų projektus. Pagrindinės
atliekamos užduotys: klientų konsultavimas teisiniais
klausimais, teisinių problemų sprendimas kliento vardu,
prireikus bylinėjimasis arba pirmininkavimas teismo
posėdžiams ir teismo nuosprendžių skelbimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2611
Teisininkai 2612 Teisėjai 2619 Kitur nepriskirti teisės
specialistai
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Legal, social and cultural professionals conduct
research, improve or develop concepts, theories and
operational methods, or apply knowledge relating to
the law, storage and retrieval of information and
artefacts, psychology, social welfare, politics,
economics, history, religion, languages, sociology,
other social sciences, and to arts and entertainment.
Competent performance in most occupations in this
sub-major group requires skills at the fourth ISCO skill
level. Tasks performed by workers in this sub-major
group usually include: conducting research on legal
problems; drafting laws and regulations; advising
clients on legal cases; pleading and conducting cases
in a court of law; presiding over judicial proceedings in
a court of law; developing and maintaining library and
gallery collections of archives; conducting research,
improving or developing concepts, theories and
operational methods or applying knowledge relating
to the field of social sciences; conceiving, creating and
performing in literary and artistic works; interpreting
and communicating news, ideas, impressions and facts.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 261 Legal professionals
262 Librarians, archivists and curators 263 Social and
religious professionals 264 Authors, journalists and
linguists 265 Creative and performing artists

Legal professionals conduct research on legal
problems, advise clients on legal aspects of problems,
plead cases or conduct prosecutions in courts of law,
preside over judicial proceedings in courts of law, and
draft laws and regulations Tasks performed usually
include: giving clients legal advice, undertaking legal
business on clients’ behalf, and conducting litigation
when necessary, or presiding over judicial proceedingsand pronouncing judgement in courts of law.
Supervision of other workers may be included.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 2611 Lawyers 2612 Judges 2619
Legal professionals not elsewhere classified
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2611

Teisininkai
Lawyers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Teisininkai

Description:

Lawyers

Aiškinamosios
pastabos:

Teisininkai konsultuoja klientus įvairiais teisiniais
Explanatory
klausimais, rengia teisinių dokumentų projektus,
notes:
atstovauja klientams administracinėse valdybose ar
tribunoluose, teisme atlieka gynėjo arba kaltintojo
funkcijas arba nurodo vyresniesiems advokatams
perduoti bylą aukštesnės instancijos teismams.
Atliekamos užduotys: (a) klientų konsultavimas įvairiais
teisiniais klausimais ir teisinių problemų sprendimas
kliento vardu; (b) teisinių principų, nuostatų ir
ankstesnių su konkrečiomis bylomis susijusių teismo
sprendimų tyrimas; (c) įrodymų rinkimas, siekiant
nustatyti gynybos taktiką ar pateikti ieškinį naudojant
tokias priemones, kaip klientų ir liudininkų apklausa,
siekiant patvirtinti bylos faktus; (d) rezultatų vertinimas
ir strategijų rengimas bei argumentų formulavimas
rengiantis nagrinėti bylą; (e) kliento gynyba teismuose,
tribunoluose ir administracinėse valdybose arba
nurodymas vyresniesiems advokatams perduoti bylą
aukštesnės instancijos teismui; (f) trumpo bylos
išdėstymo priėmimas ir bylų aukštesniajam teismui
teikimas; (g) kaltintojo funkcijos valstybės vardu
atlikimas; (h) teisinių ginčų sprendimas; (i) teisės aktų
projektų ir vyriausybės reglamentuojamųjų dokumentų
rengimas remiantis galiojančiais įstatymais; (j) tokių
teisinių dokumentų, kaip sutartys, nekilnojamojo turto
sandoriai ir testamentai, projektų rengimas, taip pat
teisinės nuomonės pareiškimų rengimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Advokatas – Vyresnysis
advokatas – Teisininkas – Prokuroras – Įgaliotinis,
patikėtinis Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Notaras – 2619 – Notaro padėjėjas – 3411
– Teisėjo padėjėjas – 3411

2612

Teisėjai
Judges

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Teisėjai

Description:

Judges

Aiškinamosios
pastabos:

Teisėjai pirmininkauja civilinių ir baudžiamųjų bylų
Explanatory
nagrinėjimo procesui. Atliekamos užduotys: (a)
notes:
vadovavimas teismo procesui ir pirmininkavimas bylos
svarstymui; (b) darbo tvarkos taisyklių aiškinimas ir
taikymas, taip pat sprendimų dėl įrodymų priimtinumo
priėmimas; (c) atitinkamų šalių teisių ir įsipareigojimų
nustatymas, taip pat bylose, kurias nagrinėja
prisiekusieji; (d) nurodymai prisiekusiesiems dėl bylai
taikytinų teisės normų; (e) parodymų įvertinimas ir
svarstymas bylose, kurių nenagrinėja prisiekusieji, ir
kaltinamojo ar atsakovo pripažinimas kaltu ar nekaltu
arba jo atsakomybės masto nustatymas; (f)
nuosprendžio dėl asmenų, kaltinamų baudžiamosiose
bylose, priėmimas, padarytos žalos ar kito civilinio
teisės gynimo būdo nustatymas ir teismo nurodymo
pateikimas; (g) teisinių klausimų tyrimas ir nuomonės
apie juos pateikimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Teismo posėdžio pirmininkas – Teisėjas – Žemesnės
instancijos teismo teisėjas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Teisėjo padėjėjas – 3411 –
Teisingumo teisėjas – 3411
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Lawyers give clients legal advice on a wide variety of
subjects, draw up legal documents, represent clients
before administrative boards or tribunals and plead
cases or conduct prosecutions in courts of justice, or
instruct barristers to plead in higher courts of justice.
Tasks include - (a) giving clients legal advice on a wide
variety of subjects and undertaking legal business on
clients’ behalf; (b) researching legal principles, statutes
and previous court decisions related to specific cases;
(c) gathering evidence to formulate a defence or to
initiate legal actions, by such means as interviewing
clients and witnesses to ascertain the facts of a case;
(d) evaluating findings and develop strategies and
arguments in preparation for presentation of cases; (e)
pleading clients’ cases before courts of law, tribunals
and administrative boards or instructing barristers to
plead in higher courts of justice; (f) accepting briefs
and pleading in the higher court; (g) acting as
prosecutor on behalf of the Government; (h)
negotiating settlements in matters which involve legal
disputes; (i) drafting legislation and preparing
government regulations based on existing laws; (j)
drawing up legal documents such as contracts, real
estate transactions and wills and preparing statements
of legal opinions. Examples of the occupations
classified here: - Attorney - Barrister - Lawyer Prosecutor - Solicitor Some related occupations
classified elsewhere: - Notary - 2619 - Conveyancing
clerk - 3411 - Law clerk - 3411

Judges preside over civil and criminal proceedings in
courts of law. Tasks include - (a) presiding over trials
and hearings; (b) interpreting and enforcing rules of
procedure and making rulings regarding the
admissibility of evidence; (c) determining the rights
and obligations of the parties involved, and, in cases
tried by jury; (d) instructing the jury on points of law
that are applicable to the case; (e) weighing and
considering evidence in non-jury trials and deciding
legal guilt or innocence or degree of liability of the
accused or defendant (f) passing sentence on persons
convicted in criminal cases, determining damages or
other appropriate remedy in civil cases and issuing
court orders; (g) researching legal issues and writing
opinions on the issues. Examples of the occupations
classified here: - Chief justice - Judge - Magistrate
Some related occupations classified elsewhere: - Court
clerk - 3411 - Justice of the Peace - 3411
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2619

Kitur nepriskirti teisės specialistai
Legal professionals not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti teisės specialistai

Description:

Legal professionals not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur 261 grupėje „Teisės
Explanatory
specialistai“ nepriskirtus teisės specialistus. Pavyzdžiui, notes:
grupei priskiriami asmenys, atliekantys kitas nei gynėjo,
kaltintojo ar teismo posėdžių pirmininko teisines
funkcijas. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų
šios: (a) konsultavimas įvairiais asmeniniais, verslo ir
administraciniais teisiniais klausimais; (b) teisinių
dokumentų ir sutarčių rengimas; (c) nekilnojamojo
turto perdavimo organizavimas; (d) nenatūralios mirties
priežasčių nustatymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Koroneris – Juristas (išskyrus teisininkus ir
teisėjus) – Notaras

262

Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai
Librarians, archivists and curators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai

Description:

Librarians, archivists and curators

Aiškinamosios
pastabos:

Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai tvarko ir Explanatory
prižiūri archyvų, bibliotekų, muziejų, meno galerijų ir
notes:
panašių įstaigų kolekcijas. Pagrindinės atliekamos
užduotys: archyvinių ir kitų žmogaus sukurtų objektų,
turinčių istorinę, kultūrinę ir meninę vertę, vertinimas ar
tobulinimas ir eksponavimo organizavimas, saugumo
bei išsilaikymo užtikrinimas; kolekcijų ir ekspozicijų
organizavimas muziejuose, meno galerijose ir
panašiose įstaigose; susistemintų rašytinės ir
spausdintos medžiagos kolekcijų tobulinimas ir
priežiūra, kad lankytojai galėtų jomis pasinaudoti
bibliotekose ir panašiose įstaigose; mokslo straipsnių ir
ataskaitų rengimas; mokslo tiriamųjų darbų atlikimas.
Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į
tokius pogrupius: 2621 Archyvų ir muziejų specialistai
2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

2621

Archyvų ir muziejų specialistai
Archivists and curators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Archyvų ir muziejų specialistai

Description:

Archivists and curators

Aiškinamosios
pastabos:

Archyvų ir muziejų specialistai renka ir vertina
Explanatory
archyvinius ir kitus istorinę, kultūrinę, administracinę ir notes:
meninę vertę turinčius žmogaus sukurtus objektus ir
dokumentus, taip pat meno bei kitus objektus,
užtikrina jų saugumą ir išsilaikymą. Jie planuoja, kuria ir
diegia sistemas fondams ir istoriškai vertingiems
dokumentams išsaugoti. Atliekamos užduotys: (a)
dokumentų vertinimas ir išsaugojimas
administraciniais, istoriniais, teisiniais, įrodymų ir kitais
tikslais; (b) rodyklių, bibliografijų, mikrofilmų kopijų ir
kitų informacinių priemonių apie surinktą medžiagą
rengimas ir vadovavimas jam, kad lankytojai galėtų jais
pasinaudoti; (c) kultūrinę ir istorinę vertę turinčių
medžiagų ir objektų kilmės, paskirstymo ir
panaudojimo tyrinėjimas; (d) meninę, kultūrinę,
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This unit group covers legal professionals not classified
elsewhere in Minor group 261, Legal professionals. For
instance, the group includes those who perform legal
functions other than pleading or prosecuting cases or
presiding over judicial proceedings. In such cases tasks
would include: (a) giving advice on legal aspects of
various personal, business and administrative
problems; (b) drawing up legal documents and
contracts; (c) arranging property transfers; (d)
determining, by inquest, the causes of any death not
obviously due to natural causes. Examples of the
occupations classified here: - Coroner - Jurist (except
lawyer or judge) - Notary

Librarians, archivists and curators develop and
maintain the collections of archives, libraries, museums,
art galleries, and similar establishments. Tasks
performed usually include: appraising or developing
and organizing the contents of archives and artefacts
of historical, cultural and artistic interest, and ensuring
their safe-keeping and preservation; organizing the
collections of and exhibitions at museums, art galleries
and similar establishments; developing and
maintaining the systematic collection of recorded and
published material and making it available to users in
libraries and related institutions; preparing scholarly
papers and reports; conducting research. Occupations
in this minor group are classified into the following
unit groups: 2621 Archivists and curators 2622
Librarians and related information professionals

Archivists and curators collect, appraise and ensure the
safekeeping and preservation of the contents of
archives, artefacts and records of historical, cultural,
administrative and artistic interest, and of art and other
objects. They plan, devise and implement systems for
the safekeeping of records and historically valuable
documents Tasks include - (a) evaluating and
preserving records for administrative, historical, legal,
evidential and other purposes; (b) directing or carrying
out the preparation of indexes, bibliographies,
microfilm copies and other reference aids to the
collected material and making them available to users;
(c) researching the origin, distribution and use of
materials and objects of cultural and historical interest;
(d) organizing, developing and maintaining collections
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mokslinę ar istorinę reikšmę turinčių objektų kolekcijų
sudarymas, pildymas ir priežiūra; (e) muziejų ir meno
galerijų kolekcijų klasifikavimas ir katalogų sudarymas
ar vadovavimas tokiam darbui, parodų organizavimas;
(f) tokių istoriškai svarbių ir vertingų dokumentų, kaip
valstybiniai ir asmeniniai dokumentai, nuotraukos,
žemėlapiai, rankraščiai, garso ir vaizdo įrašai, tyrimas,
vertinimas, taip pat tobulinimas, organizavimas ir
išsaugojimas; (g) mokslo straipsnių ir ataskaitų
rengimas; (h) kompiuterizuoto archyvų ir elektroninių
fondų valdymo planavimas ir įgyvendinimas; (i) parodų
muziejuose ir meno galerijose organizavimas,
eksponatų viešinimas ir specialus demonstravimas
plačiajai visuomenei, specialistams ar švietimo tikslais;
(j) archyvinės medžiagos vertinimas ir įsigijimas,
siekiant gausinti ir plėsti archyvo kolekciją mokslinių
tyrimų tikslais. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Archyvaras – Fondų saugotojas – Muziejininkas –
Dokumentų valdymo specialistas

of artistic, cultural, scientific or historically significant
items; (e) directing or undertaking classification and
cataloguing of museum and art gallery collections and
organizing exhibitions; (f) researching into, appraising,
and developing, organizing and preserving historically
significant and valuable documents such as
government papers, private papers, photographs,
maps, manuscripts audio-visual materials; (g) preparing
scholarly papers and reports; (h) planning and
implementing the computerized management of
archives and electronic records; (i) organizing
exhibitions at museums and art galleries, publicizing
exhibits and arranging special displays for general,
specialized or educational interest; (j) appraising and
acquiring archival materials to build and develop an
archival collection for research purposes. Examples of
the occupations classified here: - Archivist - Art gallery
curator - Museum curator - Records manager

2622

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
Librarians and related information professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

Description:

Librarians and related information professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai renka,
atrenka, tobulina, tvarko ir prižiūri bibliotekų kolekcijas
ir kitas informacijos saugyklas, organizuoja ir
kontroliuoja kitas bibliotekų paslaugas ir teikia
informaciją skaitytojams. Atliekamos užduotys: (a)
susistemintų knygų, periodinių ir kitų spausdintų
leidinių arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių
kolekcijų rengimas, pildymas ir priežiūra; (b) knygų ir
kitų spausdintų arba garsinių ir vaizdinių, taip pat
skaitmeninių dokumentų įsigijimo pasirinkimas ir
rekomendacijos; (c) bibliotekos dokumentų tvarkymas,
klasifikavimas ir katalogų rengimas; (d) bibliotekos
knygų skolinimo ir tarpbibliotekinių mainų paslaugų,
informacijos tinklų valdymas; (e) medžiagos paieška ir
informacijos, gaunamos iš pačios kolekcijos arba
remiantis bibliotekų ar informacijos tinklų sistemomis,
teikimas verslo ar kitiems užsakovams; (f) bibliotekų ir
informacijos paslaugų tyrimas, analizė ar keitimas,
atsižvelgiant į kintančius skaitytojų poreikius; (g)
informacijos saugojimo, tvarkymo, klasifikavimo ir
paieškos sistemų ir koncepcinių modelių kūrimas ir
įgyvendinimas; (h) mokslo straipsnių ir ataskaitų
rengimas; (i) fizinė, elektroninė ir interaktyvioji
informacijos paieška, tarpbibliotekiniai mainai ir kitos
funkcijos, kad skaitytojai galėtų naudotis bibliotekų
dokumentais. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Bibliografijų rengėjas – Katalogų rengėjas –
Bibliotekininkas

Explanatory
notes:

Librarians and related information professionals collect,
select, develop, organize and maintain library
collections and other information repositories,
organize and control other library services and provide
information for users. Tasks include - (a) organizing,
developing and maintaining a systematic collection of
books, periodicals and other printed, audio-visually
and digitally recorded material; (b) selecting and
recommending acquisitions of books and other printed
or audio-visually and digitally recorded material; (c)
organizing, classifying and cataloguing library material;
(d) managing library borrowing and inter-library loan
facilities and information networks; (e) retrieving
material and providing information to business and
other users based on the collection itself or on library
and information-network systems; (f) conducting
research and analysing or modifying library and
information services in accordance with changes in
users' needs; (g) devising and implementing schemes
and conceptual models for the storage, organization,
classification and retrieval of information; (h) preparing
scholarly papers and reports; (i) performing manual,
on-line and interactive media reference searches,
making interlibrary loans and performing other
functions to assist users in accessing library materials.
Examples of the occupations classified here: Bibliographer - Cataloguer - Librarian

263

Socialinės ir religinės sričių specialistai
Social and religious professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Socialinės ir religinės sričių specialistai

Description:

Social and religious professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Socialinės ir religinės sričių specialistai dirba mokslo
Explanatory
tiriamąjį darbą, tobulina ir kuria koncepcijas, teorijas ir notes:
metodus ar taiko filosofijos, politikos, ekonomikos,
sociologijos, antropologijos, istorijos, psichologijos ir
kitų socialinių mokslų žinias arba teikia socialines
paslaugas, kad būtų patenkinti asmenų ar
bendruomenės šeimų poreikiai. Pagrindinės atliekamos
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Social and related professionals conduct research,
improve or develop concepts, theories and operational
methods, or apply knowledge relating to philosophy,
politics, economics, sociology, anthropology, history,
psychology, and other social sciences, or they provide
social services to meet the needs of individuals and
families in a community. Tasks performed usually
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užduotys: dabarties ar planuojamų ekonominių,
politinių ir socialinių problemų sprendimų
formulavimas ar įgyvendinimas; praeities įvykių ir
veiklos tyrimas ir analizavimas, žmonijos kilmės ir
evoliucijos tyrimai; individo ar grupės psichinių procesų
ar elgsenos tyrimas; socialinių paslaugų teikimas;
mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 2631
Ekonomistai 2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų
profesijų specialistai 2633 Filosofai, istorikai ir
politologai 2634 Psichologai 2635 Socialiniai
darbuotojai ir konsultantai 2636 Religijų specialistai

include: formulating and applying solutions to present
or projected economic, political or social problems;
researching into and analyzing past events and
activities and tracing the origin and evolution of the
human race; studying mental processes and behaviour
of individuals and groups; providing social services;
preparing scholarly papers and reports. Supervision of
other workers may be included. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 2631 Economists 2632 Sociologists,
anthropologists and related professionals 2633
Philosophers, historians and political scientists 2634
Psychologists 2635 Social work and counselling
professionals 2636 Religious professionals

2631

Ekonomistai
Economists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ekonomistai

Description:

Economists

Aiškinamosios
pastabos:

Ekonomistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, stebi
Explanatory
duomenis, analizuoja informaciją ir rengia ataskaitas ir notes:
ekonominių ir verslo problemų sprendimo planus, taip
pat kuria modelius ekonominei veiklai ir struktūrai
analizuoti, aiškinti ir prognozuoti. Jie konsultuoja verslo
įmones, suinteresuotų asmenų grupes ir valstybines
įstaigas dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių
ir socialinių problemų sprendimų formulavimo ar
įgyvendinimo klausimais. Atliekamos užduotys: (a)
ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas
trumpalaikio biudžeto sudarymo, ilgalaikio planavimo
ir investicijų vertinimo tikslais; (b) rekomendacijų,
politikos krypčių ir ekonominių, verslo strategijų ir
investicijų planų rengimas, taip pat projektų
įgyvendinamumo tyrimų atlikimas; (c) ekonominių
duomenų stebėsena, siekiant įvertinti pinigų ir
mokesčių politikos veiksmingumą ir šiuo klausimu
konsultuoti; (d) konkrečių gaminių gamybos ar
paslaugų suteikimo ir vartojimo prognozavimas pagal
praeities gamybos, suteikimo ir suvartojimo duomenis,
taip pat pagal bendras ekonomines ir pramonei
būdingas sąlygas; (e) pajamų ir išlaidų, palūkanų normų
ir valiutos kursų prognozių rengimas; (f) veiksnių,
lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą,
atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje,
analizė; (g) matematinių formulių ir statistinių metodų
taikymas, taip pat ekonomikos teorijų tikrinimas ir
ekonominių problemų sprendimas; (h) ekonominių
duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas,
remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius
statistinius ir kitus metodus; (i) politinių sprendimų,
susijusių su valstybės ekonomika ir finansais, padarinių
vertinimas, taip pat konsultavimas ekonominės
politikos ir veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir
numatomus ekonomikos veiksnius ir polinkius,
pasirinkimo klausimais; (j) mokslo straipsnių ir ataskaitų
rengimas; (k) problemų, susijusių su atskirų įmonių
ekonomine veikla, nagrinėjimas; (l) vietos, regiono ar
šalies rinkos sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti prekių ir
paslaugų pardavimo ir kainų lygius, įvertinti rinkos
potencialą ir ateities polinkius, rengti verslo strategiją.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Ekonometrijos
specialistas – Ekonomistas konsultantas – Ekonomistas
analitikas – Ekonomistas – Darbo ekonomistas Kitur
priskirta giminiška profesija: – Statistikas – 2120
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Economists conduct research, monitor data, analyse
information and prepare reports and plans to resolve
economic and business problems and develop models
to analyse, explain and forecast economic behaviour
and patterns. They provide advice to business, interest
groups and governments to formulate solutions to
present or projected economic and business problems.
Tasks include - (a) forecasting changes in the economic
environment for short-term budgeting, long-term
planning and investment evaluation; (b) formulating
recommendations, policies and plans for the economy,
corporate strategies and investment, and undertaking
feasibility studies for projects; (c) monitoring economic
data to assess the effectiveness, and advise on the
appropriateness, of monetary and fiscal policies; (d)
forecasting production and consumption of specific
products and services based on records of past
production and consumption and general economic
and industry-specific conditions; (e) preparing
forecasts of income and expenditure, interest rates and
exchange rates; (f) analyzing factors that determine
labour force participation, employment, wages,
unemployment and other labour market outcomes; (g)
applying mathematical formulae and statistical
techniques and apply to test economic theories and
devise solutions to economic problems; (h) compiling,
analyzing and interpreting economic data using
economic theory and a variety of statistical and other
techniques; (i) evaluating the outcome of political
decisions concerning public economy and finances and
advising on economic policy and possible courses of
action in the light of past, present and projected
economic factors and trends; (j) preparing scholarly
papers and reports; (k) examining problems related to
the economic activities of individual companies; (l)
conducting research on market conditions in local,
regional or national areas to set sales and pricing levels
for goods and services, to assess market potential and
future trends and to develop business strategies.
Examples of the occupations classified here: Econometrician - Economic adviser - Economic analyst
- Economist - Labour economist Some related
occupations classified elsewhere: - Statistician - 2120
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2632

Sociologai, antropologai ir susijusių profesijų specialistai
Sociologists, anthropologists and related professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sociologai, antropologai ir susijusių profesijų
specialistai

Description:

Sociologists, anthropologists and related professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų
Explanatory
specialistai tiria ir aprašo socialinę visuomenės sandarą, notes:
žmonijos kilmę ir evoliuciją, tarpusavio ryšį tarp
aplinkos sąlygų ir žmonių veiklos. Jie konsultuoja savo
tyrimų rezultatų taikymo praktiškai, formuojant
ekonomikos ir socialinę politiką, klausimais. Atliekamos
užduotys: (a) žmonių visuomenės kilmės, raidos,
sandaros, socialinių normų, organizacijų ir tarpusavio
santykių tyrimas; (b) žmonijos kilmės ir evoliucijos
analizavimas, tiriant supančios aplinkos ir kultūrinių bei
socialinių institucijų kitimą; (c) žmonijos raidos
aiškinimas, remiantis tokiomis materialiomis jos
praeities liekanomis, kaip gyvenamieji būstai,
šventyklos, įrankiai, keramika, monetos, ginklai ar
skulptūros; (d) fizinių ir klimato juostų ir regionų
aspektų tyrimai ir ryšių tarp tyrimo rezultatų ir
ekonominės, socialinės bei kultūrinės veiklos
nustatymas; (e) teorijų, modelių ir metodų aiškinti ir
aprašyti socialinius reiškinius kūrimas; (f) politinių
sprendimų socialinės politikos klausimais padarinių
vertinimas; (g) socialinių duomenų analizė ir vertinimas;
(h) konsultavimas tyrimų rezultatų praktinio taikymo
nustatant gyventojų grupių ir regionų ekonominės ir
socialinės politikos kryptis ir plėtojant rinkas klausimais;
(i) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Antropologas –
Archeologas – Kriminologas – Etnologas – Geografas –
Sociologas

2633

Filosofai, istorikai ir politologai
Philosophers, historians and political scientists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Filosofai, istorikai ir politologai

Description:

Philosophers, historians and political scientists

Aiškinamosios
pastabos:

Filosofai, istorikai ir politologai tiria žmogaus patirties ir Explanatory
egzistencijos pobūdį, žmonijos istorijos etapus ar
notes:
aspektus, taip pat politines institucijas, judėjimus ir
elgseną. Jie rengia dokumentus ir ataskaitas dėl savo
tyrimų rezultatų, kuriais remiantis imamasi politinių ir
individualių veiksmų. Atliekamos užduotys: (a)
bendrųjų pasaulio, žmogaus veiksmų, patirties ir
egzistencijos priežasčių, principų ir reikšmės tyrimas,
dažniausiai samprotaujant, filosofijos koncepcijų ir
teorijų aiškinimas ir tobulinimas; (b) tokių pirminių
šaltinių, kaip praeities įvykių originalūs dokumentai ar
dabar padarytos jų kopijos, ir tokių antrinių šaltinių,
kaip archeologiniai ar antropologiniai radiniai, analizė ir
lyginimas; (c) reikiamos medžiagos suradimas, jos
autentiškumo patikrinimas, tam tikro periodo, šalies,
regiono arba tam tikro jo istorinio aspekto, pavyzdžiui,
ekonominio, socialinio arba politinio, istorijos tyrimai ir
aprašymas; (d) tokių sričių, kaip politinė filosofija,
ankstesniųjų laikų ar dabartinė politinių sistemų,
institucijų ar elgsenos teorija ir praktika, tyrimas; (e)
šiuolaikinių politinių institucijų ir nuomonių stebėjimas,
su jomis susijusių duomenų rinkimas, remiantis įvairiais
šaltiniais, įskaitant pokalbius su oficialiais valstybės ir
politinių partijų atstovais ar kitais asmenimis; (f) teorijų,
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Sociologists, anthropologists and related professionals
investigate and describe the structure of societies, the
origin and evolution of societies, and the
interdependence between environmental conditions
and human activities. They provide advice on the
practical application of their findings in the formulation
of economic and social policies. Tasks include - (a)
conducting research on the origin, development,
structure, social patterns, organizations and interrelationships of human society; (b) tracing the origin
and evolution of humanity through the study of
changing characteristics and cultural and social
institutions; (c) tracing the development of humanity
through the material remains of its past, such as
dwellings, temples, tools, pottery, coins, weapons, or
sculpture; (d) studying physical and climatic aspects of
areas and regions, and correlating these findings with
economic, social and cultural activities; (e) developing
theories, models and methods to interpret and
describe social phenomena; (f) evaluating the outcome
of political decisions concerning social policy; (g)
analyzing and evaluating social data; (h) advising on
the practical application of findings in the formulation
of economic and social policies for population groups
and regions, and for the development of markets; (i)
preparing scholarly papers and reports. Examples of
the occupations classified here: - Anthropologist Archaeologist - Criminologist - Ethnologist Geographer - Sociologist

Philosophers, historians and political scientists conduct
research into the nature of human experience and
existence, phases or aspects of human history, and
political structures, movements and behaviour. They
document and report on findings to inform and guide
political and individual actions Tasks include - (a)
researching, mostly by reasoning, into the general
causes, principles and meanings of the world, human
actions, experience and existence, and interpreting and
developing philosophical concepts and theories; (b)
consulting and comparing primary sources, such as
original or contemporary records of past events, and
secondary sources such as archaeological or
anthropological findings; (c) extracting relevant
material, checking its authenticity, and researching into
and describing the history of a particular period,
country or region, or a particular facet - for example
economic, social or political - of its history; (d)
conducting research in such fields as political
philosophy, or past and present theory and practice of
political systems, institutions or behaviour; (e)
observing contemporary political institutions and
opinions, collecting data on them from various sources,
including interviews with government and
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modelių ir metodų žmogaus patirties pobūdžiui,
istoriniams ir politiniams įvykiams, elgsenai aiškinti ir
aprašyti kūrimas; (g) tyrimų rezultatų ir išvadų teikimas
skelbti ar valstybės, politinių partijų ar kitų organizacijų
atstovams ir suinteresuotiems asmenims; (h) mokslo
straipsnių ir ataskaitų rengimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Genealogas – Istorikas – Filosofas –
Politologas Kitur priskirta giminiška profesija: –
Politikos patarėjas – 2422

political party officials and other relevant persons; (f)
developing theories, models and methods to interpret
and describe the nature of human experience and
historical and political events and behaviour; (g)
presenting findings and conclusions for publication or
use by government, political parties or other
organizations and interested persons; (h) preparing
scholarly papers and reports. Examples of the
occupations classified here: - Genealogist - Historian Philosopher - Political scientist Some related
occupations classified elsewhere: - Political adviser 2422

2634

Psichologai
Psychologists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Psichologai

Description:

Psychologists

Aiškinamosios
pastabos:

Psichologai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir tyrinėja
Explanatory
žmonių – individų ar grupių – psichologinius procesus, notes:
elgesį ir taiko šias žinias asmenybės raidai ir
prisitaikymui prie socialinių, mokymosi ir profesinių
sąlygų skatinti. Atliekamos užduotys: (a) testų, kuriais
siekiama nustatyti tokias psichines, fizines ir kitas
charakteristikas, kaip intelektas, gebėjimai, polinkiai,
gabumai, potencialas ir pan., planavimas ir atlikimas, jų
rezultatų aiškinimas, vertinimas ir konsultavimas šiais
klausimais; (b) paveldimumo, socialinių, profesinių ir
kitų veiksnių poveikio asmenybės mąstymui ir elgesiui
analizavimas; (c) konsultacijos ir terapiniai pokalbiai su
individais ir grupėmis, taip pat tolesnis jų stebėjimas;
(d) būtinų ryšių palaikymas, pavyzdžiui, su šeimos
nariais, mokymo įstaigomis ar darbdaviais, galimų
problemų sprendimo variantų siūlymas; (e)
psichologinių veiksnių tyrimai diagnozuojant, gydant ir
užkertant kelią psichiniams susirgimams, emociniams ir
asmenybės sutrikimams ir jų aptarimas su atitinkamais
specialistais; (f) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
(g) pasiekimų, diagnostinių ir prognostinių testų, skirtų
mokytojams planuoti mokymo metodus ir turinį,
sudarymas; (h) apklausų ir mokslinių tyrimų darbinės
atsakomybės, darbo grupių, dvasinės būklės,
motyvacijos, priežiūros ir vadybos klausimais atlikimas;
(i) teorijų, modelių ir metodų žmogaus elgesiui aiškinti
ir aprašyti kūrimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Medicinos psichologas – Mokyklos psichologas –
Organizacinės psichologijos psichologas – Psichologas
psichoterapeutas – Sporto psichologas Kitur priskirta
giminiška profesija: – Psichiatras – 2212

2635

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
Social work and counselling professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

Description:

Social work and counselling professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai konsultuoja su
Explanatory
socialiniais ir asmeniniais sunkumais susidūrusius
notes:
asmenis, šeimas, grupes, bendruomenes ir
organizacijas, padeda jiems orientuotis. Jie padeda
lavinti įgūdžius ir naudoti išteklius, paramos paslaugas,
prireikus susidoroti su nedarbo, skurdo, negalios,
priklausomybės, kriminalinėmis, nusikalstamo elgesio,
vedybinėmis ir kitomis problemomis. Atliekamos
užduotys: (a) pokalbiai su atskirais klientais, šeimomis
ar grupėmis, siekiant įvertinti jų situaciją ir problemas,
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Psychologists research into and study the mental
processes and behaviour of human beings as
individuals or in groups, and apply this knowledge to
promote personal, social, educational or occupational
adjustment and development. Tasks include - (a)
planning and carrying out tests to measure mental,
physical and other characteristics such as intelligence,
abilities, aptitudes, potentialities, etc., interpreting and
evaluating results, and providing advice; (b) analyzing
the effect of heredity, social, occupational and other
factors on individual thought and behaviour; (c)
conducting counselling or therapeutic interviews with
individuals and groups, and providing follow-up
services; (d) maintaining required contacts, such as
those with family members, educational authorities or
employers, and recommending possible solutions to,
and treatment of, problems; (e) studying psychological
factors in the diagnosis, treatment and prevention of
mental illnesses and emotional or personality
disorders, and conferring with related professionals; (f)
preparing scholarly papers and reports; (g) formulating
achievement, diagnostic and predictive tests for use by
teachers in planning methods and content of
instruction; (h) conducting surveys and research studies
on job design, work groups, morale, motivation,
supervision and management; (e) developing theories,
models and methods to interpret and describe human
behaviour. Examples of the occupations classified here:
- Clinical Psychologist - Educational Psychologist Organizational Psychologist - Psychotherapist - Sports
psychologist Some related occupations classified
elsewhere: - Psychiatrist - 2212

Social work and counselling professionals provide
advice and guidance to individuals, families, groups,
communities and organizations in response to social
and personal difficulties. They assist clients to develop
skills and access resources and support services
needed to respond to issues arising from
unemployment, poverty, disability, addiction, criminal
and delinquent behaviour, marital and other problems.
Tasks include - (a) interviewing clients individually, in
families, or in groups, to assess their situation and
94/323
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nustatyti reikiamų paslaugų tipus; (b) kliento padėties
analizavimas ir alternatyvių problemų sprendimo būdų
pateikimas; (c) atvejų duomenų ar ataskaitų pateikimas
teismams ar atliekant procesinius veiksmus; (d)
konsultavimo, gydymo ir tarpininkavimo paslaugų
teikimas, taip pat grupinių seansų rengimas, siekiant
padėti klientams lavinti įgūdžius ir ugdyti įžvalgas,
kurių reikia jų socialinėms ir asmeninėms problemoms
tvarkyti ir spręsti; (e) pagalbos klientams programų
planavimas ir įgyvendinimas, įskaitant poveikį krizės
atveju ir nukreipimą į finansinę, teisinę pagalbą
teikiančias, būstu aprūpinančias, gydymo ir kitas
paslaugas teikiančias įstaigas; (f) smurto ar nepriežiūros
atvejų tyrimas ir veiksmai, skirti vaikams ir kitiems
rizikos grupei priklausantiems asmenims apsaugoti; (g)
darbas su nusikaltimus padariusiais asmenimis laisvės
atėmimo vietose ir išėjus į laisvę, siekiant padėti
integruotis į bendruomenę ir keisti požiūrį bei elgesį,
kad jie pakartotinai nenusikalstų; (h) kalėjimų vadovų,
lygtinio nuteisimo ir lygtinio paleidimo iš laisvės
atėmimo vietos priežiūros tarnybų, padedančių
nustatyti, ar nusikaltimą padariusiam asmeniui turėtų
būti atimta laisvė, ar jis turėtų būti paleistas iš kalėjimo
arba jam turėtų būti taikomos alternatyvios
koreguojamosios priemonės ir kokiomis sąlygomis tai
turėtų būti daroma, konsultavimas; (i) klientų grupių
bendruomenėje gynėjo funkcijos atlikimas ir juos
veikiančių problemų sprendimas; (j) prevencinių ir
poveikio programų rengimas, siekiant tenkinti
bendruomenės poreikius; (k) ryšių su kitomis
socialinėmis, švietimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant suteikti
informaciją ir gauti bendrą klientų padėties ir pažangos
įvertinimą. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Priklausomybių konsultantas – Netekčių konsultantas –
Vaikų ir jaunuolių konsultantas – Rajono socialinės
paramos darbuotojas – Šeimų konsultantas – Vedybų
konsultantas – Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo
vietos priežiūros pareigūnas – Lygtinio nuteisimo
pareigūnas – Seksualinio smurto konsultantas –
Socialinis darbuotojas – Moterų paramos
organizatorius Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Psichologas – 2634 – Socialinių išmokų
darbuotojas – 3412

problems and determine the types of services required;
(b) analyzing the client's situation and presenting
alternative approaches to resolving problems; (c)
compiling case records or reports for courts and other
legal proceedings; (d) providing counselling, therapy
and mediation services and facilitating group sessions
to assist clients to develop skills and insights needed to
deal with and resolve their social and personal
problems; (e) planning and implementing programs of
assistance for clients including crisis intervention and
referral to agencies that provide financial assistance,
legal aid, housing, medical treatment and other
services; (f) investigating cases of abuse or neglect and
taking action to protect children and other at risk
persons; (g) working with offenders during and after
sentence, to help them to integrate into the
community and to change attitudes and behaviour in
order to reduce further offending; (h) providing advice
to prison governors and to probation and parole
review boards that help determine whether, and under
what conditions, an offender should be incarcerated,
released from prison or undergo alternative
correctional measures; (i) acting as advocates for client
groups in the community and lobbying for solutions to
problems affecting them; (j) developing prevention and
intervention programs to meet community needs; (k)
maintaining contact with other social service agencies,
educational institutions and health care providers
involved with clients to provide information and obtain
feedback on clients' overall situation and progress.
Examples of the occupations classified here: Addictions counsellor - Bereavement counsellor - Child
and youth counsellor - District social welfare officer Family counsellor - Marriage counsellor - Parole officer
- Probation officer - Sexual assault counsellor - Social
worker - Women’s welfare organizer Some related
occupations classified elsewhere: - Psychologist - 2634
- Welfare support worker - 3412

2636

Religijų specialistai
Religious professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Religijų specialistai

Description:

Religious professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Religijų specialistai puoselėja religines tradicijas,
Explanatory
praktiką ir tikėjimą. Jie iškilmingai pažymi arba veda
notes:
religines apeigas ar įšventinimo ritualus, pataria
dvasiniais ir doroviniais klausimais, atlieka kitas su
religijos praktika susijusias funkcijas. Atliekamos
užduotys: (a) religinių tradicijų, praktikos ir tikėjimo
skelbimas ir puoselėjimas; (b) religinių apeigų, ritualų ir
ceremonijų vedimas; (c) įvairių administracinių ir
visuomeninių pareigų atlikimas, įskaitant dalyvavimą
religinių organizacijų komitetų darbe ir posėdžiuose;
(d) dvasinis ir moralinis ugdymas, atsižvelgiant į
išpažįstamą religiją; (e) religinių tiesų skleidimas savo
šalyje arba užsienyje; (f) religinių pamokymų ir
pamokslų rengimas; (g) mokymo kursų ir tikybos
programų sudarymas ir vadovavimas jiems; (h) asmenų
konsultavimas tarpasmeniniais, sveikatos, finansiniais ir
religiniais klausimais; (i) tokių specialių renginių, kaip
stovyklos, konferencijos, seminarai ir sielovados
konferencijos, tvarkaraščių sudarymas ir dalyvavimas
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Religious professionals function as perpetuators of
sacred traditions, practices and beliefs. They conduct
religious services, celebrate or administer the rites of a
religious faith or denomination, provide spiritual and
moral guidance and perform other functions
associated with the practice of a religion. Tasks include
- (a) perpetuating sacred traditions, practices and
beliefs; (b) conducting religious services, rites and
ceremonies; (c) undertaking various administrative and
social duties, including participating in committees and
meetings of religious organizations; (d) providing
spiritual and moral guidance in accordance with the
religion professed; (e) propagating religious doctrines
in own country or abroad; (f) preparing and presenting
religious sermons; (g) developing and directing study
courses and religious education programmes; (h)
counselling individuals regarding interpersonal, health,
financial, and religious problems; (i) scheduling and
participating in special events such as camps,
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juose. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Bonza –
Imamas – Dvasinis vadovas – Pudžaris – Kunigas –
Rabinas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos:
– Keliaujantis pamokslininkas – 3413 – Vienuolis – 3413
– Vienuolė – 3413 Pastabos Religinių ordinų nariai,
kurių darbas apima kitų profesijų, pavyzdžiui,
mokytojų, slaugytojų ar socialinių išmokų darbuotojų
atliekamas užduotis, turėtų būti klasifikuojami pagal
pagrindines darbe atliekamas užduotis ir pareigas.

conferences, seminars, and retreats. Examples of the
occupations classified here: - Bonze - Imam - Minister
of religion - Poojari - Priest - Rabbi Some related
occupations classified elsewhere: - Lay preacher - 3413
- Monk - 3413 - Nun - 3413 Members of religious
orders whose work involves performing the tasks of
other occupations, for example as teachers, nurses or
welfare support workers, should be classified according
to the main tasks and duties performed in the job.

264

Autoriai, žurnalistai ir lingvistai
Authors, journalists and linguists

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Autoriai, žurnalistai ir lingvistai

Description:

Authors, journalists and linguists

Aiškinamosios
pastabos:

Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai sumano ir kuria
literatūros kūrinius, aiškina ir skelbia naujienas ir
visuomenės įvykius informacijos sklaidos priemonėse,
taip pat verčia raštu ar žodžiu iš vienos kalbos į kitą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: literatūros darbų
rašymas; literatūros ir kitų meno kūrinių vertės
nustatymas; informacijos apie dabartinius įvykius
rinkimas ir jų aprašymas; naujienų ir visuomenės įvykių
tyrimas, nagrinėjimas, aiškinimas ir skelbimas
laikraščiuose, per televiziją, radiją ir kitas informacijos
sklaidos priemones; rašytinių tekstų vertimas iš vienos
kalbos į kitą; sinchroninis vertimas iš vienos kalbos į
kitą. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 2641 Autoriai ir kiti rašytojai 2642
Žurnalistai 2643 Vertėjai ir kalbininkai

Explanatory
notes:

Authors, journalists and linguists conceive and create
literary works, interpret and communicate news and
public affairs through the media and translate or
interpret from one language into another. Tasks
performed usually include: writing literary works;
appraising merits of literary and other works of art;
collecting information about current affairs and writing
about them; researching, investigating, interpreting
and communicating news and public affairs through
newspapers, television, radio and other media;
translating written material from one language to
another; simultaneously translating from one language
to another. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 2641 Authors
and related writers 2642 Journalists 2643 Translators,
interpreters and other linguists

2641

Autoriai ir susiję rašytojai
Authors and related writers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Autoriai ir susiję rašytojai

Description:

Authors and related writers

Aiškinamosios
pastabos:

Autoriai ir kiti rašytojai planuoja, tiria ir rašo knygas,
Explanatory
scenarijus, kadruotes, dramos kūrinius, esė, kalbas,
notes:
žinynus, technines sąlygas ir kitus su žurnalistika
nesusijusius straipsnius (išskyrus laikraščių, žurnalų ir
kitų periodinių leidinių medžiagą), skirtus skelbti ar
pristatyti. Atliekamos užduotys: (a) prozos, dramos
kūrinių, scenarijų, poezijos kūrinių ir kitų skelbiamų ar
pristatomų kūrinių sumanymas, rašymas ir
redagavimas; (b) mokslo tiriamųjų darbų atlikimas,
siekiant nustatyti faktinį turinį ir gauti kitos reikiamos
informacijos; (c) scenarijų ir jungiamojo teksto rašymas,
taip pat teatro, kino, radijo ir televizijos programų
rengimas; (d) tokios medžiagos, kaip techninių sąlygų
aprašų, pastabų ir piešinių, analizė, taip pat žinynų,
vartojimo instrukcijų, naudotojo vadovų ir kitų
dokumentų sudarymas, siekiant aiškiai ir glaustai
paaiškinti, kaip įdiegti, valdyti ir prižiūrėti programinę,
elektroninę, mechaninę ir kitą įrangą; (e) brošiūrų,
vadovų ir panašių techninių leidinių rašymas; (f)
skelbtinos medžiagos atranka, stiliaus, kalbos
taisyklingumo ir turinio tikslumo patikra, visų būtinų
peržiūrų organizavimas ir bandomosios kopijos patikra
prieš spausdinant. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Autorius – Knygų redaktorius – Eseistas – Interaktyviųjų
informacijos sklaidos priemonių rašytojas – Romanistas
– Dramaturgas – Poetas (autorius) – Metraštininkas –
Kalbų rašytojas – Techninių tekstų platintojas –
Techninių tekstų autorius – Rašytojas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Reklamos tekstų
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Authors and related writers plan, research and write
books, scripts, storyboards, plays, essays, speeches,
manuals, specifications and other non-journalistic
articles (excluding material for newspapers, magazines
and other periodicals) for publication or presentation.
Tasks include - (a) conceiving, writing and editing
novels, plays, scripts, poetry and other material for
publication or presentation; (b) conducting research to
establish factual content and to obtain other necessary
information; (c) writing scripts and continuities and
preparing programmes for stage, film, radio and
television productions; (d) analyzing material, such as
specifications, notes and drawings, and creating
manuals, instructions for use, user guides and other
documents to explain clearly and concisely the
installation, operation and maintenance of software,
electronic, mechanical and other equipment; (e) writing
brochures, handbooks and similar technical
publications; (f) selecting material for publication,
checking style, grammar and accuracy of content,
arranging for any necessary revisions and checks proof
copies before printing. Examples of the occupations
classified here: - Author - Book editor - Essayist Interactive media writer - Novelist - Playwright - Poet Script writer - Speech writer - Technical communicator
- Technical writer - Writer Some related occupations
classified elsewhere: - Advertising copy writer - 2431 Public relations copy writer - 2432 - Journalist - 2642 Newspaper editor- 2642
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autorius – 2431 – Viešųjų ryšių tekstų autorius – 2432 –
Žurnalistas – 2642 – Laikraščio redaktorius – 2642
2642

Žurnalistai
Journalists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žurnalistai

Description:

Journalists

Aiškinamosios
pastabos:

Žurnalistai tiria, nagrinėja, aiškina ir skelbia naujienas ir Explanatory
visuomenės įvykius laikraščiuose, per televiziją, radiją ir notes:
kitas informacijos sklaidos priemones. Atliekamos
užduotys: (a) vietos, šalies ir tarptautinių naujienų
rinkimas rengiant pokalbius, atliekant tyrimus ir stebint,
dalyvaujant viešuose renginiuose, peržiūrint archyvus,
rašytinius šaltinius, lankantis kino teatruose ir teatro
spektakliuose; (b) žinių ir naujausių įvykių rinkimas,
pranešimas ir komentavimas, kad juos būtų galima
skelbti laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose
arba per televiziją, radiją ar internetines informacijos
sklaidos priemones; (c) naujienų ir kitos medžiagos
rinkimas, analizė ir tikslumo patikra; (d) pokalbiai su
politikais ir kitais visuomenės veikėjais spaudos
konferencijose ir kitomis progomis, įskaitant
individualius pokalbius, įrašytus radijui arba televizijai
ar internetinėms informacijos sklaidos priemonėms; (e)
tokių specializuotų sričių, kaip medicina, mokslas ir
technologijos, įvykių tyrimas ir pranešimas apie juos; (f)
vedamųjų straipsnių ir komentarų aktualiomis temomis
rašymas, siekiant skatinti visuomenės susidomėjimą ir
išreikšti leidinio ar transliavimo stoties požiūrį; (g)
literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių recenzijų
rašymas, remiantis žiniomis, nuomone ir patirtimi, įgyta
iš laikraščių, televizijos, radijo ir kitų informacijos
sklaidos priemonių; (h) skelbtinos medžiagos atranka,
stiliaus, kalbos taisyklingumo ir turinio tikslumo ir
teisėtumo patikra, tikslinimas; (i) ryšių su gamybos
darbuotojais palaikymas, tikrinant galutines
bandomąsias kopijas prieš spausdinimą; (j) reklaminės
medžiagos apie verslo ar kitas organizacijas atranka,
rinkimas ir parengimas skelbti spaudoje, radijuje,
televizijoje arba kitose informacijos sklaidos
priemonėse. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Žurnalistas – Laikraščio straipsnių redaktorius –
Laikraščio redaktorius – Laikraščio reporteris – Sporto
apžvalgininkas – Skyriaus redaktorius – Televizijos ir
(arba) radijo naujienų reporteris Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Ryšių su informacijos
sklaidos priemonėmis specialistas – 2432 – Knygų
autorius – 2641 – Knygų redaktorius – 2641 –
Fotokorespondentas – 3431 – Televizijos kameros
operatorius – 3521

2643

Vertėjai raštu, vertėjai žodžiu ir kiti lingvistai
Translators, interpreters and other linguists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vertėjai raštu, vertėjai žodžiu ir kiti lingvistai

Description:

Translators, interpreters and other linguists

Aiškinamosios
pastabos:

Vertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos
Explanatory
kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) santykio tarp prokalbių ir
šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių
formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų
pateikimas; (b) kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų,
žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas
šiais klausimais; (c) vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu
ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų
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Journalists research, investigate, interpret and
communicate news and public affairs through
newspapers, television, radio and other media. Tasks
include - (a) collecting local, national and international
news through interviews, investigation and
observation, attending public events, seeking out
records, reviewing written work, attending film and
stage performances; (b) collecting, reporting and
commenting on news and current affairs for
publication in newspapers and periodicals, or for
broadcasting by radio, television or webcast media; (c)
receiving, analysing and verifying news and other copy
for accuracy; (d) interviewing politicians and other
public figures at press conferences and on other
occasions, including individual interviews recorded for
radio, television or webcast media; (e) researching and
reporting on developments in specialized fields such as
medicine, science and technology; (f) writing editorials
and commentaries on topics of current interest to
stimulate public interest and express the views of a
publication or broadcasting station; (g) writing critical
reviews of literary, musical and other artistic works
based on knowledge, judgement and experience for
newspapers, television, radio and other media; (h)
selecting material for publication, checking style,
grammar, accuracy and legality of content and
arranging for any necessary revisions; (i) liaising with
production staff in checking final proof copies
immediately prior to printing; (j) selecting, assembling
and preparing publicity material about business or
other organizations for issue through press, radio,
television and other media. Examples of the
occupations classified here: - Journalist - Copy editor Newspaper editor - Newspaper reporter - Sports writer
- Sub editor - TV / radio news reporter, Some related
occupations classified elsewhere: - Public relations
officer- 2432 - Book author - 2641 - Book editor – 2641
- Photo journalist - 3431 - Camera operator – 3521

Translators, interpreters and other linguists translate or
interpret from one language into another and study
the origin, development and structure of languages.
Tasks include - (a) studying relationships between
ancient parent languages and modern language
groups, tracing the origin and evolution of words,
grammar and language forms, and presenting findings;
(b) advising on or preparing language classification
systems, grammars, dictionaries and similar materials;
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teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir
kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių
nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija; (d)
kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų
kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir
produktyvumą; (e) vertimas iš vienos kalbos į kitą
žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir
panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų
perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo
nuotaika; (f) išverstos medžiagas redagavimas ir
taisymas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Vertėjas
žodžiu – Leksikografas – Filologas – Gestų kalbos
vertėjas – Subtitrų vertėjas – Vertėjas raštu – Vertėjaskalbos redaktorius Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Autorius – 2641 – Knygų redaktorius –
2641 – Žurnalistas – 2642

(c) translating from one language into another and
ensuring that the correct meaning of the original is
retained, that legal, technical or scientific works are
correctly rendered, and that the phraseology and
terminology of the spirit and style of literary works are
conveyed as far as possible; (d) developing methods
for the use of computers and other instruments to
improve productivity and quality of translation; (e)
interpreting from a spoken or a signed language into
another spoken or signed language , in particular at
conferences, meetings and similar occasions, and
ensuring that the correct meaning and, as far as
possible, the spirit of the original are transmitted; (f)
revising and correcting translated material. Examples of
the occupations classified here: - Interpreter Lexicographer - Philologist - Sign language interpreter
- Subtitler - Translator - Translator-reviser Some
related occupations classified elsewhere: - Author 2641 - Book editor - 2641 - Journalist - 2642

265

Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
Creative and performing artists

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

Description:

Creative and performing artists

Aiškinamosios
pastabos:

Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai perteikia idėjas,
Explanatory
įspūdžius ir faktus įvairiausiomis priemonėmis,
notes:
skirtomis tam tikram efektui pasiekti; interpretuoja
tokias kompozicijas, kaip muzikinės partitūros ar
scenarijai, kad kūrinį būtų galima atlikti ar vadovauti
atlikimui; taip pat veda tokio pasirodymo ar kito
informacijos sklaidos renginio pristatymą. Pagrindinės
atliekamos užduotys: regimojo meno formų
sumanymas ir kūrimas; originalios muzikos sumanymas
ir rašymas; muzikos, šokio, teatro pasirodymų kūrimas,
vadovavimas jiems, repetavimas ir atlikimas, filmų
kūrimas; kūrybinės, finansinės ir organizacinės
atsakomybės prisiėmimas sudarant televizijos
programas, rengiant filmų ir teatro spektaklių
pristatymus; scenarijaus, dramos kūrinio ar knygos
nagrinėjimas ir interpretacijos rengimas bei
repetavimas; muzikos, vaizdo įrašų ir kitos pramoginės
medžiagos pasirinkimas ir pristatymas transliuojant,
komercinė reklama ir viešųjų paslaugų informaciniai
pranešimai. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai 2653
Šokėjai ir choreografai 2654 Kino, teatro ir panašių
sričių režisieriai ir prodiuseriai 2655 Aktoriai 2656
Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos
priemonių diktoriai 2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai
darbuotojai ir atlikėjai

2651

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
Visual artists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

Description:

Visual artists

Aiškinamosios
pastabos:

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno Explanatory
kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, notes:
graviruoja ar naudoja kitas technikas. Atliekamos
užduotys: (a) idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir
skulptūrų sumanymas ir kūrimas; (b) daiktų
išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų
regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas; (c)
meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų
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Creative and performing artists communicate ideas,
impressions and facts in a wide range of media to
achieve particular effects; interpret a composition such
as a musical score or a script to perform or direct the
performance; and host the presentation of such
performance and other media events. Tasks performed
usually include: conceiving and creating visual art
forms; conceiving and writing original music; devising,
directing, rehearsing and performing in music, dance,
theatrical and film productions; assuming creative,
financial and organizational responsibilities in the
production of television programmes, films, and stage
presentations; studying script, play or book and
preparing and rehearsing interpretation; selecting and
introducing music, videos and other entertainment
material for broadcast and making commercial and
public service announcements. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 2651 Visual artists 2652 Musicians, singers and
composers 2653 Dancers and choreographers 2654
Film, stage and related directors and producers 2655
Actors 2656 Announcers on radio, television and other
media 2659 Creative and performing artists not
elsewhere classified

Visual artists create and execute works of art by
sculpting, painting, drawing, creating cartoons,
engraving or using other techniques. Tasks include - (a)
conceiving and developing ideas, designs and styles
for paintings, drawings and sculptures; (b) arranging
objects, positioning models, and selecting landscapes
and other visual forms according to chosen subject
matter; (c) selecting artistic media, method and
98/323
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pasirinkimas; (d) tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar
reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir
dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo,
molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant
tarpusavyje; (e) tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir
tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą,
kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones; (f)
piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar
kitų medžiagų išėsdinimas; (g) animacijos objektų,
vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų,
kūrimas; (h) pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos
darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Karikatūrininkas – Keramikas –
Reklamos dailininkas – Dailininkas restauratorius –
Portretų dailininkas, portretistas – Skulptorius Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Pramonės
gaminių dizaineris – 2163 – Grafikos dizaineris – 2166 –
Privatus tapybos mokytojas – 2355 – Puodžius – 7314 –
Piešėjas dekoruotojas – 7316

materials; (d) creating representational or abstract
three-dimensional or relief forms by shaping, carving
and working and combining materials such as, wood,
stone, clay, metal, ice or paper; (e) creating
representational or abstract drawings and paintings
using pencils, ink, chalk, oil paints, water colours or
through the application of other techniques; (f)
creating drawings and engraving or etching them on
metal, wood, or other materials; (g) creating cartoons
to depict persons and events, often in caricature; (h)
restoring damaged, soiled and faded paintings and
other art objects. Examples of the occupations
classified here: - Cartoonist - Ceramic artist Commercial artist - Picture restorer - Portrait painter Sculptor Some related occupations classified
elsewhere: - Industrial designer – 2163 - Graphic
designer - 2166 - Painting teacher (private tuition) –
2355 - Potter - 7314 - Decorative painter - 7316

2652

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
Musicians, singers and composers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

Description:

Musicians, singers and composers

Aiškinamosios
pastabos:

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai rašo, aranžuoja Explanatory
muzikines kompozicijas, diriguoja ir atlieka muzikos
notes:
kūrinius. Atliekamos užduotys: (a) melodingų,
harmoningų ir ritmiškų kompozicijų kūrimas, siekiant
muzikine forma išreikšti idėjas ir emocijas; (b) idėjų ir
koncepcijų perteikimas standartiniais muzikos ženklais
ir simboliais, kuriuos galima atkurti ir atlikti; (c) muzikos
konkretiems instrumentiniams ar vokaliniams
kolektyvams, instrumentams ar progoms pritaikymas ir
aranžavimas; (d) dirigavimas instrumentiniams ar
vokaliniams kolektyvams; (e) muzikos pasirinkimas
pasirodymams ir instrumentinių partijų paskyrimas
muzikantams; (f) grojimas vienu ar keliais instrumentais
solo, orkestre ar muzikos kolektyve; (g) dainavimas
solo, vokaliniame ar kitame kolektyve; (h) praktikavimas
ir repetavimas, siekiant išlaikyti aukštą pasirodymų lygį.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Muzikinio
kolektyvo vadovas – Kompozitorius – Instrumentalistas
– Dirigentas – Naktinio klubo muzikantas – Naktinio
klubo dainininkas – Orkestrinės muzikos aranžuotojas –
Dainininkas – Gatvės muzikantas – Gatvės dainininkas

2653

Šokėjai ir choreografai
Dancers and choreographers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Šokėjai ir choreografai

Description:

Dancers and choreographers

Aiškinamosios
pastabos:

Šokėjai ir choreografai sumano ir kuria šokius ar juos
Explanatory
šoka. Atliekamos užduotys: (a) šokių, kuriais dažniausiai notes:
siekiama perteikti kokią nors istoriją, temą, idėją ar
nuotaiką, sumanymas ir kūrimas tam tikra žingsnių,
judesių ir gestų tvarka; (b) šokių atlikimas solo, su
partneriu arba šokių kolektyve, prieš pasirodymą gyvai
ar filme, televizijoje ar kitose regimosiose informacijos
sklaidos priemonėse; (c) treniravimasis, mankštinimasis
ir dalyvavimas šokių pamokose, siekiant palaikyti
reikiamus gebėjimus ir fizinę būklę; (d) vadovavimas
repeticijoms, kuriose mokomasi pasirodymui reikalingų
šokio žingsnelių ir technikos, taip pat dalyvavimas jose;
(e) dalyvavimas peržiūrose norint gauti šokėjo
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Musicians, singers and composers write, arrange,
conduct and perform musical compositions. Tasks
include - (a) creating melodic, harmonic and rhythmic
structures to express ideas and emotions in musical
form; (b) translating ideas and concepts into standard
musical signs and symbols for reproduction and
performance; (c) adapting or arranging music for
particular instrumental or vocal groups, instruments or
occasions; (d) conducting instrumental or vocal groups;
(e) selecting music for performances and assigning
instrumental parts to musicians; (f) playing one or
more musical instruments as a soloist or as a member
of an orchestra or a musical group; (g) singing as
soloists or members of vocal groups or other bands;
(h) practising and rehearsing to maintain a high
standard of performance. Examples of the occupations
classified here: - Band leader - Composer Instrumentalist - Music conductor - Night club
musician - Night club singer - Orchestrator - Singer Street musician - Street singer

Dancers and choreographers conceive and create or
perform dances. Tasks include - (a) conceiving and
creating dances, which often convey a story, theme,
idea or mood, by a pattern of steps, movements and
gestures; (b) performing dances as a soloist, with a
partner or as a member of a dancing group before live
audiences or for film, television or other visual media;
(c) training ,exercising and attending dance classes to
maintain the required levels of ability and fitness; (d)
directing and participating in rehearsals to practice
dance steps and techniques required for a
performance; (e) auditioning for dance roles or for
memberships in dance companies; (f) coordinating the
99/323
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vaidmenį ar tapti šokių kolektyvų nariu; (f) pastatymo
muzikos derinimas su muzikos režisieriais. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Choreografas – Baleto šokėjas –
Naktinio klubo šokėjas – Gatvės šokėjas Kitur priskirta
giminiška profesija: – Šokių mokytojas – 2355

production music with the music directors. Examples of
the occupations classified here: - Choreographer Ballet Dancer - Night-club dancer - Street dancer Some
related occupations classified elsewhere: - Dance
teacher - 2355

2654

Kino, teatro ir susijusių sričių režisieriai ir prodiuseriai
Film, stage and related directors and producers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kino, teatro ir susijusių sričių režisieriai ir prodiuseriai

Description:

Film, stage and related directors and producers

Aiškinamosios
pastabos:

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
Explanatory
prižiūri ir kontroliuoja techninius ir meninius kino filmų, notes:
televizijos ar radijo laidų ir scenos pasirodymų
aspektus. Atliekamos užduotys: (a) kūrinių pasirinkimas,
scenarijų nagrinėjimas, siekiant apibrėžti jų meninę
interpretaciją, vaidybos metodų aktoriams aiškinimas;
(b) vadovavimas visiems teatro scenos, televizijos,
radijo ar kino filmų pastatymams, įskaitant aktorių
atranką, ir galutinių sprendimų dėl kostiumų,
dekoracijų, garso ar šviesos efektų sprendimų
priėmimas; (c) įvairių scenų planavimas, organizavimas
ir kontroliavimas, tvarkaraščių, susijusių su
pasirodymais, kino filmais, televizijos laidomis ir radijo
programomis, sudarymas; (d) visų techninių darbuotojų
įdarbinimas ir priežiūra, pastatymo siužeto, apimties ir
rodymo laiko nustatymas; (e) pastatymų archyvų
tvarkymas ir derybos dėl honorarų; (f) scenarijų
programų garso ar vaizdo įrašams ir redagavimui
planavimas, kūrimas ir rašymas; (g) dekoracijų, rekvizitų
ir garso įrangos išdėstymo priežiūra. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Dokumentinių filmų režisierius –
Filmų režisierius – Kino filmų režisierius – Filmavimo
režisierius – Teatro režisierius – Techninis direktorius –
Techninis televizijos ar radijo direktorius – Teatro
prodiuseris Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Televizijos naujienų prodiuseris – 2642 –
Transliavimo technikas – 3521 – Garso efektų technikas
– 3521 – Vaizdo efektų technikas – 3521 – Scenos
technikas – 3435

2655

Aktoriai
Actors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Aktoriai

Description:

Actors

Aiškinamosios
pastabos:

Aktoriai atlieka vaidmenis kino filmuose, televizijos ar
Explanatory
radijo laidose ir teatro spektakliuose. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) vaidmenų teksto ir replikų mokymasis,
taip pat vaidinimas teatro spektakliuose, reklaminiuose
klipuose, televizijoje, radijuje ar kino filmuose; (b)
įsijautimas į dramaturgo ar autoriaus sukurto veikėjo
vaidmenį ir jo perteikimas auditorijai; (c) istorijų
pasakojimas arba literatūros kūrinių skaitymas garsiai,
siekiant lavinti klausytojus ir suteikti jiems malonumą;
(d) dalyvavimas perklausose ir peržiūrose, siekiant gauti
vaidmenį; (e) rengimasis pasirodymams dalyvaujant
repeticijose, kurioms vadovauja ir nurodymus duoda
pastatymo režisieriai; (f) scenarijų skaitymas ir
nagrinėjimas, siekiant suprasti vaidmenis, temas ir
veikėjų būdo bruožus; (g) repeticijose išmoktų
vaidmenų atlikimas ir perteikimas filmuose, televizijos
ar radijo laidose ir teatro spektakliuose. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Aktorius – Mimas – Pasakotojas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Kaskadininkas – 3435 – Antraplanio vaidmens atlikėjas
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Film, stage and related directors and producers
oversee and control the technical and artistic aspects
of motion pictures, television or radio productions and
stage shows. Tasks include - (a) choosing writers,
studying scripts to determine artistic interpretation,
and instructing actors on acting methods; (b) directing
all aspects of dramatic productions on stage, television,
radio or in motion pictures, including choice of actors,
and final decisions concerning costumes, set designs,
sound or lighting effects; (c) planning, organizing and
controlling the various stages and scheduling involved
in the production of presentations, motion pictures,
television shows and radio programs; (d) engaging and
supervising all technical personnel, and determining
the treatment, scope and scheduling of production; (e)
maintaining production archives and negotiating
royalties; (f) creating, planning, writing scripts for
recording, videotaping and editing programs; (g)
supervising the positioning of scenery, props and
lighting and sound equipment. Examples of the
occupations classified here: - Documentary director Film editor - Motion picture director - Director of
photography - Stage director - Technical director Technical television or radio director - Theatre
producer Some related occupations classified
elsewhere: - TV news producer -2642 - Broadcasting
technician - 3521 - Sound technician - 3521 - Video
technician - 3521 - Stage manager - 3435

Actors portray roles in motion pictures, television or
radio productions and stage shows. Tasks include - (a)
learning lines and cues and playing parts in dramatic
productions on stage, commercials, television, radio or
in motion pictures; (b) assuming characters created by
a playwright or author and communicating this to an
audience; (c) telling stories or reading literary works
aloud to educate or entertain listeners; (d) attending
auditions and casting calls in order to audition for
roles; (e) preparing for performances through
rehearsals under the instruction and guidance of
production directors; (f) reading scripts and
undertaking research to gain understanding of parts,
themes and characteristics; (g) acting parts and
portraying roles as developed in rehearsals in film,
television, radio and stage productions. Examples of
the occupations classified here: - Actor - Mime artist Story-teller Some related occupations classified
elsewhere: - Stunt artist - 3435 - Walker-on - 3435
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– 3435
2656

Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai
Announcers on radio, television and other media

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos
priemonių diktoriai

Description:

Announcers on radio, television and other media

Aiškinamosios
pastabos:

Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos
Explanatory
priemonių diktoriai skaito naujienas, kalbasi su
notes:
pašnekovais ir praneša apie radijo, televizijos, teatrų ir
kitų įstaigų ar informacijos sklaidos priemonių
programas arba jas pristato. Atliekamos užduotys: (a)
naujienų ir kitų pranešimų skaitymas per radiją,
televiziją; (b) atlikėjų arba žmonių, kurie dalyvaus
pokalbyje, pristatymas arba atitinkamų pranešimų
paskelbimas per radiją, televiziją, teatruose, naktiniuose
klubuose ir kitose vietose; (c) pokalbiai su žmonėmis
viešose vietose, ypač per radiją ar televiziją; (d)
papildomos informacijos nagrinėjimas, siekiant
pasirengti programoms ar pokalbiams; (e) muzikos ir
kitų klausimų, pavyzdžiui, oro ar eismo sąlygų,
komentavimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Radijo diktorius – Televizijos diktorius – Žinių
pranešėjas – Sporto naujienų pranešėjas – Pokalbių
laidos vedėjas – Eismo sąlygų pranešėjas – Orų
pranešėjas Kitur priskirta giminiška profesija: –
Žurnalistas – 2642

2659

Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
Creative and performing artists not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

Description:

Creative and performing artists not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur 265 grupėje „Kūrybiniai
darbuotojai ir atlikėjai“ nepriskirtus kūrybinius
darbuotojus ir atlikėjus, pavyzdžiui, klounus, magus,
akrobatus ir kitus atlikėjus. Tokiais atvejais atliekamos
užduotys būtų šios: (a) linksminimo triukų atlikimas ir
juokingų istorijų pasakojimas; (b) iliuzionistų ir rankų
miklumo triukų atlikimas, hipnozės meno
demonstravimas; (c) sudėtingų ir įspūdingų
akrobatinių, gimnastikos ar žongliravimo triukų
atlikimas; (d) gyvūnų dresavimas ir pasirodymai su jais.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Akrobatas – Oro
akrobatas – Klounas – Hipnotizuotojas – Magas –
Lėlininkas – Komikas – Pilvakalbys

Explanatory
notes:

This unit group covers all creative and performing
artists not classified elsewhere in Minor group 265,
Creative and performing artists. For instance, the group
includes clowns, magicians, acrobats and other
performing artists. In such cases tasks would include:
(a) performing amusing antics and telling funny stories;
(b) performing tricks of illusion and sleight of hand,
and feats of hypnotism; (c) performing difficult and
spectacular acrobatics, and gymnastic or juggling feats;
(d) training and performing with animals. Examples of
the occupations classified here: - Acrobat - Aerialist Clown - Hypnotist - Magician - Puppeteer - Stand-up
comedian - Ventriloquist

3

Technikai ir jaunesnieji specialistai
Technicians and associate professionals

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Technikai ir jaunesnieji specialistai

Description:

Technicians and associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Technikai ir jaunesnieji specialistai atlieka technines ir
Explanatory
panašias užduotis, susijusias su mokslinių ar meninių
notes:
koncepcijų ir darbo metodų, valstybinių įstaigų ar
verslo reglamentuojamųjų dokumentų tyrimais bei
taikymu. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės
grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų
trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės
technikų ir jaunesniųjų specialistų atliekamos užduotys:
techninis darbas, susijęs su fizinių mokslų, įskaitant
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Announcers on radio, television and other media read
news bulletins, conduct interviews, and make other
announcements or introductions on radio, television,
and in theatres and other establishments or media
Tasks include - (a) reading news bulletins and making
other announcements on radio or television; (b)
introducing performing artists or persons being
interviewed, and making related announcements on
radio, television, or in theatres, night-clubs and other
establishments; (c) interviewing persons in public,
especially on radio and television; (d) studying
background information in order to prepare for
programs or interviews; (e) commenting on music and
other matters, such as weather or traffic conditions.
Examples of the occupations classified here: - Radio
announcer - Television announcer - News anchor Sports announcer - Talk show host/hostess - Traffic
reporter - Weather reporter Some related occupations
classified elsewhere: Journalist- 2642

Technicians and associate professionals perform
technical and related tasks connected with research
and the application of scientific or artistic concepts and
operational methods, and government or business
regulations. Competent performance in most
occupations in this major group requires skills at the
third ISCO skill level. Tasks performed by technicians
and associate professionals usually include:
undertaking and carrying out technical work connected
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inžineriją bei technologiją, gamtos mokslų, įskaitant ir
medicinos profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų
koncepcijų ir metodų tyrimu ir taikymu; įvairių
techninių paslaugų, susijusių su prekyba, finansais,
administravimu, įskaitant įstatymų ir
reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimą, bei
socialiniu darbu, teikimas ir organizavimas; techninės
pagalbos teikimas meno ir pramogų srityse;
dalyvavimas sportinėje veikloje; kai kurių religinių
užduočių atlikimas. Gali būti priskirtas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šios pagrindinės grupės
profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:
31 Jaunesnieji fizinių ir technologijos mokslų
specialistai 32 Jaunesnieji sveikatos specialistai 33
Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 34
Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir
giminiškų profesijų specialistai 35 Informacinių
technologijų ir ryšių sistemų technikai

with research and the application of concepts and
operational methods in the fields of physical sciences
including engineering and technology, life sciences
including the medical profession, and social sciences
and humanities; initiating and carrying out various
technical services related to trade, finance,
administration, including administration of government
laws and regulations, and to social work; providing
technical support for the arts and entertainment;
participating in sporting activities; executing some
religious tasks. Supervision of other workers may be
included. Occupations in this major group are classified
into the following sub-major groups: 31 Science and
engineering associate professionals 32 Health
associate professionals 33 Business and administration
associate professionals 34 Legal, social, cultural and
related associate professionals 35 Information and
communications technicians

31

Jaunesnieji mokslo ir inžinerijos specialistai
Science and engineering associate professionals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Jaunesnieji mokslo ir inžinerijos specialistai

Description:

Science and engineering associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji fizinių ir technologijos mokslų specialistai
Explanatory
atlieka technines užduotis, susijusias su fizinių, gamtos notes:
mokslų ir inžinierijos moksliniais ir darbo metodų
tyrimais. Jie prižiūri ir kontroliuoja techninius ir
darbinius gavybos, gamybos, statybos ir kitus
inžinerinius darbo ir gamybos procesus, valdo techninę
įrangą, įskaitant orlaivius ir laivus. Kompetentingam
daugelio šio pagrindinio pogrupio grupės profesijų
darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO
kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio
pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: prietaisų ir
įrangos įrengimas, valdymas ir kontrolė, sistemų
eksperimentų ir bandymų atlikimas ir kontrolė; ėminių
atrinkimas ir jų bandymai; pastabų registravimas ir
duomenų analizė; techninių brėžinių ir diagramų
rengimas, peržiūra ir aiškinimas; kitų darbuotojų veiklos
koordinavimas, priežiūra, kontrolė ir darbo grafikų
sudarymas; skirstomųjų skydų, kompiuterizuotų
valdymo sistemų ir daugiafunkcių technologinių
procesų valdymo mašinų valdymas ir kontrolė;
techninių funkcijų atlikimas, užtikrinant saugų ir
veiksmingą laivų, orlaivių ir kitos įrangos judėjimą ir
veikimą. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
skirstomos į tokias grupes: 311 Fizinių ir technologijos
mokslų technikai 312 Gavybos, gamybos ir statybos
darbų meistrai ir brigadininkai 313 Technologinių
procesų valdymo technikai 314 Gyvosios gamtos
mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų
specialistai 315 Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir
technikai

311

Fizinių ir inžinerijos mokslų technikai
Physical and engineering science technicians

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Fizinių ir inžinerijos mokslų technikai

Description:

Physical and engineering science technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Fizinių ir technologijos mokslų technikai atlieka
Explanatory
technines užduotis, susijusias su fizinių mokslų, taip pat notes:
inžinerijos, techninės braižybos ar gamybos procesų
ekonominio veiksmingumo, koncepcijų, principų ir
darbo metodų praktiniu tyrimu bei taikymu.
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Science and engineering associate professionals
perform technical tasks connected with research and
operational methods in science and engineering. They
supervise and control technical and operational
aspects of mining, manufacturing, construction and
other engineering operations, and operate technical
equipment including aircraft and ships. Competent
performance in most occupations in this sub-major
group requires skills at the third ISCO skill level. Tasks
performed by workers in this sub-major group usually
include: setting up, monitoring and operating
instruments and equipment, conduciting and
monitoring experiments and tests of systems;
collecting and testing samples; recording observations
and analyzing data; preparing, revising and
interpreting technical drawings and diagrams; coordinating, supervising, controlling and scheduling the
activities of other workers; operating and monitoring
switchboards, computerized control systems, and
multi-function process control machinery; performing
technical functions to ensure safe and efficient
movement and operations ships aircraft and other
equipment. Occupations in this sub-major group are
classified into the following minor groups: 311 Physical
and engineering science technicians 312 Mining,
manufacturing and construction supervisors 313
Process control technicians 314 Life science technicians
and related associate professionals 315 Ship and
aircraft controllers and technicians

Physical and engineering science technicians perform
technical tasks to aid in research on and the practical
application of concepts, principles and operational
methods particular to physical sciences including such
areas as engineering, technical drawing or economic
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Pagrindinės atliekamos užduotys: techninio darbo,
susijusio su chemija, fizika, geologija, meteorologija,
astronomija, inžinerija ar technine braižyba, atlikimas;
laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas
ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų
stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas; medžiagų
rengimas eksperimentams; sistemų bandymų atlikimas;
ėminių atrinkimas ir bandymai; pastabų registravimas ir
duomenų analizė; techninių brėžinių rengimas, peržiūra
ir aiškinimas, diagramų, plokščių schemų diagramų ar
išdėstymo brėžinių sudarymas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 3111 Chemijos ir kitų
fizinių mokslų technikai 3112 Statybos inžinerijos
technikai 3113 Elektros inžinerijos technikai 3114
Elektronikos inžinerijos technikai 3115 Mechanikos
inžinerijos technikai 3116 Cheminės inžinerijos
technikai 3117 Gavybos ir metalurgijos technikai 3118
Braižytojai 3119 Kitur nepriskirti fizinių ir technologijos
mokslų technikai

efficiency of production processes. Tasks performed
usually include: undertaking and carrying out technical
work related to chemistry, physics, geology,
meteorology, astronomy, engineering, or technical
drawing; setting up, operating, and maintaining
laboratory instruments and equipment, monitoring
experiments, making observations, and calculating and
recording results; preparing materials for
experimentation; conducting tests of systems;
collecting and testing samples; recording observations
and analyzing data; preparing, revising and
interpreting technical drawings, wiring diagrams, circuit
board assembly diagrams, or layout drawings.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 3111 Chemical and physical
science technicians 3112 Civil engineering technicians
3113 Electrical engineering technicians 3114
Electronics engineering technicians 3115 Mechanical
engineering technicians 3116 Chemical engineering
technicians 3117 Mining and metallurgical technicians
3118 Draughtspersons 3119 Physical and engineering
science technicians not elsewhere classified

3111

Chemijos ir fizinių mokslų technikai
Chemical and physical science technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Chemijos ir fizinių mokslų technikai

Description:

Chemical and physical science technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai atlieka
Explanatory
technines užduotis, susijusias su chemijos, fizikos,
notes:
geologijos, geofizikos, meteorologijos ir astronomijos
tyrimais ir rezultatų taikymo pramonės, medicinos,
karybos ir kitose srityse plėtra. Atliekamos užduotys: (a)
ėminių atrinkimas, medžiagų ir įrenginių parengimas
eksperimentams, bandymams ir tyrimams; (b) įprastinių
laboratorinių bandymų atlikimas ir įvairios techninės
pagalbos teikimas chemikams ir fizikams atliekantiems
mokslo tiriamuosius darbus, eksperimentus, analizę ir
bandymus; (c) laboratorijos įrenginių ir medžiagų
kokybės ir kiekio kontrolė, ėminių tikrinimas ir
naudojimo priežiūra, išsamus projektams reikiamų
medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų
apskaičiavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
(d) laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas,
valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena,
rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas; (e)
medžiagų parengimas eksperimentams, pavyzdžiui,
pavyzdžių užšaldymas ir supjaustymas, cheminių
medžiagų maišymas; (f) grunto ir vandens mėginių
ėmimas ir tyrimas, stebėjimų registravimas ir duomenų
analizė, geologams ir geofizikams padedant. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Chemijos technikas –
Geologijos technikas – Meteorologijos technikas –
Fizikos technikas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Cheminės inžinerijos technikas – 3116 –
Cheminių procesų technikas – 3133 – Gamtos mokslų
technikas – 3141

3112

Civilinės inžinerijos technikai
Civil engineering technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Civilinės inžinerijos technikai

Description:

Civil engineering technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines
užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip

Explanatory
notes:

Civil engineering technicians perform technical tasks in
civil engineering research, design, construction,
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Chemical and physical science technicians perform
technical tasks to aid in research in chemistry, physics,
geology, geophysics, meteorology and astronomy, and
in the development of industrial, medical, military and
other practical applications of research results. Tasks
include - (a) collecting samples and preparing materials
and equipment for experiments, tests and analyses; (b)
carrying out routine laboratory tests and performing a
variety of technical support functions to assist chemical
and physical scientists in research, development,
analysis and testing; (c) controlling the quality and
quantity of laboratory supplies by testing samples and
monitoring usage and preparing detailed estimates of
quantities and costs of materials and labour required
for projects, according to the specifications given; (d)
setting up, operating, and maintaining laboratory
instruments and equipment, monitoring experiments,
making observations, and calculating and recording
results; (e) preparing materials for experimentation
such as freezing and slicing specimens and mixing
chemicals; (f) collecting and testing earth and water
samples, recording observations and analyzing data in
support of geologists or geophysicists. Examples of the
occupations classified here: - Chemistry technician Geology technician - Meteorology technician - Physics
technician Some related occupations classified
elsewhere: - Chemical engineering technician - 3116 Chemical process technician - 3133 - Life science
technician - 3141
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pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir
kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro
uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu,
technine priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys: (a)
grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar
laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus; (b)
techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių
statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo
ataskaitų rengimu; (c) projekto techninių sąlygų aprašo,
susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų
atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo
standartų laikymasis; (d) pastatų ir civilinės statybos
techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant
ir sprendžiant darbe kylančias problemas; (e) pagalba
skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų
kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal
pateiktą techninių sąlygų aprašą; (f) statinių ir įrenginių
techninės priežiūros ir remonto organizavimas; (g)
statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir
tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo,
suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų
planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su
pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų
reikalavimus; (h) pramonės gamyklų, viešbučių, kino
teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant
nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį
pašalinti; (i) konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių
ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo,
statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto
priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą
bei pavojų, jeigu kiltų gaisras. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Pastatų priežiūros tarnybos inspektorius –
Statybos darbų prižiūrėtojas – Statybos inžinerijos
technikas – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros
inspekcijos inspektorius – Geotechnikos technikas –
Topografijos technikas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Medžiagų inžinierius – 2149 –
Laivų statybos technikas – 3115 – Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros inspekcijos tyrėjas – 3119

operation, maintenance and repair of buildings and
other structures, such as water supply and wastewater
treatment systems, bridges, roads, dams and airports.
Tasks include - (a) performing or assisting with field
and laboratory tests of soils and construction materials;
(b) providing technical assistance connected with the
construction of buildings and other structures, and
with surveys or the preparation of survey reports; (c)
ensuring compliance with design specifications,
relevant legislation and regulations, and maintenance
of desired standards of materials and work; (d)
applying technical knowledge of building and civil
engineering principles and practices in order to identify
and solve problems arising; (e) assisting with the
preparation of detailed estimates of quantities and
costs of materials and labour required for projects,
according to the specifications given; (f) organizing
maintenance and repairs (g) inspecting buildings and
structures during and after construction to ensure that
they comply with building, grading, zoning and safety
laws and approved plans, specifications and standards,
as well as with other rules concerning quality and
safety of buildings; (h) inspecting industrial plant,
hotels, cinemas and other buildings and structures to
detect fire hazards and advise on how they can be
removed; (i) advising on the installation of fire
detectors and sprinkler systems and the use of
materials in the construction of buildings and means of
transportation to reduce risk of fire and extent of
damage and danger if fire occurs . Examples of the
occupations classified here: - Building inspector - Clerk
of Works - Civil engineering technician - Fire inspector
- Geotechnical technician - Surveying technician Some
related occupations classified elsewhere: - Quantity
Surveyor - 2149 - Marine Surveyor - 3115 - Fire
investigator - 3119

3113

Elektrotechnikai
Electrical engineering technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektrotechnikai

Description:

Electrical engineering technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Elektros inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, Explanatory
susijusias su tiriamuoju elektrotechnikos darbu, taip pat notes:
elektros įrenginių, prietaisų ir skirstomųjų sistemų
projektavimu, gamyba, surinkimu, statyba,
eksploatavimu, naudojimu, technine priežiūra ir
remontu. Atliekamos užduotys: (a) techninė pagalba,
atliekant darbus, susijusius su elektros įrangos ir įtaisų
ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu; (b)
elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei
brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų
aprašą; (c) išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo
sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų
rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (d)
techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos,
instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto
kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių
sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų
atitiktį; (e) įrengimo metodų planavimas, įrengtų
įrenginių saugos ir valdymo patikra ar naujų elektros
sistemų ar įrenginių pradinis paleidimas; (f) elektros
įrenginių ir instaliacijų surinkimas ir bandymas,
kalibravimas, keitimas ir remontas, laikantis
reglamentuojamųjų dokumentų ir saugos reikalavimų.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Elektrotechnikas –
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Electrical engineering technicians perform technical
tasks to aid in electrical engineering research, and in
the design, manufacture, assembly, construction,
operation, maintenance and repair of electrical
equipment, facilities and distribution systems. Tasks
include - (a) providing technical assistance in research
on and development of electrical equipment and
facilities, or testing prototypes; (b) designing and
preparing blueprints of electrical installations and
circuitry according to the specifications given; (c)
preparing detailed estimates of quantities and costs of
materials and labour required for manufacture and
installation according to the specifications given; (d)
monitoring technical aspects of the manufacture,
installation, utilization, maintenance and repair of
electrical systems and equipment to ensure satisfactory
performance and compliance with specifications and
regulations; (e) planning installation methods, checking
completed installation for safety and controls or
undertaking the initial running of the new electrical
equipment or systems; (f) assembling, installing,
testing, calibrating, modifying and repairing electrical
equipment and installations to conform with
regulations and safety requirements. Examples of the
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Elektros perdavimo elektrotechnikas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Elektronikos
inžinerijos technikas – 3114 – Elektros generatoriaus
operatorius – 3131 – Elektromechanikas – 7412

occupations classified here: - Electrical engineering
technician - Electric power transmission engineering
technician Some related occupations classified
elsewhere: - Electronics engineering technician -3114 Power production plant operator – 3131 - Electrical
mechanic - 7412

3114

Elektronikos inžinerijos technikai
Electronics engineering technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektronikos inžinerijos technikai

Description:

Electronics engineering technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Elektronikos inžinerijos technikai atlieka technines
Explanatory
užduotis, susijusias su tiriamuoju elektronikos darbu ir notes:
elektroninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu,
įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.
Atliekamos užduotys: (a) techninė pagalba, atliekant
darbus, susijusius su elektroninės įrangos ar
bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu; (b)
elektroninių grandinių montavimo schemų
projektavimas ir jų brėžinių rengimas pagal pateiktą
techninių sąlygų aprašą; (c) išsamus medžiagų kiekio ir
išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia elektroninei
įrangai pagaminti ir įrengti, sąmatų rengimas pagal
pateiktą techninių sąlygų aprašą; (d) techninė
elektroninės įrangos gamybos, naudojimo, techninės
priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jos tinkamą
veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei
reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį; (e) pagalba
projektuojant, tobulinant, įrengiant, valdant ir prižiūrint
elektronines sistemas; (f) įrengimo metodų planavimas,
įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra arba naujų
elektroninių sistemų ar įrenginių pradinis paleidimas;
(g) elektroninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas
ir analizė, pagalbos teikimas elektronikos inžinieriams,
renkantiems elektronines schemas. Šio pogrupio
profesijos pavyzdys: – Elektronikos inžinerijos technikas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Elektros inžinerijos technikas – 3113 –
Telekomunikacijų inžinerijos technikas – 3522 –
Elektromechanikas – 7421 – Elektrinės įrangos
surinkėjas – 8212

3115

Mechanikos inžinerijos technikai
Mechanical engineering technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mechanikos inžinerijos technikai

Description:

Mechanical engineering technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Mechanikos inžinerijos technikai atlieka technines
Explanatory
užduotis, susijusias su mechanikos inžinerijos
notes:
tiriamuoju darbu ir mašinų, jų dalių ir mechaninės
įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu,
naudojimu, technine priežiūra ir remontu. Atliekamos
užduotys: (a) techninė pagalba, atliekant darbus,
susijusius su mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir
jų dalių ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
(b) mašinų ir mechaninės įrangos, prietaisų ir jų dalių
projektavimas ir išdėstymas pagal pateiktą techninių
sąlygų aprašą; (c) išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei
darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir įrengimui,
sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų
aprašą; (d) techninė mašinų ir mechaninės įrangos,
prietaisų ir jų dalių gamybos, naudojimo, techninės
priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą
veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei
reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį; (e) laivų
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Electronics engineering technicians perform technical
tasks to aid in electronic research, and in the design,
manufacture, assembly, construction, operation,
maintenance and repair of electronic equipment. Tasks
include - (a) providing technical assistance in research
and development of electronic equipment, or testing
prototypes; (b) designing and preparing blueprints of
electronic circuitry according to the specifications
given; (c) preparing detailed estimates of quantities
and costs of materials and labour required for the
manufacture and installation of electronic equipment,
according to the specifications given; (d) monitoring
technical aspects of the manufacture, utilization,
maintenance and repair of electronic equipment to
ensure satisfactory performance and ensure
compliance with specifications and regulations; (e)
assisting in the design, development, installation,
operation and maintenance of electronic systems; (f)
planning installation methods, checking completed
installation for safety and controls or undertaking the
initial running of the new electronic equipment or
system; (g) conducting tests of electronic systems,
collecting and analyzing data, and assembling circuitry
in support of electronics engineers. Examples of the
occupations classified here: - Electronics engineering
technician Some related occupations classified
elsewhere: - Electrical engineering technician - 3113 Telecommunications engineering technician – 3522 Electronics mechanic – 7421 - Electronic equipment
assembler - 8212

Mechanical engineering technicians perform technical
tasks to aid in mechanical engineering research, and in
the design, manufacture, assembly, construction,
operation, maintenance and repair of machines,
components and mechanical equipment. Tasks include
- (a) providing technical assistance in research on and
development of machines and mechanical installations,
facilities and components, or testing prototypes; (b)
designing and preparing layouts of machines and
mechanical installations, facilities and components
according to the specifications given; (c) preparing
detailed estimates of quantities and costs of materials
and labour required for manufacture and installation
according to the specifications given; (c) monitoring
technical aspects of manufacture, utilization,
maintenance and repair of machines and mechanical
installations, facilities and components to ensure
satisfactory performance and compliance with
105/323

ISCO-08

korpusų, įrangos ir krovinių saugumo standartų ir
procedūrų tobulinimas ir laikymosi kontrolė, atliekant
topografinius jūros darbus; (f) naujų ir pakeistų
mechaninių įrenginių, dalių, staklių ir valdymo svirčių,
hidraulinių sistemų surinkimas ir įrengimas; (g)
mechaninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir
analizė, pagalbos teikimas mechanikos inžinieriams,
surenkantiems ir įrengiantiems mechaninius įrenginius;
(h) kontrolė, kad mechanikos inžinerijos projektai ir
baigti darbai atitiktų techninių sąlygų aprašo
reikalavimus, reglamentuojamuosius dokumentus ir
sutarties nuostatas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Aviacinių kosminių aparatų technikas – Jūrų inžinerijos
technikas – Mechanikos technikas – Mechanikos
inžinerijos vertintojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Pramonės mašinų montuotojas
– 7233 – Mechaninių mašinų surinkėjas – 8211

specifications and regulations; (e) developing and
monitoring the implementation of safety standards
and procedures for marine survey work in relation to
ships' hulls, equipment and cargoes; (f) assembling and
installing new and modified mechanical assemblies,
components, machine tools and controls, and hydraulic
power systems; (g) conducting tests of mechanical
systems, collecting and analyzing data, and assembling
and installing mechanical assemblies in support of
mechanical engineers; (h) ensuring that mechanical
engineering designs and finished work are within
specifications, regulations and contract provisions.
Examples of the occupations classified here: Aeronautics engineering technician - Marine
engineering technician - Mechanical engineering
technician - Mechanical engineering estimator Some
related occupations classified elsewhere: - Industrial
machinery mechanic, - 7233 - Mechanical machinery
assembler - 8211

3116

Cheminės inžinerijos technikai
Chemical engineering technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cheminės inžinerijos technikai

Description:

Chemical engineering technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Cheminės inžinerijos technikai atlieka technines
Explanatory
užduotis, susijusias su cheminės inžinerijos tiriamuoju
notes:
darbu ir cheminių įrenginių projektavimu, gamyba,
įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.
Atliekamos užduotys: (a) techninė pagalba, atliekant
darbus, susijusius su pramoninių cheminių procesų,
įrenginių ir įrangos ar jų bandomųjų pavyzdžių tyrimu
ir tobulinimu; (b) cheminių įrenginių projektavimas ir jų
išdėstymas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (c)
išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų,
kurių reikia gamybai ir įrengimui, sąmatų rengimas
pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą; (d) techninė
cheminių įrenginių gamybos, įrengimo, naudojimo,
techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų
tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei
reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį; (e) cheminių ir
fizikinių laboratorinių bandymų atlikimas, pagalbos
teikimas mokslininkams ir inžinieriams, atliekantiems
kokybines ir kiekybines kietųjų kūnų, skysčių ir dujų
analizes. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Cheminės
inžinerijos technikas – Cheminės inžinerijos vertintojas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Chemijos technikas – 3111 – Cheminių procesų
technikas – 3133

3117

Gavybos ir metalurgijos technikai
Mining and metallurgical technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gavybos ir metalurgijos technikai

Description:

Mining and metallurgical technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Gavybos ir metalurgijos technikai atlieka technines
Explanatory
užduotis, susijusias su metalurgijos tiriamuoju darbu ir notes:
eksperimentais, tobulinant kietųjų naudingųjų iškasenų,
naftos ir dujų gavybos būdus, taip pat su kasyklų ir jų
įrenginių, naftos ir gamtinių dujų transportavimo ir
sandėliavimo sistemų bei įrenginių ir metalų gavybos iš
rūdų ir jų gryninimo įrangos projektavimu, įrengimu,
naudojimu, technine priežiūra ir remontu. Atliekamos
užduotys: (a) techninė pagalba, susijusi su procesų,
kuriais nustatomos metalų ir naujų lydinių savybės,
tyrimais ir tobulinimu; (b) techninė
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Chemical engineering technicians perform technical
tasks to aid in chemical engineering research, and in
the design, manufacture, construction, operation,
maintenance and repair of chemical plant. Tasks
include - (a) assisting in research on and development
of industrial chemical processes, plant and equipment,
or testing prototypes; (b) designing and preparing
layouts of chemical plants according to the
specifications given; (c) preparing detailed estimates of
quantities and costs of materials and labour required
for manufacture and installation according to the
specifications given; (d) monitoring technical aspects of
the construction, installation, operation, maintenance
and repair of chemical plants to ensure satisfactory
performance and compliance with specifications and
regulations; (e) conducting chemical and physical
laboratory tests to assist scientists and engineers in
making qualitative and quantitative analyses of solids,
liquids, and gaseous materials. Examples of the
occupations classified here: - Chemical engineering
technician - Chemical engineering estimator Some
related occupations classified elsewhere: - Chemical
technician - 3111 - Chemical process technician - 3133

Mining and metallurgical technicians perform technical
tasks to assist in research and experiments related to
metallurgy, in improving methods of extracting solid
minerals, oil and gas, and in the design, construction,
operation, maintenance and repair of mines and mine
installations, of systems for transporting and storing oil
and natural gas, and for extraction of metals from ores.
Tasks include - (a) providing technical assistance to aid
in research on and development of processes to
determine the properties of metals and new alloys; (b)
providing technical assistance in geological and
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pagalba atliekant geologinę ir topografinę žvalgybą,
projektuojant ar maketuojant naftos, gamtinių dujų ir
rūdų gavybos ir transportavimo sistemas bei mineralų
ir metalų apdorojimo ir rafinavimo gamyklas; (c)
išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų,
kurių reikia rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškai,
gavybai, apdorojimui ir transportavimui, sąmatų
rengimas; (d) techninė, reguliuojamoji ir su sauga
susijusi rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškos,
gavybos, transportavimo ir sandėliavimo įrenginių ir
rūdų apdorojimo gamyklų statybos, įrengimo,
eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto
kontrolė; (e) pagalba planuojant ir projektuojant
kasyklas, kasyklų šachtas, tunelius ir požemines
pirmosios pagalbos teikimo patalpas; (f) uolienų, rūdų
ir metalų ėminių atrinkimas, laboratorinių bandymų
atlikimas, nustatant jų savybes, bandymų rezultatų
analizė ir ataskaitų rengimas, techninė bandymų
įrangos priežiūra; (g) mikroskopų, elektromagnetinių
matuoklių, spektrometrų, spektrografų, densitometrų ir
įtempties bandymo prietaisų naudojimas; (h) pagalba
mokslininkams naudojant elektros, garso ar
branduolinius matuoklius laboratorijose ir gamyboje,
siekiant gauti duomenų, rodančių galimus rūdų, dujų ar
naftos šaltinius. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Gręžinių inspektorius – Kasybos inžinerijos technikas –
Metalurgijos technikas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Karjerų gręžimo mašinų
operatorius – 8111 – Kasyklos darbininkas – 8111 –
Karjero darbininkas – 8111 – Geologijos technikas –
3111

topographical surveys, and in the design and layout of
oil, natural gas and mineral ore extraction and
transportation systems, and processing and refining
plants for minerals and metals; (c) preparing detailed
estimates of quantities and costs of materials and
labour required for mineral, oil and natural gas
exploration, extraction, processing and transport
projects; (d) monitoring technical, regulatory and safety
aspects of the construction, installation, operation,
maintenance and repair of mineral ore, oil and natural
gas exploration, extraction, transport and storage
installations and of mineral processing plants; (e)
helping plan and design mines, mine shafts, tunnels
and underground first-aid facilities; (f) collecting and
preparing rock, mineral and metal samples, performing
laboratory tests to determine properties, analyzing and
reporting test results and maintaining testing
equipment; (g) using microscopes, electromagnetic
irradiation machines, spectrometers, spectrographs,
densitometers and tension testing machines; (h)
assisting scientists in the use of electrical, sonic, or
nuclear measuring instruments in both laboratory and
production activities to obtain data indicating potential
sources of metallic ore, gas, or petroleum. Examples of
the occupations classified here: - Mines inspector Mining engineering technician - Metallurgical
technician Some related occupations classified
elsewhere: - Mining plant operator - 8111 - Miner 8111 - Quarrier - 8111 - Geology technician - 3111

3118

Braižytojai
Draughtspersons

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Braižytojai

Description:

Draughtspersons

Aiškinamosios
pastabos:

Braižytojai braižo techninius brėžinius, žemėlapius ir
Explanatory
iliustracijas pagal eskizus, naudodamiesi matavimų ir
notes:
kitais duomenimis, kopijuoja galutinius brėžinius ir
piešinius ant spausdinimo plokščių. Atliekamos
užduotys: (a) darbinių brėžinių pagal eskizus ir
inžinierių bei projektuotojų parengtų techninių sąlygų
aprašų rengimas ir tikrinimas siekiant pagal juos
gaminti, įrengti ir surinkti mašinas ir įrenginius arba
pastatų, užtvankų, tiltų, kelių ir kitų architektūros bei
statybos projektų statybos, tiesybos, rekonstravimo,
eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto tikslais;
(b) darbas su kompiuteriniais projektavimo ir braižymo
įrenginiais kuriant, keičiant ir pateikiant galutinius
skaitmeninius darbinių brėžinių variantus; (c) darbas su
skaitmenine brėžinių atkūrimo ar panašia įranga, kuria
galutiniai darbiniai brėžiniai, žemėlapiai ir kiti piešiniai
pateikiami skaitmeniniu pavidalu; (d) žinynų, brošiūrų ir
technikos vadovų (knygų), susijusių su mašinų ir kitos
įrangos surinkimu, įrengimu, eksploatavimu, technine
priežiūra ir remontu, iliustracijų rengimas ir tikrinimas;
(e) brėžinių ir piešinių kopijavimas ant akmens ar
metalo formų spausdinimo tikslais; (f) laidų
išvedžiojimo diagramų, montažo plokštės diagramų ir
išdėstymo brėžinių, naudojamų gaminant, įrengiant ir
taisant elektros įrangą gamyklose, elektrinėse ir
pastatuose, rengimas; (g) išsamus darbinių mašinų ir
mechaninių prietaisų diagramų rengimas, įskaitant
matmenis, tvirtinimo metodus ir kitą inžinerinę
informaciją; (h) baigtų brėžinių, kad juos būtų galima
naudoti kaip darbinius brėžinius, atkūrimo
organizavimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Braižytojas – Techninių brėžinių braižytojas Kai kurios
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Draughtspersons prepare technical drawings, maps
and illustrations from sketches, measurements and
other data, and copy final drawings and paintings onto
printing plates. Tasks include - (a) preparing and
revising working drawings from sketches and
specifications prepared by engineers and designers for
the manufacture, installation and erection of machinery
and equipment or for the construction, modification,
maintenance and repair of buildings, dams, bridges,
roads and other architectural and civil engineering
projects; (b) operating computer-aided design and
drafting equipment to create, modify and generate
hard-copy and digital representations of working
drawings; (c) operating digitising table or similar
equipment to transfer hard-copy representation of
working drawings, maps and other curves to digital
form; (d) preparing and revising illustrations for
reference works, brochures and technical manuals
dealing with the assembly, installation, operation,
maintenance and repair of machinery and other
equipment and goods; (e) copying drawings and
paintings onto stone or metal plates for printing; (f)
preparing wiring diagrams, circuit board assembly
diagrams, and layout drawings used for manufacture,
installation, and repair of electrical equipment in
factories, power plants, and buildings; (g) creating
detailed working diagrams of machinery and
mechanical devices, including dimensions, fastening
methods, and other engineering information; (h)
arranging for completed drawings to be reproduced
for use as working drawings. Examples of the
occupations classified here: - Draughtsperson 107/323
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kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Kartografas –
2165 – Matininkas – 2165

Technical illustrator Some related occupations
classified elsewhere: - Cartographer - 2165 - Surveyor 2165

3119

Kitur nepriskirti, fizinių ir inžinerijos mokslų technikai
Physical and engineering science technicians not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti, fizinių ir inžinerijos mokslų technikai

Description:

Physical and engineering science technicians not
elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima fizinių ir technologijos mokslų
Explanatory
technikus, kurie nepriskiriami kitiems 311 grupės
notes:
„Fizinių ir technologijos mokslų technikai“ pogrupiams.
Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami technikai,
padedantys mokslininkams ir inžinieriams tobulinti
saugos, biomedicinos, aplinkos ar pramonės ir
gamybos procesus arba atlikti jų tyrimus. Tokiais
atvejais jų atliekamos užduotys yra šios: (a) duomenų
rinkimas ir techninė pagalba, kai rengiami veiksmingo,
saugaus ir ekonomiško darbuotojų, medžiagų ir
įrenginių panaudojimo duomenys, darbo metodai ir
operacijų atlikimo tvarka, jų įgyvendinimo priežiūra ir
veiksmingas gamyklos ar įmonės išplanavimas; (b)
dalyvavimas darbuose, susijusiuose su galimų pavojų
išaiškinimu ir darbo saugos veiksmų ir įrenginių
naudojimu; (c) aplinkos taršos prevencijai, kontrolei ir
mažinimui, užterštos vietovės atkūrimui ir melioracijai
skirtos įrangos ir prietaisų keitimas ir bandymai; (d)
dalyvavimas kuriant aplinkos taršos mažinimo
prietaisus, kai šiems darbams vadovauja inžinierius; (e)
pagalba inžinieriams atliekant robotikos įrangos
bandymus ir ją projektuojant. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Gamybos metodų technikas – Darbo
operacijų trukmės tyrimo technikas – Darbų apimties
įvertinimo technikas – Robotikos technikas – Teismo
ekspertizės technikas – Gaisrinės saugos tyrėjas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Gamybos
inžinierius – 2149 – Darbo operacijų trukmės tyrimo
inžinierius – 2149 – Darbų apimties vertintojas – 2149 –
Aviacinių kosminių aparatų technikas – 3115

312

Gavybos, gamybos ir statybos darbų prižiūrėtojai
Mining, manufacturing and construction supervisors

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gavybos, gamybos ir statybos darbų prižiūrėtojai

Description:

Mining, manufacturing and construction supervisors

Aiškinamosios
pastabos:

Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir
Explanatory
brigadininkai koordinuoja, prižiūri, kontroliuoja
notes:
gamybos, gavybos ir statybos darbuotojų veiklą ir
sudaro jų darbo grafikus. Pagrindinės atliekamos
užduotys: kvalifikuotų darbininkų, technologinių
procesų valdymo technikų, mašinų operatorių,
surinkėjų, nekvalifikuotų darbininkų ir kitų darbuotojų
veiklos stebėsena, priežiūra ir koordinavimas; kasdienio
darbo organizavimas ir planavimas; išlaidų sąmatų,
duomenų ir ataskaitų rengimas; darbuotojų poreikio ar
reikmenų trūkumo nustatymas; darbuotojų saugos
užtikrinimas; naujų darbuotojų instruktavimas ir
mokymas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 3121 Gavybos darbų meistrai ir
brigadininkai 3122 Gamybos darbų meistrai ir
brigadininkai 3123 Statybos darbų meistrai ir
brigadininkai Pastabos 312 grupei „Gavybos, gamybos
ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai“ priskiriamos
profesijos, daugiausiai susijusios su kitų asmenų
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This unit group covers physical and engineering
science technicians not classified elsewhere in Minor
group 311, Physical and engineering science
technicians. For instance, the unit group includes those
who assist scientists and engineers engaged in
developing procedures or conducting research on
safety, biomedical, environmental or industrial and
production engineering. In such cases tasks would
include - (a) collecting data and providing technical
assistance regarding: efficient, safe and economic
utilization of personnel, material and equipment;
methods of work and sequence of operations and
supervision of their implementation; and efficient
layout of plant or establishment; (b) aiding in the
identification of potential hazards and introducing
safety procedures and devices; (c) modifying and
testing equipment and devices used in the prevention,
control, and remediation of environmental pollution,
site remediation, and land reclamation; (d) assisting in
the development of environmental pollution
remediation devices under the direction of an
engineer; (e) assisting engineers in testing and
designing robotics equipment. Examples of the
occupations classified here: - Engineering technician
(production) - Time and motion study technician Quantity surveying technician - Robotics technician Forensic science technician - Fire investigator Some
related occupations classified elsewhere: - Production
engineer - 2149 - Time and motion study engineer 2149 - Quantity surveyor - 2149 - Aeronautics
engineering technician - 3115

Mining, manufacturing and construction supervisors
co-ordinate, supervise, control and schedule the
activities of workers in manufacturing, mining and
construction operations. Tasks performed usually
include: overseeing, supervising and co-ordinating the
activities of tradespersons, process control technicians,
machine operators, assemblers, labourers and other
workers; organizing and planning daily work; preparing
cost estimates, records and reports; identifying
shortages of staff or supplies; ensuring safety of
workers; instructing and training new staff.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 3121 Mining supervisors 3122
Manufacturing supervisors 3123 Construction
supervisors Jobs classified in Minor group 312,
Mining, manufacturing and construction supervisors,
mainly involve planning, organizing, co-ordinating,
controlling and directing the work done by others.
Most of the time workers employed in these jobs do
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atliekamo darbo planavimu, organizavimu,
koordinavimu, kontrole ir vadovavimu jiems. Didžiąją
laiko dalį šie darbuotojai nedirba darbų, kuriuos atlieka
jų prižiūrimi darbuotojai, nors dažnai jie turi didelę
darbo patirtį. Asmenys, kurie atlieka tas pačias užduotis
kaip ir jų prižiūrimi darbuotojai ir kontroliuoja techninę
kitų darbuotojų atliekamo darbo kokybę, turėtų būti
priskirti tai pačiai grupei kaip ir jų prižiūrimi
darbuotojai. Šias vadovaujamas pareigas atliekantis
asmuo dažnai vadinamas meistru ar meistre arba
grupės vadovu. Norint atskirti 1 pagrindinei grupei
„Vadovai“ ir kitoms pagrindinėms grupėms priskirtus
vadovus, atkreiptinas dėmesys, kad tiek vadovai, tiek
meistrai ir brigadininkai gali planuoti, organizuoti,
koordinuoti, kontroliuoti kitų asmenų atliekamą darbą
ir jam vadovauti. Be to, vadovai paprastai yra atsakingi
ir priima sprendimus dėl bendros verslo ar padalinio
strategijos ir veiklos krypties (pavyzdžiui, dėl gamintinų
prekių rūšių, kiekio ir kokybės); biudžeto (kiek lėšų
išleisti ir kokiam tikslui); taip pat darbuotojų atrankos,
skyrimo ir atleidimo. Meistrai ir brigadininkai gali
konsultuoti vadovus ir teikti jiems pagalbą šiais
klausimais, ypač susijusiais su darbuotojų atranka ir
atleidimu, tačiau nėra įgalioti tokių sprendimų priimti.
Atkreiptinas dėmesys, kad nebūtina, jog vadovai būtų
atsakingi už visas tris sritis – strategiją ir veiklos kryptis,
biudžetą, darbuotojų atranką ir atleidimą. Jiems
suteikto savarankiškumo lygis gali skirtis. Esminis
skirtumas yra tas, kad meistrai ir brigadininkai atsako
tik už kitų darbuotojų veiklos priežiūrą, o vadovai
atsakingi už visą padalinio veiklą.

not perform the tasks performed by those they
supervise, although they frequently have extensive
experience in performance of these tasks. Those who
carry out the tasks and duties of the jobs they
supervise, in addition to controlling the technical
quality of the work done by others, should be classified
with the workers they supervise. These supervisory jobs
often are called “foremen/women” or “ team leaders”.
In distinguishing between managers classified in major
group 1, Managers, and supervisors, classified in other
major groups, it should be noted that both managers
and supervisors may plan, organize, co-ordinate,
control and direct the work done by others. In addition,
managers usually have responsibility for and make
decisions about: the overall strategic and operational
direction of a business or organizational unit (for
example about the kinds, quantity and quality of goods
to be produced); budgets (how much money is to be
spent and for what purposes); and the selection,
appointment and dismissal of staff. Supervisors may
provide advice and assistance to managers on these
matters, especially in relation to staff selection and
dismissal, but do not have authority to make decisions.
It should be noted that it is not a necessary condition
that managers have responsibility for all three of
strategic and operational direction, budgets and staff
selection and dismissal. The degree of autonomy they
exercise may also vary. The critical difference is that
supervisors are responsible only for the supervision of
the activities of other workers, whereas managers have
overall responsibility for the operations of an
organizational unit.

3121

Gavybos darbų prižiūrėtojai
Mining supervisors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gavybos darbų prižiūrėtojai

Description:

Mining supervisors

Aiškinamosios
pastabos:

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai prižiūri gavybą Explanatory
kasyklose ir karjeruose, tiesiogiai prižiūri bei
notes:
koordinuoja požeminėse ir atvirosiose kasyklose ir
karjeruose dirbančių darbininkų darbą. Atliekamos
užduotys: (a) darbininkų, atliekančių mineralų ir kitų
naudingųjų iškasenų gavybą, dirbančių su
požeminėmis transporto priemonėmis ar sunkiąja
technika atvirosiose kasyklose ar karjeruose, veiklos
priežiūra ir koordinavimas; (b) darbo pagal darbo
grafikus metodų nustatymas ir priemonių, didinančių
produktyvumą, rekomendavimas gavybos vadovams;
(c) darbas su vadovaujančiais ir techniniais
darbuotojais, kitais padaliniais ir rangovais, sprendžiant
darbo problemas ir koordinuojant veiklą; (d) ataskaitų
ir kitos informacijos teikimas gavybos vadovams dėl
darbo kasyklose ir karjeruose; (e) kasyklos ar karjero
darbuotojų ir medžiagų poreikio nustatymas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Gavybos įmonės
vadovo pavaduotojas – Gręžinio brigadininkas –
Gavybos įmonės vadovo padėjėjas – Karjero darbų
meistras Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Gavybos įmonės vadovas – 1322 –
Gręžinių saugos inspektorius – 3117 – Kasyklos
darbininkas – 8111 – Karjero darbininkas – 8111
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Mining supervisors oversee mining and quarrying
operations and directly supervise and coordinate the
activities of miners working in underground and
surface mines and quarries. Tasks include - (a)
supervising and coordinating the activities of workers
who extract minerals and other natural deposits from
the earth, and who operate underground conveyances
or heavy equipment in surface mines and quarries; (b)
establishing methods to meet work schedules and
recommending measures to mining managers to
improve productivity; (c) working with managerial and
technical personnel, other departments and
contractors to resolve operational problems and
coordinate activities; (d) providing reports and other
information to mining managers about all aspects of
mining or quarrying operations; (e) determining
staffing and material needs for the mine or quarry.
Examples of the occupations classified here: - Mine
deputy - Mine supervisor - Mine under-manager Quarry supervisor Some related occupations classified
elsewhere: - Mine manager - 1322 - Mine safety
inspector - 3117 - Miner - 8111 - Quarrier - 8111
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3122

Gamybos darbų prižiūrėtojai
Manufacturing supervisors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gamybos darbų prižiūrėtojai

Description:

Manufacturing supervisors

Aiškinamosios
pastabos:

Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja ir Explanatory
prižiūri technologinių procesų valdymo technikų,
notes:
mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities
darbininkų veiklą. Atliekamos užduotys: (a)
technologinių procesų valdymo technikų, mašinų
operatorių, surinkėjų ir kitų gamybos srities darbininkų
veiklos koordinavimas ir priežiūra; (b) kasdienio darbo,
susijusio su planų vykdymu, taupymu, darbininkų
užimtumu ir darbo aplinka, organizavimas ir
planavimas; (c) išlaidų sąmatų, duomenų ir ataskaitų
rengimas; (d) darbuotojų poreikio ar reikmenų trūkumo
nustatymas; (e) darbuotojų saugos užtikrinimas; (f)
naujų darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Brigadininkas
(gamybos darbai) – Surinkimo darbų meistras –
Apdailos darbų meistras – Gamybos meistras (gamyba)
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Gamybos vadovas – 1321

3123

Statybos darbų prižiūrėtojai
Construction supervisors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statybos darbų prižiūrėtojai

Description:

Construction supervisors

Aiškinamosios
pastabos:

Statybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja ir Explanatory
prižiūri pastatų ir statinių statybos ir remonto srities
notes:
darbuotojų darbą ir sudaro jo grafikus. Atliekamos
užduotys: (a) techninių sąlygų aprašo nagrinėjimas,
nustatant statybos reikalavimus ir planavimo
procedūras; (b) darbams atlikti reikalingų medžiagų ir
darbininkų poreikio nustatymas ir paieška; (c) darbų
eigos stebėjimas ir tikrinimas; (d) įrangos ir statybviečių
apžiūra, užtikrinant sveikatos ir saugos reikalavimų
laikymąsi; (e) statybviečių priežiūra ir darbų
koordinavimas su kitais statybos projektais; (f)
nekvalifikuotų ir kvalifikuotų darbininkų ir kitų statybos
srities darbuotojų veiklos priežiūra. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Pastatų statybos darbų meistras
– Statybvietės darbų meistras Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Statybos projekto vadovas –
1323 – Projekto statybininkas – 1323 – Statybos darbų
prižiūrėtojas – 3112

313

Technologinių procesų valdymo technikai
Process control technicians

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Technologinių procesų valdymo technikai

Description:

Process control technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Technologinių procesų valdymo technikai valdo ir stebi Explanatory
skirstomuosius skydus, kompiuterizuotas valdymo
notes:
sistemas, daugiafunkces technologinių procesų
valdymo mašinas ir prižiūri apdorojimo įrangą elektros
gamybos ir paskirstymo įmonėse, nuotekų,
kanalizacijos valymo ir atliekų šalinimo įrenginiuose,
cheminio apdorojimo, naftos ir gamtinių dujų
perdirbimo įrenginiuose, metalų perdirbimo ir kitų
sudėtinių procesų srityje. Pagrindinės atliekamos
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Manufacturing supervisors co-ordinate and supervise
the activities of process control technicians, machine
operators, assemblers, and other manufacturing
labourers. Tasks include - (a) co-ordinating and
supervising the activities of process control technicians,
machine operators, assemblers, and other
manufacturing labourers; (b) organizing and planning
the daily work with regard to plans, economy, staff and
environment; (c) preparing cost estimates, records and
reports; (d) identifying shortage of staff or
components; (e) ensuring safety of workers; (f)
instructing and training new staff. Examples of the
occupations classified here: - Area co-ordinator
(manufacturing) - Assembly supervisor - Finishing
supervisor - Production supervisor (manufacturing)
Some related occupations classified elsewhere: Manufacturing manager - 1321

Construction supervisors, co-ordinate, supervise and
schedule the activities of workers engaged in the
construction and repair of buildings and structures.
Tasks include - (a) reading specifications to determine
construction requirements and planning procedures;
(b) organizing and coordinating the material and
human resources required to complete jobs; (c)
examining and inspecting work progress; (d) examining
equipment and construction sites to ensure that health
and safety requirements are met; (e) supervising
construction sites and coordinating work with other
construction projects; (f) supervising the activities of
building trades workers, labourers and other
construction workers. Examples of the occupations
classified here: - Building construction supervisor - Site
manager (construction) Some related occupations
classified elsewhere: - Construction project manager 1323 - Project builder - 1323 - Clerk of Works - 3112

Process control technicians operate and monitor
switchboards, computerized control systems, multifunction process control machinery and maintain
processing units in electrical power generation and
distribution, wastewater, sewage treatment and waste
disposal plants, chemical, petroleum and natural gas
refineries in metal processing and other multiple
process operations. Tasks performed usually include:
operating electronic or computerized control panel
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užduotys: elektroninių ar kompiuterizuotų valdymo
pultų valdymas iš valdymo centro, stebint ir
optimizuojant procesus; procesų pradžios ir pabaigos
kontrolė; skirstomųjų skydų ir panašios įrangos
valdymas ir kontrolė; įrangos ir sistemų kontrolė ir
tikrinimas, siekiant nustatyti gedimus; diagramų,
skaitiklių ir matuoklių rodmenų registravimas nustatytu
metu; trikdžių šalinimas, prireikus – gedimų taisymas;
duomenų registravimas ir ataskaitų rengimas;
konsultavimasis su kitais darbuotojais, vertinant
įrangos veikimą; įrangos valymas ir priežiūra; įrenginių
ir mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų darbuotojų
priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 3131 Elektrinių operatoriai 3132 Atliekų
deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai 3133
Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių
operatoriai 3135 Metalurgijos technologinių procesų
valdymo įrangos operatoriai 3139 Kitur nepriskirti
technologinių procesų valdymo technikai Pastabos Kai
kada technologinių procesų valdymo technikai gali
prižiūrėti ir kitų profesijų darbuotojus, pavyzdžiui,
įrenginių ir mašinų operatorius ir surinkėjus. Jie turėtų
būti priskiriami 313 grupei „Technologinių procesų
valdymo technikai“ tik tuo atveju, kai kitų darbuotojų
priežiūra aiškiai vyrauja jų darbe, o technologinių
procesų valdymo veikla yra palyginti paprasta.
Pavyzdžiui, cheminio apdorojimo įrenginių valdymo
operatorius, kuris iš valdymo centro valdo ir stebi
cheminio apdorojimo įrenginius bei įrangą ir prižiūri
cheminio gaminių apdorojimo įrenginių ir mašinų
operatorius, turėtų būti priskirtas 3133 pogrupiui
„Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai“.
Surinkėjus prižiūrintis asmuo, kuris yra atsakingas ir už
iš dalies automatinio konvejerio paleidimą ir
sustabdymą, priskiriamas 3122 pogrupiui „Gamybos
darbų meistrai ir brigadininkai“. Pavienių procesų
valdymo įrenginių ir mašinų ar mechanizmų,
nesusijusių su automatiniu sudėtinių procesų valdymu,
operatoriai nepriskiriami 313 grupei „Technologinių
procesų valdymo technikai“. Šios profesijos dažniausiai
priskiriamos 8 pagrindinei grupei „Įrenginių ir mašinų
operatoriai ir surinkėjai“. Visi kasybos įrenginių
operatoriai priskiriami 8111 pogrupiui „Kalnakasiai ir
kasybos įrenginių operatoriai“.

from a central control room to monitor and optimize
processes; controlling process start-up and shut-down;
operating and monitoring switchboards and related
equipment; monitoring and inspecting equipment and
systems to detect malfunctions; taking readings from
charts, meters and gauges at established intervals;
troubleshooting and take corrective action as
necessary; maintaining records, logs and reports;
communicating with other personnel to assess
equipment operating status; cleaning and maintaining
equipment; supervising plant and machine operators,
assemblers and other workers. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 3131 Power production plant operators 3132
Incinerator and water treatment plant operators 3133
Chemical processing plant controllers 3134 Petroleum
and natural gas refining plant operators 3135 Metal
production process controllers 3139 Process control
technicians not elsewhere classified In some jobs, the
work of process control technicians may be combined
with supervision of staff in other occupations, such as
plant and machine operators and assemblers. These
jobs should be classified in Minor group 313, Process
control technicians, unless supervision of other workers
is the clearly predominant element of the work and the
process control activities are relatively simple. For
example, a chemical processing plant controller who
operates and monitors chemical processing units and
equipment from a central control room, and also
supervises the activities of chemical products plant and
machine operators, should be classified in Unit group
3133, Chemical processing plant controllers. A
supervisor of assemblers, however, who is also
responsible for start up and shut down of a partially
automated assembly line is classified in Unit group
3122, Manufacturing supervisors. Operators of single
process plant and machines, or of machinery that does
not involve automated control of multiple processes,
are not included in Minor group 313, Process control
technicians. Such occupations are mainly classified in
Major group 8, Plant and machine operators, and
assemblers. All mining plant operators are classified in
Unit group 8111, Miners and quarriers

3131

Elektrinių operatoriai
Power production plant operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektrinių operatoriai

Description:

Power production plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Elektrinių operatoriai valdo, stebi ir prižiūri
skirstomuosius skydus ir panašią elektrinių valdymo
centrų, kurie kontroliuoja elektros ir kitokios energijos
gamybą ir paskirstymą perdavimo tinklams, įrangą.
Valdoma įranga apima elektrinių reaktorius, turbinas,
generatorius ir kitą pagalbinę įrangą. Atliekamos
užduotys: (a) įvairių elektros gamybos įrenginių
valdymas, kontrolė ir tikrinimas; (b) elektros gamybos
sistemų ir įrangos valdymas ir kontrolė, įskaitant
katilines, turbinas, generatorius, kondensatorius ir
reaktorius hidroelektrinėse, šiluminėse elektrinėse,
kūrenamose anglimis, naftos produktais, gamtinėmis
dujomis, ir atominėse elektrinėse, gaminant ir
paskirstant elektros energiją; (c) elektrinių įrenginių
paleidimo ir stabdymo, taip pat perjungimo kontrolė,
vandens lygių reguliavimas ir ryšių su sistemų
operatoriais palaikymas, reguliuojant ir koordinuojant
perdavimo apkrovas, dažnį ir linijų įtampą; (d)

Explanatory
notes:

Power-production plant operators operate, monitor
and maintain switchboards and related equipment in
electrical control centres which control the production
and distribution of electrical or other power in
transmission networks. The equipment operated
includes reactors, turbines, generators and other
auxiliary equipment in electrical power generating
stations. Tasks include - (a) operating, monitoring and
inspecting various types of energy generating power
plants; (b) operating and controlling power generating
systems and equipment including boilers, turbines,
generators, condensers, and reactors in hydro, thermal,
coal, oil, natural gas, and nuclear power plants to
generate and distribute electrical power; (c) controlling
start-up and shut-down of power plant equipment,
controlling switching operations, regulating water
levels and communicating with systems operators to
regulate and coordinate transmission loads, frequency
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diagramų, skaitiklių ir matuoklių rodmenų
registravimas nustatytu metu, trikdžių šalinimas,
prireikus – gedimų taisymas; (e) elektrinės duomenų
registravimas ir ataskaitų rengimas, konsultavimasis su
kitais elektrinės darbuotojais, vertinant įrangos veikimą;
(f) tokios įrangos, kaip generatoriai, katilinės, turbinos,
siurbliai ir kondensatoriai, valymas ir priežiūra, siekiant
išvengti įrangos gedimų ar avarijų. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Elektrinės operatorius –
Hidroelektrinės operatorius – Atominės elektrinės
operatorius – Saulės elektrinės operatorius – Elektrinės
skirstomojo skydo dispečeris – Elektros generatoriaus
operatorius – Elektros tinklų operatorius Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Garo mašinos ir
katilinės operatorius – 8182

and line voltages; (d) taking readings from charts,
meters and gauges at established intervals,
troubleshooting and performing corrective action as
necessary; (e) completing and maintaining station
records, logs and reports, and communicating with
other plant personnel to assess equipment operating
status; (f) cleaning and maintaining equipment such as
generators, boilers, turbines, pumps, and compressors
in order to prevent equipment failure or deterioration.
Examples of the occupations classified here: - Electric
power plant operator - Hydroelectric power plant
operator - Nuclear power plant operator - Solar power
plant operator - Distribution control operator Generating station operator - Power system operator
Some related occupations classified elsewhere: - Steam
engine and boiler operators - 8182

3132

Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
Incinerator and water treatment plant operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių
operatoriai

Description:

Incinerator and water treatment plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių
Explanatory
operatoriai stebi ir valdo kompiuterizuotas valdymo
notes:
sistemas ir panašią įrangą kietųjų ir skystųjų atliekų
valymo įrenginiuose, siekdami reguliuoti nuotekų ir
atliekų valymą ir šalinimą, vandens filtravimo ir valymo
įrenginiuose, siekdami reguliuoti vandens valymą ir
paskirstymą. Atliekamos užduotys: (a) kompiuterizuotų
valdymo sistemų, mašinų ir panašios įrangos nuotekų,
vandens valymo ir skystųjų atliekų apdorojimo
įrenginiuose, reguliuojant nuotekų ir atliekų srautą,
apdorojimą ir šalinimą, taip pat vandens filtravimo ir
valymo įrenginiuose, reguliuojant geriamojo vandens
valymą ir paskirstymą, taip pat tolesnį šalinimą į
natūralius vandens telkinius, valdymas ir kontrolė,; (b)
kelių židinių atliekų deginimo krosnių ir panašios
įrangos, skirtos dumblui ir kietosioms atliekoms deginti
atliekų apdorojimo įrenginiuose, valdymas; (c) įrangos
tikrinimas ir veikimo sąlygų, skaitiklių, filtrų,
dezinfekavimo chloru ir matavimo prietaisų kontrolė
valdymo centruose, siekiant nustatyti apkrovos
reikalavimus, patikrinti, ar srovė, slėgis ir temperatūra
atitinka techninius reikalavimus, ir nustatyti gedimus;
(d) pagalbinės tokios įrangos, kaip dujų išmetikliai, dujų
plautuvai ir atliekų deginimo šilumos grąžinimo
įrenginiai, kontrolė ir valdymas; (e) vandens ir nuotekų
mėginių ėmimas, siekiant nustatyti jų cheminę ir
bakteriologinę sudėtį, naudojant tyrimams skirtą įrangą
ir spalvinės analizės standartus; (f) tyrimų rezultatų
analizė, siekiant patikslinti ir suderinti įrenginius ir
sistemas, skirtus vandeniui ir kitiems skysčiams
dezinfekuoti ir dezodoruoti; (g) saugumo ir saugos
patikrų atlikimas įrenginiuose ir aikštelėse; (h) įrenginių
registracijos žurnalų pildymas ir ataskaitų rengimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Atliekų deginimo
krosnių operatorius – Vandens siurblinės operatorius –
Skystųjų atliekų apdorojimo įrenginių operatorius –
Nuotekų valymo įrenginių operatorius – Vandens
valymo įrenginių operatorius
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Incinerator and water-treatment plant operators
monitor and operate computerized control systems
and related equipment in solid and liquid waste
treatment plants to regulate the treatment and
disposal of sewage and wastes, and in water filtration
and treatment plants to regulate the treatment and
distribution of water. Tasks include - (a) operating and
monitoring computerized control systems, machinery
and related equipment in wastewater treatment,
sewage treatment, and liquid waste plants to regulate
flow, treatment and disposal of sewage and wastes,
and in water filtration and treatment plants to regulate
the treatment and distribution of water for human
consumption and for later disposal into natural water
systems; (b) controlling the operation of multiplehearth incinerator furnaces and related equipment to
burn sludge and solid waste in waste treatment plants;
(c) inspecting equipment and monitoring operating
conditions, meters, filters, chlorinators, and gauges in
central control room to determine load requirements,
to verify that flows, pressures, and temperatures are
within specification, and to detect malfunctions; (d)
monitoring and adjusting controls of auxiliary
equipment, such as exhaust emissions, scrubbers, and
incinerator heat recovery units; (e) collecting and
testing water and sewage samples for chemical and
bacterial content, using test equipment and colour
analysis standards; (f) analyzing test results to make
adjustments to plant equipment and systems to
disinfect and deodorize water and other liquids; (g)
performing security and safety checks in plant and on
grounds; (h) completing and maintaining plant logs
and reports. Examples of the occupations classified
here: - Incinerator operator - Pumping-station operator
- Liquid waste process operator - Sewage plant
operator - Waste water operator - Water treatment
plant operator
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3133

Cheminio apdorojimo įrenginių operatoriai
Chemical processing plant controllers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cheminio apdorojimo įrenginių operatoriai

Description:

Chemical processing plant controllers

Aiškinamosios
pastabos:

Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
Explanatory
valdo ir stebi cheminius įrenginius ir panašias
notes:
daugiafunkcių procesų valdymo mašinas, reguliuoja ir
prižiūri apdorojimo įrenginius ir įrangą, skirtą
cheminėms medžiagoms distiliuoti, filtruoti, separuoti,
kaitinti ar rafinuoti. Atliekamos užduotys: (a)
elektroninio ar kompiuterizuoto valdymo pulto
valdymas iš valdymo centro, stebint ir optimizuojant
keliuose apdorojimo įrenginiuose vykstančius fizinius ir
cheminius procesus; (b) įrangos, sklendžių, siurblių,
valdymo įtaisų ir technologinių procesų valdymo
įrangos reguliavimas; (c) žaliavų ir apdorojimo tokių
medžiagų, kaip katalizatoriai ir filtravimo terpė,
ruošimo, matavimo ir supylimo į įrenginius kontrolė; (d)
procesų paleidimo ir sustabdymo valdymas, gedimų
nustatymas ir išorinės technologinių procesų įrangos
kontrolė; (e) įrangos tikrinimas dėl gedimų, einamųjų
veikimo bandymų atlikimas ir priežiūros organizavimas;
(f) bandomųjų gaminių analizė, bandymų atlikimas,
duomenų registravimas ir produkcijos žurnalų
pildymas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Termocheminio apdorojimo įrenginių operatorius –
Cheminio filtravimo ir separavimo įrenginių operatorius
– Cheminio distiliavimo įrenginių ir reaktoriaus
operatorius – Cheminio apdorojimo technikas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Naftos ir
gamtinių dujų perdirbimo įmonės operatorius – 3134 –
Cheminių gaminių įrenginių ir mašinų operatorius –
8131

3134

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
Petroleum and natural gas refining plant operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių
operatoriai

Description:

Petroleum and natural gas refining plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių
Explanatory
operatoriai valdo ir stebi įrenginius, reguliuoja ir prižiūri notes:
perdirbimo įrenginius ir įrangą, skirtą naftai, naftos
produktams ir šalutiniams produktams ar gamtinėms
dujoms rafinuoti, distiliuoti ir perdirbti. Atliekamos
užduotys: (a) elektroninio ar kompiuterizuoto valdymo
pulto valdymas iš valdymo centro, stebint ir
optimizuojant keliuose apdorojimo įrenginiuose
vykstančius fizinius ir cheminius procesus; (b) įrangos,
sklendžių, siurblių, valdymo įtaisų ir technologinių
procesų valdymo įrangos reguliavimas; (c) procesų
paleidimo ir sustabdymo valdymas, gedimų
nustatymas ir išorinės technologinių procesų įrangos
kontrolė; (d) įrangos tikrinimas dėl gedimų, gręžinių
vamzdynų bandymai, nustatant protėkius ir įtrūkimus ir
priežiūros organizavimas; (e) bandomųjų gaminių
analizė, bandymų atlikimas, duomenų registravimas ir
produkcijos žurnalų pildymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo
produktų maišytuvo operatorius – Parafino apdorojimo
įrenginio operatorius – Naftos ir gamtinių dujų
distiliatoriaus operatorius – Naftos pedirbimo technikas
– Naftos perdirbimo įrenginio operatorius – Gamtinių
dujų perdirbimo įrenginio operatorius Kai
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Chemical processing plant controllers operate and
monitor chemical plants and related multi-function
process control machinery, and adjust and maintain,
processing units and equipment which distil, filter,
separate, heat or refine chemicals. Tasks include - (a)
operating electronic or computerized control panel
from a central control room to monitor and optimize
physical and chemical processes for several processing
units; (b) adjusting equipment, valves, pumps, controls
and process equipment; (c) controlling the preparation,
measuring and feeding of raw materials and
processing agents such as catalysts and filtering media
into plant; (d) controlling process start-up and shutdown, troubleshooting and monitoring outside process
equipment; (e) verifying equipment for malfunctions,
carrying out routine operating tests and arranging for
maintenance; (f) analyzing sample products,
performing tests, recording data and writing
production logs. Examples of the occupations classified
here: - Chemical-heat-treating-plant operator Chemical-filtering and separating equipment operator
- Chemical-still and reactor operator - Chemical
process technician Some related occupations classified
elsewhere: - Petroleum and natural gas refinery
operators - 3134 - Chemical products plant and
machine operators - 8131

Petroleum and natural gas refining plant operators
operate and monitor plants and adjust and maintain
processing units and equipment which refine, distil and
treat petroleum, petroleum-based products and byproducts, or natural gas. Tasks include - (a) operating
electronic or computerized control panel from a central
control room to monitor and optimize physical and
chemical processes for several processing units; (b)
adjusting equipment, valves, pumps, controls and
process equipment; (c) controlling process start-up and
shut-down, troubleshooting and monitoring outside
process equipment; (d) verifying equipment for
malfunctions, testing well pipes for leaks and fractures
and arranging for maintenance; (e) analyzing sample
products, performing tests, recording data and writing
production logs. Examples of the occupations classified
here: - Blender operator (petroleum and natural gas
refining) - Paraffin plant operator - Still operator (still
petroleum and natural gas refining) - Refinery process
technician - Petroleum process operator - Gas plant
operator Some related occupations classified
elsewhere: - Chemical processing plant controllers 3133 - Chemical products plant and machine operators
- 8131
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kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Cheminio
apdorojimo įrenginių operatorius – 3133 – Cheminių
gaminių įrenginių ir mašinų operatorius – 8131
3135

Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
Metal production process controllers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos
operatoriai

Description:

Metal production process controllers

Aiškinamosios
pastabos:

Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos
Explanatory
operatoriai valdo ir stebi daugiafunkcių procesų
notes:
valdymo mašinas ir įrangą, skirtą metalų apdorojimui
valdyti konverteriuose ir rafinavimo krosnyse, metalų
valcavimo staklynuose, metalų terminio apdorojimo ar
ekstruzijos įrenginiuose. Atliekamos užduotys: (a)
konkrečių metalurgijos procesų aspektų valdymo
koordinavimas ir kontrolė valdymo pultuose,
kompiuterių terminaluose ar kitose valdymo sistemose,
kurie paprastai atliekami iš valdymo centro; (b)
daugiafunkcių centrinių technologinių procesų
valdymo mašinų valdymas, smulkinant, separuojant,
filtruojant, lydant, kaitinant, valant, rafinuojant ar kitaip
apdorojant metalus; (c) spausdintos kompiuterinės
medžiagos, vaizdo monitorių ir matavimo prietaisų
stebėjimas, tikrinant, ar apdorojimo sąlygos atitinka
nurodytąsias, ir pagal poreikį jas tikslinant ir derinant;
(d) tokių gamybos darbuotojų, kaip mašinų ir
technologinių procesų valdymo operatorių, padėjėjų ir
pagalbininkų, koordinavimas ir priežiūra; (e) gamybos
paleidimas ir stabdymas kritiniais atvejais ar pagal
nustatytą grafiką; (f) gamybos darbuotojų mokymas ir
mokymų organizavimas; (g) gamybos pamainų ir kitų
duomenų registracijos žurnalo pildymas, gamybos ir
kitų ataskaitų rengimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Aukštakrosnės operatorius – Liejamosios
mašinos valdymo pulto operatorius – Metalo valcavimo
staklyno operatorius Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Metalo išpilstymo linijos
operatorius – 8121 – Plieno valcavimo staklyno
operatorius – 8121 – Metalo dengimo mašinų
operatorius – 8122

3139

Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai
Process control technicians not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo
technikai

Description:

Process control technicians not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima technologinių procesų valdymo
technikus, nepriskirtus kitiems 313 grupės
„Technologinių procesų valdymo technikai“
pogrupiams. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima asmenis,
dirbančius su kelis technologinius procesus valdančia
įranga gamybinėse surinkimo linijose ir popieriaus bei
plaušienos gamyboje. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Automatizuotos surinkimo linijos
operatorius – Pramonės robotų valdymo technikas –
Plaušienos ir popieriaus apdorojimo valdymo
operatorius – Popieriaus plaušienos taurinimo
operatorius – Plaušienos apdorojimo operatorius
Pastabos Visi kasybos įrenginių operatoriai priskiriami
8111 pogrupiui „Kalnakasiai ir kasybos įrenginių
operatoriai“.

Explanatory
notes:

This unit group covers process control technicians not
classified elsewhere in Minor group 313 Process
control technicians. For instance, the unit group
includes those who operate multiple process control
equipment in manufacturing assembly lines and paper
and pulp production. Examples of the occupations
classified here: - Automated assembly line operator Industrial robot controller - Panel board operator (pulp
and paper) - Paper pulp refinery operator - Pulping
control operator All mining plant operators are
classified in Unit group 8111, Miners and quarriers.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Metal production process controllers operate and
monitor multi-function process control machinery and
equipment to control the processing of metal
converting and refining furnaces, metal-rolling mills,
metal heat-treating, or metal-extrusion plant. Tasks
include - (a) co-ordinating and monitoring the
operation of a particular aspect of metal processing
production through control panels, computer terminals
or other control systems, usually from a central control
room; (b) operating multi-function central process
control machinery to grind, separate, filter, melt, roast,
treat, refine or otherwise process metals; (c) observing
computer printouts, video monitors and gauges to
verify specified processing conditions and to make
necessary adjustments; (d) co-ordinating and
supervising production crew such as machine and
process operators, assistants and helpers; (e) starting
up and shutting down the production system in cases
of emergency or as required by schedule; (f) providing
and organising training for members of production
crew; (g) maintaining shift log of production and other
data and preparing production and other reports.
Examples of the occupations classified here: - Blast
furnace operator - Central control caster - Rolling mill
control operator Some related occupations classified
elsewhere: - Ladle pourer - 8121 - Steel roller - 8121 Metal finishing machine operator - 8122
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314

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji susijusių profesijų specialistai
Life science technicians and related associate professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji
susijusių profesijų specialistai

Description:

Life science technicians and related associate
professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji
Explanatory
giminiškų profesijų specialistai atlieka įvairias technines notes:
užduotis, padėdami gyvosios gamtos mokslų
specialistams atlikti biologijos, botanikos, zoologijos,
biotechnologijos ir biochemijos, taip pat žemės, miškų
ir žuvininkystės ūkio mokslo tiriamuosius darbus, jų
plėtros, gamtos apsaugos veiklą. Pagrindinės
atliekamos užduotys: bandymų, eksperimentų,
laboratorinių analizių, mokslo lauko tiriamųjų darbų ir
apklausų atlikimas, naudojant patvirtintus mokslinius
metodus, siekiant surinkti reikalingą informaciją;
duomenų registravimas; pagalba atliekant duomenų
analizę ir rengiant ataskaitas; įrangos naudojimas ir
priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai
(išskyrus medicinos) 3142 Žemės ūkio technikai 3143
Jaunesnieji miškų ūkio specialistai

3141

Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos)
Life science technicians (excluding medical)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos) Description:

Life science technicians (excluding medical)

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos) Explanatory
teikia techninę pagalbą gyvosios gamtos mokslų
notes:
specialistams, atliekantiems gyvųjų organizmų mokslo
tiriamuosius darbus, analizę ir bandymus, taikantiems
tokių sričių, kaip gamtos išteklių saugojimas, aplinkos
apsauga, augalų ir gyvūnų biologija, mikrobiologija ir
ląstelių ir molekulių biologija, tiriamųjų darbų
rezultatus ir tobulinantiems jais remiantis sukurtus
gaminius ir procesus. Atliekamos užduotys: (a) pagalba
organizuojant, rengiant ir atliekant eksperimentus; (b)
laboratorijos prietaisų ir įrangos diegimas,
kalibravimas, valdymas ir priežiūra; (c) pavyzdžių ir
ėminių, cheminių tirpalų ir mikroskopų objektinių
stiklelių, taip pat auginamų gyvųjų organizmų
surinkimas ir parengimas eksperimentams; (d)
einamųjų lauko ir laboratorinių bandymų atlikimas; (e)
eksperimentų stebėsena, užtikrinant tinkamų
laboratorijų kokybės valdymo procedūrų ir sveikatos
bei saugos rekomendacijų laikymąsi; (f) bandymų
stebėjimas, jų rezultatų analizė, skaičiavimų atlikimas,
registravimas ir ataskaitų rengimas, taikant tinkamus
mokslo metodus; (g) pavyzdžių ir ėminių saugojimas,
klasifikavimas ir katalogavimas; (h) atlikto darbo
registracijos žurnalų pildymas; (i) kompiuterių
naudojimas modeliams kurti ir duomenims analizuoti;
(j) sudėtingos ir galingos įrangos naudojimas darbui
atlikti; (k) dalyvavimas tiriant, tobulinant ir gaminant
gaminius ir procesus; (l) laboratorijos reikmenų
užsakymas ir priežiūra; (m) atitinkamų duomenų bazių
priežiūra. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Bakteriologijos laborantas – Biochemijos laborantas –
Herbariumo laborantas – Farmakologijos laborantas –
Serologijos laborantas – Audinių laborantas –
Zoologijos laborantas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Medicinos laboratorijos
laborantas – 3212 – Patologijos laboratorijos

Life science technicians (excluding medical) provide
technical support to life science professionals
undertaking research, analysis and testing of living
organisms, and development and application of
products and processes resulting from research in
areas such as natural resource management,
environmental protection, plant and animal biology,
microbiology, and cell and molecular biology. Tasks
include - (a) assisting in designing, setting up and
conducting experiments; (b) setting up, calibrating,
operating and maintaining laboratory instruments and
equipment; (c) collecting and preparing specimens and
samples, chemical solutions and slides and growing
cultures for use in experiments; (d) performing routine
field and laboratory tests; (e) monitoring experiments
to ensure adherence to correct laboratory quality
control procedures and health and safety guidelines; (f)
making observations of tests, and analyzing,
calculating, recording and reporting test results using
appropriate scientific methods; (g) preserving,
classifying and cataloguing specimens and samples; (h)
keeping detailed logs of worked performed; (i) using
computers to develop models and analyse data; (j)
using complex and high-powered equipment to
perform work; (k) participating in the research,
development and manufacture of products and
processes; (l) ordering and stocking laboratory
supplies; (m) maintaining relevant databases. Examples
of the occupations classified here: - Bacteriology
technician - Biochemistry technician - Herbarium
technician - Pharmacology technician - Serology
technician - Tissue culture technician - Zoology
technician Some related occupations classified
elsewhere: - Medical laboratory technician - 3212 Pathology laboratory technician - 3212 Pharmaceutical technician - 3213 - Forensic science
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Life science technicians and related associate
professionals perform a variety of technical tasks to
support life science professionals with their research,
development, management, conservation and
protection work, in areas such as biology, botany,
zoology, biotechnology and biochemistry, and to
agriculture, fisheries and forestry. Tasks performed
usually include: conducting tests, experiments,
laboratory analyses, field research and surveys to
collect information using accepted scientific methods;
keeping records; assisting in analyzing data and
preparing reports; operating and maintaining
equipment. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 3141 Life
science technicians (excluding medical) 3142
Agricultural technicians 3143 Forestry technicians
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laborantas – 3212 – Farmakotechnikas – 3213 – Teismo
ekspertizės technikas – 3119

technician - 3119

3142

Žemės ūkio technikai
Agricultural technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žemės ūkio technikai

Description:

Agricultural technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Žemės ūkio technikai atlieka bandymus ir
Explanatory
eksperimentus, teikia techninę ir mokslinę pagalbą
notes:
žemės ūkio specialistams, ūkininkams ir ūkių
valdytojams. Atliekamos užduotys: (a) medžiagų ir
įrangos parengimas eksperimentams, bandymams ir
analizei; (b) grunto, augalų ar gyvūnų ląstelių, audinių
ar jų dalių arba gyvūnų organų pavyzdžių rinkimas ir
ruošimas eksperimentams, bandymams ir analizei; (c)
pagalba atliekant eksperimentus, bandymus ir jų
analizę ir tokių tyrimo metodų, kaip mikroskopija,
histochemija, chromatografija, elektroforezė ir
spektroskopija, taikymas; (d) pasėliams ir galvijams
kenkiančių patogeninių mikroorganizmų ir vabzdžių,
parazitų, grybelių ir piktžolių nustatymas, taip pat
pagalba rengiant jų naikinimo metodus; (e) produktų
analizė, siekiant nustatyti ir palaikyti kokybės
standartus; (f) tokių programų, kaip šiltnamių plėtros,
žuvų ir galvijų veisimas, vykdymas ar priežiūra; (g) sėklų
pavyzdžių kokybės, švarumo ir daigumo analizė; (h)
duomenų rinkimas ir projektams reikiamų medžiagų
kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų nustatymas; (i)
mokslo tiriamiesiems darbams naudojamos įrangos
priežiūra ir remontas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Pieno produktų technikas – Daržininkystės
technikas – Valstybinis veislininkystės inspektorius –
Sodininkystės technikas – Paukštininkystės technikas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Veterinaro sėklintojo padėjėjas – 3240 – Veterinarijos
technikas – 3240

3143

Miškininkystės technikai
Forestry technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Miškininkystės technikai

Description:

Forestry technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji miškų ūkio specialistai teikia techninę
Explanatory
pagalbą miškų ūkių specialistams, atliekantiems mokslo notes:
tiriamuosius darbus ir vykdantiems miškų priežiūrą ir
kirtimą, saugantiems gamtos išteklius ir užsiimantiems
aplinkos apsauga. Atliekamos užduotys: (a) miškų
inventorizacijos, apžiūros ir lauko matavimų atlikimas
pagal patvirtintas mokslines ir darbo procedūras; (b)
pagalba atliekant techninius tvarkymo ir kirtimo planų
rengimo darbus ir taikant fotogrametrinius ir
žemėlapių sudarymo metodus ir naudojant
kompiuterizuotas informacines sistemas; (c) pagalba
planuojant ir prižiūrint privažiavimų ir miškų kelių
tiesimą; (d) techninių medelynų auginimo ir priežiūros
darbų atlikimas, apimantis vietos parengimą, sodinimą
ir medžių daigų priežiūrą; (e) tokios veiklos, kaip
nuodegų šalinimas, miškų gaisrų gesinimas, ligų
gydymas ar vabzdžių naikinimas arba miškų retinimas,
koordinavimas; (f) techninių miškų kirtimo darbų
priežiūra; (g) reglamentuojamųjų dokumentų ir teisės
aktų dėl aplinkos apsaugos, išteklių naudojimo,
gaisrinės saugos ir nelaimių prevencijos laikymosi
užtikrinimas; (h) miškų medelynų veiklos priežiūra; (i)
techninė pagalba tokiose miškų ūkio tyrimų
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Agricultural technicians perform tests and experiments,
and provide technical and scientific support to
agricultural scientists, farmers and farm managers.
Tasks include - (a) preparing materials and equipment
for experiments, tests and analyses; (b) collecting and
preparing specimens such as soils, plant or animal cells,
tissues or parts or animal organs for experiments, tests
and analyses; (c) assisting with and performing
experiments, tests and analyses applying methods and
techniques such as microscopy, histochemistry,
chromatography, electrophoresis and spectroscopy; (d)
identifying pathogenic micro-organisms and insects,
parasites, fungi and weeds harmful to crops and
livestock, and assisting in devising methods of control;
(e) analysing produce to set and maintain standards of
quality; (f) conducting or supervising operational
programs such as fish hatchery, greenhouse and
livestock production programs; (g) analysing samples
of seeds for quality, purity and germination rating; (h)
collecting data and estimating quantities and costs of
materials and labour required for projects; (i)
organizing maintenance and repairs of research
equipment. Examples of the occupations classified
here: - Dairy Technician - Field Crop Technician - Herd
Tester - Horticultural Technician - Poultry Technician
Some related occupations classified elsewhere: Artificial inseminator 3240 - Veterinary technician 3240

Forestry technicians perform technical and supervisory
functions in support of forestry research and forest
management, harvesting, resource conservation and
environmental protection. Tasks include - (a)
conducting forest inventories, surveys and field
measurements following accepted scientific and
operational procedures; (b) assisting in and performing
technical functions in the preparation of forest
management and harvest plans using
photogrammetric and mapping techniques and
computerized information systems; (c) assisting in
planning and supervision of construction of access
routes and forest roads; (d) implementing, supervising
and performing technical functions in silvicultural
operations involving site preparation, planting, and
tending of tree crops; (e) coordinating activities such as
timber scaling, forest fire suppression, disease or insect
control or pre-commercial thinning of forest stands; (f)
supervising and performing technical functions in
forest harvesting operations; (g) ensuring adherence to
regulations and policies concerning environmental
protection, resource utilization, fire safety and accident
prevention; (h) supervising forest tree nursery
116/323
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programose, kaip medžių kokybės gerinimas, sėklų
daiginimas, vabzdžių ir ligų tyrimai ar eksperimentiniai
miškų ūkio ir miškininkystės mokslo tiriamieji darbai; (j)
miškų auginimo ir pjovimo planų rengimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Miškų ūkio technikas –
Miško medelyno meistras

operations; (i) providing technical support to forestry
research programs in areas such as tree improvement,
seed orchard operations, insect and disease surveys or
experimental forestry and forest engineering research;
(j) preparing forest cultivation and cutting plans.
Examples of the occupations classified here: - Forestry
technician - Silviculture technician

315

Laivų ir aviacijos valdymo vadovai ir technikai
Ship and aircraft controllers and technicians

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Laivų ir aviacijos valdymo vadovai ir technikai

Description:

Ship and aircraft controllers and technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai vadovauja Explanatory
laivų ir orlaivių įguloms, valdo laivus ir pilotuoja
notes:
orlaivius, atlieka technines funkcijas, užtikrinančias
judėjimo saugą ir naudojimo veiksmingumą, kuria
elektrines, elektromechanines ir kompiuterizuotas
skrydžių valdymo sistemas. Pagrindinės atliekamos
užduotys: mechaninės, elektrinės ir elektroninės laivų
ar orlaivių įrangos veikimo kontrolė, laivų valdymas,
orlaivių pilotavimas ir vadovavimas tam darbui, laivų ar
orlaivių judėjimo valdymas, elektrinių,
elektromechaninių ir kompiuterizuotų skrydžių
valdymo sistemų kūrimas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 3151 Laivų mechanikai
3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai 3153 Orlaivių pilotai
ir kiti giminiškų profesijų specialistai 3154 Skrydžių
vadovai 3155 Oro eismo saugumo elektronikos
technikai

3151

Laivų mechanikai
Ships' engineers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Laivų mechanikai

Description:

Ships' engineers

Aiškinamosios
pastabos:

Laivų mechanikai kontroliuoja mechaninės, elektrinės ir Explanatory
elektroninės laivo įrangos ir laivo mašinų valdymą ir
notes:
dalyvauja jas eksploatuojant, atliekant jų techninę
priežiūrą ir remontą arba atlieka panašias pagalbines
funkcijas krante. Atliekamos užduotys: (a) laivo
mechaninės, elektrinės ir elektroninės įrangos ir mašinų
veikimo kontrolė, techninė priežiūra ir remontas; (b)
kuro ir kitų mašinų skyriui reikiamų atsargų užsakymas
bei operacijų apskaita; (c) laivo mašinų ir įrangos
įrengimo, eksploatavimo ir remonto techninė priežiūra,
siekiant užtikrinti techninių sąlygų aprašo ir
reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį; (d) variklių,
mašinų ir pagalbinės įrangos patikra, techninė priežiūra
ir avarinis remontas; (e) budėjimas mašinų skyriuje, jo
kontrolė ir variklių, mašinų ir pagalbinės įrangos
veikimo registravimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Laivo mechanikas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Laivų inžinierius –
2144
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Ship and aircraft controllers and technicians, command
and navigate ships and aircraft, perform technical
functions to ensure safe and efficient movement and
operations, and develop electrical, electromechanical,
and computerized air control systems. Tasks performed
usually include: controlling the operation of
mechanical, electrical and electronic equipment on
board ship or on aircraft, commanding and navigating
ships or aircraft, directing the movements of ships or
aircraft and developing electrical, electromechanical,
and computerized air control systems. Occupations in
this minor group are classified into the following unit
groups: 3151 Ships’ engineers 3152 Ships’ deck officers
and pilots 3153 Aircraft pilots and related associate
professionals 3154 Air traffic controllers 3155 Air traffic
safety electronics technicians

Ships’ engineers control and participate in the
operation, maintenance and repair of mechanical,
electrical and electronic equipment and machinery on
board ship, or perform related supporting functions on
shore. Tasks include - (a) controlling and participating
in the operation, maintenance and repair of
mechanical, electrical and electronic equipment and
machinery on board ship; (b) ordering fuel and other
engine-room department stores and maintaining
record of operations; (c) performing technical
supervision of the installation, maintenance and repair
of ship’s machinery and equipment to ensure
compliance with specifications and regulations; (d)
inspecting and conducting maintenance and
emergency repairs to engines, machinery and auxiliary
equipment; (e) standing engine room watch,
monitoring and noting performance of engines,
machinery and auxiliary equipment. Examples of the
occupations classified here: - Ships' Engineer Some
related occupations classified elsewhere: - Marine
engineer - 2144
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3152

Laivavedžiai ir kapitonai
Ships' deck officers and pilots

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Laivavedžiai ir kapitonai

Description:

Ships' deck officers and pilots

Aiškinamosios
pastabos:

Laivavedžiai ir laivų kapitonai valdo laivus ir vadovauja Explanatory
laivo įgulai, atlieka panašias funkcijas krante.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) vadovavimas laivo įgulai ar jo
vedimas jūros ar vidaus vandenyse; (b) budėjimas laivo
denyje ir ant kapitono tiltelio ar jo kontrolė; (c) laivų
plukdymas į uostus ir iš jų, kanalais, sąsiauriais ir kitais
vandenimis, kur reikia specialių žinių; (d) krovinių
pakrovimo ir iškrovimo saugumo užtikrinimas, įgulos ir
keleivių saugumo taisyklių ir procedūrų laikymosi
užtikrinimas; (e) techninė laivų techninės priežiūros ir
remonto kontrolė, laikantis techninių sąlygų aprašo ir
reglamentuojamųjų dokumentų; (f) laivų eksploatavimo
ir navigacijos principų ir praktinių žinių taikymas,
nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas; (g)
laivo atsargų užsakymas ir įgulos samdymas,
atsižvelgiant į poreikius, ir operacijų apskaitos
tvarkymas; (h) informacijos apie avariją ir einamosios
informacijos siuntimas pakrantės stotims ir kitiems
laivams ir tokios informacijos priėmimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Laivo kapitonas – Laivavedys –
Laivo škiperis Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Tralerio škiperis – 6223 – Priekrantės
vandenų škiperis – 6222 – Jūreivis – 8350

3153

Orlaivių pilotai ir jaunesnieji susijusių profesijų specialistai
Aircraft pilots and related associate professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Orlaivių pilotai ir jaunesnieji susijusių profesijų
specialistai

Description:

Aircraft pilots and related associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
Explanatory
valdo orlaivių, vežančių keleivius, paštą ir krovinius,
notes:
mechaninės, elektrinės ir elektroninės įrangos veikimą,
atlieka panašias užduotis prieš skrydį ir skrydžio metu.
Atliekamos užduotys: (a) orlaivių pilotavimas ir
valdymas, laikantis nustatytų kontrolės ir
eksploatavimo procedūrų; (b) skrydžio plano
parengimas ir teikimas tvirtinti arba standartinio
skrydžio plano valdymo nagrinėjimas ir laikymasis; (c)
mechaninės, elektrinės ir elektroninės įrangos veikimo
kontrolė ir visų prietaisų ir valdymo įtaisų tinkamo
veikimo užtikrinimas; (d) aviacijos principų ir praktinių
žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias
problemas; (e) techninės priežiūros duomenų
nagrinėjimas ir patikrų atlikimas, užtikrinant, kad
orlaivis mechaniniu požiūriu yra tvarkingas, techninės
priežiūros darbai buvo atlikti ir visa įranga veikia; (f)
reikiamų pažymėjimų pasirašymas ir oficialių skrydžių
duomenų registravimas; (g) dalyvavimas instruktažuose
ir leidimo pakilti gavimas prieš skrydį, ryšių su oro
eismo saugumo ar skrydžių vadovais palaikymas
skrydžio metu. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Skraidantysis inžinierius – Skraidymo instruktorius –
Orlaivio navigatorius – Orlaivio vadas
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Ships’ deck officers and pilots command and navigate
ships and similar vessels, and perform related functions
on shore. Tasks include - (a) commanding and
navigating ship or similar vessel at sea or on inland
waterways; (b) controlling and participating in deck
and bridge-watch activities; (c) navigating vessels into
and out of ports and through channels, straits and
other waters where special knowledge is required; (d)
ensuring safe loading and unloading of cargo and
observance of safety regulations and procedures by
crew and passengers; (e) performing technical
supervision of maintenance and repair of ship to
ensure compliance with specifications and regulations;
(f) applying knowledge of principles and practices
relating to ship’s operation and navigation in order to
identify and solve problems arising in the course of
their work; (g) ordering ship’s stores and recruiting
crew as required and maintaining record of operations;
(h) transmitting and receiving routine and emergency
information with shore stations and other ships.
Examples of the occupations classified here: - Ship's
captain - Pilot (ship) - Skipper (yacht) Some related
occupations classified elsewhere: - Trawler skipper 6223 - Coastal fishery skipper - 6222 - Sailor - 8350

Aircraft pilots and related associate professionals
control the operation of mechanical, electrical and
electronic equipment, in order to navigate aircraft for
transporting passengers, mail and freight and perform
related pre-flight and in-flight tasks. Tasks include - (a)
flying and navigating aircraft in accordance with
established control and operating procedures; (b)
preparing and submitting flight plan or examining
standard flight plan; (c) controlling the operation of
mechanical, electrical and electronic equipment and
ensuring that all instruments and controls work
properly; (d) applying knowledge of principles and
practices of flying in order to identify and solve
problems arising in the course of their work; (e)
examining maintenance records and conducting
inspections to ensure that aircraft are mechanically
sound, maintenance has been performed and that all
equipment is operational.; (f) signing necessary
certificates and maintaining official records of flight; (g)
obtaining briefings and clearances before flights and
maintaining contact with air traffic or flight control
during flight. Examples of the occupations classified
here: - Flight Engineer - Flying instructor - Navigator
(flight) - Pilot (aircraft)
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3154

Skrydžių vadovai
Air traffic controllers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Skrydžių vadovai

Description:

Air traffic controllers

Aiškinamosios
pastabos:

Skrydžių vadovai kontroliuoja ir valdo orlaivius ore ir
Explanatory
žemėje, naudodami radijo, radiolokatorių ir šviesos
notes:
sistemų įrangą, taip pat teikia informaciją, kurios reikia
orlaiviui pilotuoti. Atliekamos užduotys: (a) į oro uostą
atskrendančio, iš jo išskrendančio, žeme riedančio
orlaivio, valdymas ir kontrolė; (b) orlaivio skrydžio
valdymas ir kontrolė tam tikrame oro erdvės sektoriuje;
(c) skrydžio planų nagrinėjimas ir tvirtinimas; (d)
orlaivio įgulos ir operacijų personalo informavimas apie
oro sąlygas, operatyvines priemones, skrydžių planus ir
oro eismą; (e) orlaivių skrydžio valdymo principų ir
praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe
kylančias problemas; (f) avarinių, paieškos ir gelbėjimo
darbų ir operacijų skelbimas ir organizavimas; (g) visų
ant pakilimo takų arba šalia jų esančių orlaivių ir juos
aptarnaujančių transporto priemonių veiklos valdymas;
(h) radijo arba telefoninio ryšio palaikymas su greta
esančiais skrydžių valdymo bokštais, terminalų valdymo
padaliniais ir kitais valdymo centrais, taip pat orlaivių
skrydžių į gretimas teritorijas koordinavimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Skrydžių vadovas

3155

Skrydžių saugos elektronikos technikai
Air traffic safety electronics technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Skrydžių saugos elektronikos technikai

Description:

Air traffic safety electronics technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Oro eismo saugumo elektronikos technikai atlieka
Explanatory
technines užduotis, susijusias su orlaivių skrydžių ir
notes:
aeronavigacijos kontrolės sistemų projektavimu,
įrengimu, valdymu, technine priežiūra ir remontu.
Atliekamos užduotys: (a) techninių užduočių, susijusių
su elektroninių ir kompiuterizuotų aeronavigacijos
sistemų ir įrangos kūrimu ir tobulinimu, atlikimas ir
modelių bandymas; (b techninės pagalbos teikimas,
projektuojant ir maketuojant specialiąsias
aeronavigacijos ir orlaivių vietos nustatymo bei
skrydžio kurso sekimo sistemų elektros grandines; (c)
išlaidų sąmatų ir oro eismo kontrolės ir saugos įrangos
techninių sąlygų aprašo ir mokymo taisyklių rengimas
ir bendradarbiavimas šiais klausimais; (d) pagalba ar
techninė priežiūra projektuojant, įrengiant ir valdant
antžeminę aeronavigacijos įrangą, ją prižiūrint ir
remontuojant, kad būtų laikomasi standartų ir
techninių sąlygų aprašų; (e) oro eismo saugos
inžinerijos principų ir praktinių žinių bei įgūdžių
taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias
problemas; (f) sistemų programinės įrangos kūrimas,
keitimas ir derinimas; (g) veikiančių antžeminės
aeronavigacijos sistemų ir įrangos keitimas, siekiant ją
pritaikyti prie naujų oro eismo kontrolės procedūrų,
didinant pajėgumą, patikimumą ir integralumą, arba
palengvinti oro eismo kontrolės procedūrų taikymą ir
oro erdvės skirstymą; (h) ryšių, navigacinės ir oro eismo
valdymo įrangos stebėsena, kontrolė ir sertifikavimas,
antžeminės aeronavigacijos įrangos kalibravimas,
siekiant didžiausio tikslumo ir skrydžių, pakilimo bei
nusileidimo saugumo; (i) techninių mokymų teikimas ir
kitų darbuotojų priežiūra. Šio pogrupio profesijų
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Air traffic controllers direct aircraft movements in
airspace and on the ground, using radio, radar and
lighting systems, and provide information relevant to
the operation of aircraft. Tasks include - (a) directing
and controlling aircraft approaching and leaving
airport and their movement on the ground; (b)
directing and controlling aircraft operating in
designated airspace sector; (c) examining and
approving flight plans; (d) informing flight crew and
operations staff about weather conditions, operational
facilities, flight plans and air traffic; (e) applying
knowledge of principles and practices of air traffic
control in order to identify and solve problems arising
in the course of their work; (f) initiating and organizing
emergency, search and rescue services and procedures;
(g) directing activities of all aircraft and service vehicles
on or near airport runways; (h) maintaining radio and
telephone contact with adjacent control towers,
terminal control units and other control centres, and
coordinating the movement of aircraft into adjoining
areas. Examples of the occupations classified here: - Air
traffic controller

Air traffic safety electronics technicians perform
technical tasks concerning the design, installation,
management, operation, maintenance and repair of air
traffic control and air navigation systems. Tasks include
- (a) carrying out technical duties related to the
development of electronic and computerized air
navigation systems and equipment, and testing
prototypes; (b) providing technical help in the design
and layout of specific interface circuitry of air
navigation and aircraft detection tracking systems; (c)
preparing and contributing to the preparation of cost
estimates and technical and training specifications for
air traffic control and safety equipment; (d) providing
or assisting with the technical supervision of
construction, installation and operation of groundbased air navigation equipment and its maintenance
and repair to ensure that standards and specifications
are met; (e) applying the knowledge and skills of air
traffic safety engineering principles and practices in
order to identify and solve problems arising in the
course of their work; (f) developing, modifying and
debugging system software; (g) modifying existing
ground-based air navigation systems and equipment
to adapt them to new air traffic control procedures, in
order to improve capability, reliability and integrity, or
to facilitate air traffic control procedures and airspace
designation; (h) controlling, monitoring and certifying
communication navigation and surveillance air traffic
management equipment and calibrating the groundbased air navigation system to ensure maximum
accuracy and safety of flight, take-off and landing
operations; (i) providing technical training and
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pavyzdžiai: – Oro eismo saugumo technikas – Oro
eismo saugumo inžinierius Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Aviacijos inžinierius – 2144 –
Elektronikos inžinierius – 2152 – Orlaivių mechanikas –
7232 – Orlaivių priežiūros inžinierius (avionika) – 7421 –
Avionikos technikas – 7421

supervising other workers. Example of the occupations
classified here: - Air traffic safety technician - Air traffic
safety engineer Some related occupations classified
elsewhere: - Aeronautical engineer - 2144 - Electronics
engineer - 2152 - Aeromechanic - 7232 - Aircraft
maintenance engineer (avionics) -7421 - Avionics
technician - 7421

32

Jaunesnieji sveikatos priežiūros specialistai
Health associate professionals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Jaunesnieji sveikatos priežiūros specialistai

Description:

Health associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji sveikatos specialistai atlieka technines ir
Explanatory
praktines užduotis, padedančias diagnozuoti ir gydyti
notes:
žmonių ir gyvūnų ligas, traumas ir negalias, taip pat
įgyvendinti sveikatos priežiūros, gydymo ir siuntimo
pas kitus specialistus planus, kuriuos paprastai rengia
medicinos, veterinarijos, slaugos ir kiti sveikatos
specialistai. Kompetentingam daugumos šio
pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių,
priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų
atliekamos užduotys: medicininio vizualizavimo įrangos
bandymai ir naudojimas, spindulinės terapijos
taikymas; organizmo skysčių ir audinių pavyzdžių
klinikinių tyrimų atlikimas; vaistų ir kitų vaistinių mišinių
ruošimas prižiūrint farmacininkams; medicininių ir
odontologinių prietaisų ir įrangos kūrimas, diegimas,
priežiūra ir remontas; slaugos ir asmenų priežiūros,
akušerinių paslaugų teikimas; vaistažolių ir kitų gydymo
priemonių naudojimas, remiantis konkrečios kultūros
teorijomis, įsitikinimais ir patirtimi. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 321
Medicinos ir farmacijos technikai 322 Jaunesnieji
slaugos ir akušerijos specialistai 323 Jaunesnieji
tradicinės ir liaudies medicinos specialistai 324
Veterinarijos technikai ir felčeriai 325 Kiti jaunesnieji
sveikatos specialistai

321

Medicinos ir farmacijos technikai
Medical and pharmaceutical technicians

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Medicinos ir farmacijos technikai

Description:

Medical and pharmaceutical technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Medicinos ir farmacijos technikai atlieka technines
Explanatory
užduotis, padedančias diagnozuoti ir gydyti ligas,
notes:
traumas ir negalias. Pagrindinės atliekamos užduotys:
rentgenografinės, ultragarsinės ir kitos medicininio
vizualizavimo įrangos bandymai ir naudojimas;
radioaktyviųjų preparatų ar spinduliuotės taikymas
pacientams, siekiant nustatyti ar gydyti ligas;
organizmo skysčių ir audinių pavyzdžių klinikinių
tyrimų atlikimas; vaistų ir kitų vaistinių mišinių ruošimas
prižiūrint farmacininkams; medicininių ir odontologinių
prietaisų ir įrangos kūrimas, diegimas, priežiūra ir
remontas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 3211 Medicininio vizualizavimo ir
medicininės įrangos technikai 3212 Medicinos ir
patologijos laboratorijų technikai 3213 Farmacijos
technikai ir vaistininkų padėjėjai 3214 Medicinos ir
dantų technikai
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Health associate professionals perform technical and
practical tasks to support diagnosis and treatment of
illness, disease, injuries and impairments in humans
and animals, and to support implementation of health
care, treatment and referral plans usually established
by medical, veterinary, nursing and other health
professionals. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the third ISCO skill level. Tasks performed by workers in
the sub-major group usually include: testing and
operating medical imaging equipment and
administering radiation therapy; performing clinical
tests on specimens of bodily fluids and tissues;
preparing medications and other pharmaceutical
compounds under the guidance of pharmacists;
designing, fitting, servicing and repairing medical and
dental devices and appliances; providing nursing and
personal care and midwifery support services; using
herbal and other therapies based on theories, beliefs
and experiences originating in specific cultures.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 321 Medical and
pharmaceutical technicians 322 Nursing and midwifery
associate professionals 323 Traditional and
complementary medicine associate professionals 324
Veterinary technicians and assistants 325 Other health
associate professionals

Medical and pharmaceutical technicians perform
technical tasks to assist in diagnosis and treatment of
illness, disease, injuries and impairments Tasks
performed usually include: testing and operating
radiographic, ultrasound and other medical imaging
equipment; administering radiopharmaceuticals or
radiation to patients to detect or treat diseases;
performing clinical tests on specimens of bodily fluids
and tissues; preparing medications and other
pharmaceutical compounds under the guidance of
pharmacists; designing, fitting, servicing and repairing
medical and dental devices and appliances.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 3211 Medical imaging and
therapeutic equipment technicians 3212 Medical and
pathology laboratory technicians 3213 Pharmaceutical
technicians and assistants 3214 Medical and dental
prosthetic technicians
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3211

Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos technikai
Medical imaging and therapeutic equipment technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos
technikai

Description:

Medical imaging and therapeutic equipment
technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Medicininio vizualizavimo ir medicininės įrangos
Explanatory
technikai bando ir naudoja rentgenografinę,
notes:
ultragarsinę ir panašią medicininio vizualizavimo
įrangą, siekdami gauti organizmo sandaros vaizdą, kad
galėtų diagnozuoti ir gydyti traumas, ligas ir panašias
negalias. Jie gali pacientams taikyti spindulinį gydymą
prižiūrint gydytojui radiologui ar kitam sveikatos
specialistui. Atliekamos užduotys: (a) rentgenografinės,
ultragarsinės ir medicininio vizualizavimo įrangos
naudojimas ar naudojimo priežiūra, siekiant gauti
organizmo sandaros vaizdą diagnostiniais tikslais; (b)
procedūrų aiškinimas, pacientų stebėjimas ir tinkamos
jų padėties parinkimas, taip pat apsauginių prietaisų
naudojimas, siekiant užtikrinti saugą ir patogumą
apžiūrint, nuskaitant ar gydant; (c) vizualizavimo ar
gydymo įrangos padėties parinkimas, vaizdo ekranų
stebėsena ir nustatymų ir valdiklių pagal technines
sąlygas sureguliavimas; (d) išryškintų rentgeno
nuotraukų, vaizdo įrašų ar kitos kompiuterinės
informacijos tikrinimas ir vertinimas, siekiant nustatyti,
ar gauti vaizdai tinkami diagnozei nustatyti, ir
procedūrų rezultatų registravimas; (e) pacientų būklės
ir reakcijų stebėsena, pranešimas apie nenormalius
požymius praktikuojančiam gydytojui; (f) spinduliuotės
ar pacientui skirtų ir vartojamų radioaktyviųjų
preparatų dozės matavimas ir registravimas pagal
praktikuojančio gydytojo nurodymus; (g) radioaktyviųjų
preparatų ar spinduliuotės pacientų organizme
valdymas, aptikimas ir pavaizdavimas, naudojant
radioizitopinę įrangą, kameras ar panašią ligų
diagnozavimo ir gydymo įrangą; (h) radioaktyviųjų
medžiagų registravimas ir šalinimas, radioaktyviųjų
preparatų pagal radiacinės saugos reikalavimus
saugojimas Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Diagnostinės radiologijos technologas – Mamografijos
technologas – Medicininės radioterapijos technikas –
Magnetinio rezonanso technologas – Branduolinės
medicinos technologas – Sonografo technologas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Medicinos fizikas – 2111 – Gydytojas radiologas – 2212
– Radiacinės saugos ekspertas – 2263 – Medicininio
vizualizavimo padėjėjas – 5329

3212

Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai
Medical and pathology laboratory technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai

Description:

Medical and pathology laboratory technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai atlieka
Explanatory
organizmo skysčių ir audinių pavyzdžių klinikinius
notes:
tyrimus, siekiant gauti informacijos apie pacientų
sveikatą ar nustatyti mirties priežastį. Atliekamos
užduotys: (a) organizmo skysčių, įskaitant kraują,
šlapimą ir stuburo smegenų skystį, cheminė analizė,
siekiant nustatyti normalias ir patologines
sudedamąsias dalis; (b) tokios kiekybinei ir kokybinei
analizei skirtos įrangos, kaip spektrometrai,
kalorimetrai, liepsnos fotometrai ir kompiuteriu
valdomi analizatoriai, naudojimas ir priežiūra; (c) atlikus
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Medical imaging and therapeutic equipment
technicians test and operate radiographic, ultrasound
and other medical imaging equipment to produce
images of body structures for the diagnosis and
treatment of injury, disease and other impairments.
They may administer radiation treatments to patients
under the supervision of a radiologist or other health
professional. Tasks include - (a) operating or
overseeing operation of radiologic, ultrasound and
magnetic imaging equipment to produce images of
the body for diagnostic purposes; (b) explaining
procedures, observing and positioning patients, and
using protection devices to ensure safety and comfort
during examination, scan, or treatment; (c) position
imaging or treatment equipment, monitoring video
displays, and adjusting settings and controls according
to technical specifications; (d) reviewing and evaluating
developed x-rays, video tape, or computer generated
information to determine if images are satisfactory for
diagnostic purposes and recording results of
procedures; (e) monitoring patients' conditions and
reactions, reporting abnormal signs to a medical
practitioner; (f) measuring and recording radiation
dosage or radiopharmaceuticals received and used for
patients, following prescription issued by a medical
practitioner; (g) administering, detecting and mapping
radiopharmaceuticals or radiation in patients' bodies,
using radioisotope, camera or other equipment for
diagnosing and treating diseases; (h) recording and
disposing of radioactive materials and storing
radiopharmaceuticals, following radiation safety
procedures. Examples of the occupations classified
here: - Diagnostic medical radiographer Mammographer - Medical radiation therapist Magnetic resonance imaging technologist - Nuclear
medicine technologist - Sonographer Some related
occupations classified elsewhere: - Medical physicist 2111 - Radiologist - 2212 - Radiation Protection Expert
- 2263 - Medical imaging assistant- 5329

Medical and pathology laboratory technicians perform
clinical tests on specimens of bodily fluids and tissues
in order to obtain information about the health of a
patient or cause of death. Tasks include - (a)
conducting chemical analysis of body fluids, including
blood, urine, and spinal fluid, to determine presence of
normal and abnormal components; (b) operating,
calibrating and maintaining equipment used in
quantitative and qualitative analysis, such as
spectrophotometers, calorimeters, flame photometers,
and computer-controlled analysers; (c) entering data
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laboratorinių tyrimų analizę, gautų duomenų įvedimas į
duomenų apskaitos sistemas ir rezultatų pranešimas
praktikuojantiems gydytojams ir kitiems sveikatos
specialistams; (d) biologinės medžiagos pavyzdžių
cheminės sudėties ar reakcijos analizė; (e) laboratorijų
įrangos diegimas, valymas ir priežiūra; (f) laboratorinių
rezultatų analizė, siekiant patikrinti jų tikslumą; (g)
programų sudarymas ir kontrolė, siekiant užtikrinti
laboratorinių rezultatų tikslumą, ir pavyzdžių analizės
procedūrų, metodų ir bandymų kūrimas,
standartizavimas, vertinimas ir keitimas; (h) pavyzdžių
gavimas, analizei skirtų mikroorganizmų auginimas,
izoliavimas ir nustatymas; (i) nudažytų ląstelių tyrimas,
siekiant nustatyti patologijas; (j) apvaisintų kiaušinėlių,
skystosios maitinimosi ar panašios bakteriologinės
terpės inokuliavimas organizmais. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Kraujo banko laborantas –
Citologijos laborantas – Medicinos laboratorijos
laborantas – Patologijos laborantas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Gydytojas patologas
– 2212 – Teismo ekspertizės technikas – 3119 –
Veterinarijos technikas – 3240 – Flebotomistas – 5329

from analysis of laboratory tests and clinical results into
records-keeping systems and reporting results to
medical practitioners and other health professionals;
(d) analyzing samples of biological material for
chemical content or reaction; (e) setting up, cleaning,
and maintaining laboratory equipment; (f) analyzing
laboratory findings to check the accuracy of the results;
(g) establishing and monitoring programs to ensure
the accuracy of laboratory results and developing,
standardizing, evaluating, and modifying procedures,
techniques and tests used in the analysis of specimens;
(h) obtaining specimens, cultivating, isolating and
identifying microorganisms for analysis; (i) examining
cells stained with dye to locate abnormalities; (j)
inoculating fertilized eggs, broths, or other
bacteriological media with organisms. Examples of the
occupations classified here: - Blood-bank technician Cytology technician - Medical laboratory technician Pathology technician Some related occupations
classified elsewhere: - Pathologist - 2212 - Forensic
science technician - 3119 - Veterinary technician - 3240
- Phlebotomist - 5329

3213

Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai
Pharmaceutical technicians and assistants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai

Description:

Pharmaceutical technicians and assistants

Aiškinamosios
pastabos:

Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai, prižiūrimi
vaistininko ar kito sveikatos specialisto, atlieka įvairias
užduotis, susijusias su vaistinių preparatų pardavimu.
Atliekamos užduotys: (a) vaistų ir panašių vaistinių
mišinių ruošimas prižiūrint vaistininkui ar kitam
sveikatos specialistui; (b) vaistinių preparatų ir vaistų
pardavimas klientams, paaiškinimas raštu ar žodžiu,
kaip juos vartoti, atsižvelgiant į gydytojo, veterinaro ar
kito sveikatos specialisto nurodymus; (c) receptų
gavimas iš sveikatos specialistų, tikrinimas, ar
informacija yra išsami ir tiksli pagal medicininių
duomenų apskaitos standartus; (d) tinkamų vaistų
laikymo ir saugumo sąlygų palaikymas; (e) taros su
receptiniais vaistiniais preparatais užpildymas ir
ženklinimas; (f) pagalba klientams atsakant į jų
klausimus, problemų nustatymas ar nukreipimas pas
vaistininką gauti informacijos apie vaistus; (g) receptų
kainos nustatymas ir registravimas, pacientų duomenų
registravimas ir tvarkymas, įskaitant atskirų pacientų
vartotų vaistinių preparatų sąrašus; (h) vaistinių
preparatų, cheminių medžiagų ir reikmenų užsakymas,
ženklinimas ir atsargų skaičiavimas, taip pat
inventorizacijos duomenų įvedimas į duomenų
apskaitos sistemas; (i) įrangos ir taros vaistams ir
vaistiniams mišiniams ruošti ir išduoti valymas ir
rengimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Vaistų
ruošimo technikas – Farmakotechnikas – Vaistininko
padėjėjas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Vaistininkas – 2262 – Farmakologijos
laborantas – 3141 – Vaistininko pagalbininkas – 5329

Explanatory
notes:

Pharmaceutical technicians and assistants perform a
variety of tasks associated with dispensing medicinal
products under the guidance of a pharmacist or other
health professional. Tasks include - (a) preparing
medications and other pharmaceutical compounds
under the guidance of a pharmacist or other health
professional; (b) dispensing medicines and drugs to
clients and giving written and oral instructions on their
use, as prescribed by medical doctors, veterinarians or
other health porfessionals; (c) receiving prescriptions or
refill requests from health professionals and verifying
that information is complete and accurate according to
medical records keeping standards; (c) maintaining
proper storage and security conditions for drugs; (e)
filling and labelling containers with prescribed
medications; (f) assisting clients by answering
questions, locating items or referring them to a
pharmacist for medication information; (g) pricing and
filing prescriptions that have been filled and establish
and maintaining patient records, including lists of
medications taken by individual patients; (h) ordering,
labelling, and counting stock of medications,
chemicals, and supplies, and entering inventory data
into records-keeping systems; (i) cleaning and
preparing equipment and containers used to prepare
and dispense medicines and pharmaceutical
compounds. Examples of the occupations classified
here: - Dispensing technician - Pharmaceutical
technician - Pharmaceutical assistant Some related
occupations classified elsewhere: - Pharmacist - 2262 Pharmacology technician - 3141 - Pharmacy aid - 5329

3214

Medicinos ir dantų technikai
Medical and dental prosthetic technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medicinos ir dantų technikai

Description:

Medical and dental prosthetic technicians
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Aiškinamosios
pastabos:

Medicinos ir dantų technikai projektuoja, įtaiso, prižiūri Explanatory
ir taiso medicininių ir odontologinių prietaisų bei
notes:
priemonių pagal sveikatos specialisto nurodymus ir
instrukcijas. Jie gali prižiūrėti tokias labai įvairias
pagalbines priemones, kaip kaklo įtvarai, ortopediniai
įtvarai, galūnių protezai, klausos aparatai, supinatoriai,
dantų protezai, dantų karūnėlės ir tiltiniai protezai,
skirtas fizinėms medicininėms ar odontologinėms
problemoms koreguoti. Atliekamos užduotys: (a)
pacientų apžiūra, pokalbis su jais ir matavimai, siekiant
nustatyti, kokių prietaisų jiems reikia, taip pat siekiant
nustatyti veiksnius, galinčius daryti poveikį priemonių
tinkamumui; (b) konsultavimasis su praktikuojančiais
gydytojais, įskaitant gydytojus odontologus, siekiant
nustatyti įtaisų ir priemonių technines sąlygas ir
nurodymus; (c) nurodymų ar techninių sąlygų
nagrinėjimas, siekiant nustatyti gamintino produkto ar
prietaiso tipą, taip pat reikiamas medžiagas ir įrankius;
(d) pacientų liemens, galūnių, burnos ar dantų liejinių
ar atspaudų, kurie bus naudojami kaip gamybos
modeliai, gamyba ar gavimas; (e) ortopedinių ir
protezinių prietaisų projektavimas ir gamyba,
naudojant tokias medžiagas, kaip termoplastinės ir
termoreaktyviosios medžiagos, metalų lydiniai ir oda,
taip pat rankinius ir elektrinius įrankius; (f) priemonių ir
prietaisų pacientams įtaisymas, jų bandymas ir
vertinimas, sureguliavimas, kad jie tiktų, veiktų, ir su jais
pacientas jaustųsi patogiai; (g) medicinos ir dantų
protezų, kitų pagalbinių įtaisų taisymas, keitimas ir
priežiūra pagal technines sąlygas; (h) audinio ar
medžiagos lenkimas ir formavimas, kad jie atitiktų
nustatytas formas, pagal kurias gaminamos
struktūrinės dalys; (i) visų ir dalinių dantų protezų
gamyba ir burnos apsaugos priemonių, dantų
karūnėlių, metalinių (dantų) lyginamųjų lankų, plombų,
tiltinių protezų ir kitų priemonių gamyba; (j) aiškinimas
pacientams, kaip naudoti ir prižiūrėti protezus ar
ortopedines priemones. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Dantų technikas – Dantų protezuotojas –
Ortopedinių reikmenų technikas – Ortopedinių
reikmenų gamintojas – Dantų protezų technikas –
Protezuotojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Chirurginių instrumentų gamintojas – 7311
– Dantų techniko pagalbininkas – 5329 Pastabos
Paprastai reikalaujama, kad šio pogrupio profesijų
atstovai turėtų medicinos, odontologijos ir anatomijos,
taip pat inžinerijos žinių, įgytų formaliai mokantis.
Tiksliuosius medicininius ir chirurginius instrumentus
gaminantys ir taisantys technikai čia nepriskiriami.
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Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai
Nursing and midwifery associate professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai

Description:

Nursing and midwifery associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai teikia
pagrindines slaugos ir asmeninės priežiūros paslaugas
asmenims, kurie serga fizinėmis ar psichikos ligomis,
yra neįgalūs ar silpnos sveikatos, ir kitiems asmenims,
kuriems tokios priežiūros reikia dėl galimos grėsmės
sveikatai, įskaitant laikotarpį prieš gimdymą, gimdymą
ir laikotarpį po gimdymo. Jų darbą paprastai prižiūri
medicinos, slaugos, akušerijos ir kiti sveikatos
specialistai, taip pat jie padeda įgyvendinti šių
specialistų parengtus sveikatos priežiūros, gydymo ir
siuntimų planus. Pagrindinės atliekamos užduotys:
slaugos ir asmeninės priežiūros paslaugų teikimas,
medicininės pagalbos pacientams teikimas ir jų
konsultavimas pagal sveikatos specialistų sudarytus

Explanatory
notes:

Nursing and midwifery associate professionals provide
basic nursing and personal care for people who are
physically or mentally ill, disabled or infirm, and others
in need of care due to potential risks to health
including before, during and after childbirth. They
generally work under the supervision of, and in support
of implementation of health care, treatment and
referrals plans established by, medical, nursing,
midwifery and other health professionals. Tasks
performed usually include: providing nursing and
personal care, treatment and advice to patients as per
care plans as established by health professionals;
assisting professional nurses, midwives and medical
doctors in administering medication and treatments;

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Medical and dental prosthetic technicians design, fit,
service and repair medical and dental devices and
appliances following prescriptions or instructions
established by a health professional. They may service
a wide range of support instruments to correct physical
medical or dental problems such as neck braces,
orthopaedic splints, artificial limbs, hearing aides, arch
supports, dentures, and dental crowns and bridges.
Tasks include - (a) examining, interviewing, and
measuring patients in order to determine their
appliance needs, and to identify factors that could
affect appliance fit; (b) conferring with medical and
dental practitioners in order to formulate specifications
and prescriptions for devices and appliances; (c)
interpreting prescriptions or specifications to
determine the type of product or device to be
fabricated, and the materials and tools that will be
required; (d) making or receiving casts or impressions
of patients' torsos, limbs, mouths or teeth for use as
fabrication patterns; (e) designing and making orthotic
and prosthetic devices using materials such as
thermoplastic and thermosetting materials, metal
alloys and leather, and hand and power tools; (f) fitting
appliances and devices onto patients, testing and
evaluating them, and making adjustments for proper
fit, function, and comfort; (g) repairing, modifying, and
maintaining medical and dental prosthetic and
supportive devices, according to specifications; (h)
bending, forming, and shaping fabric or material so
that it conforms to prescribed contours needed to
fabricate structural components; (i) fabricating full and
partial dentures and constructing mouth guards,
crowns, metal clasps, inlays, bridgework and other aids;
(j) instructing patients in the use and care of prosthetic
or orthotic devices. Examples of the occupations
classified here: - Dental technician - Denturist Orthotic technician - Orthotist - Prosthetic technician Prosthetist Some related occupations classified
elsewhere: - Surgical instrument maker - 7311 - Dental
aide - 5329 Occupations included in this category
normally require some medical, dental and anatomical
and engineering knowledge obtained through formal
training. Technicians who construct and repair
precision medical and surgical instruments are not
included here.
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planus; pagalba slaugos, akušerijos specialistams ir
gydytojams skiriant vaistus ir gydymą; žaizdų valymas ir
tvarstymas po operacijų; asmenų, šeimų ir
bendruomenių konsultavimas sveikatos,
kontracepcijos, nėštumo ir gimdymo klausimais;
nėštumo ir gimdymo eigos vertinimas, pagalbos
teikimas per gimdymą ir kūdikio priėmimas, ženklų ir
simptomų, rodančių, kad reikalingas siuntimas pas
sveikatos specialistą, atpažinimas; moterų ir naujagimių
priežiūra po gimdymo ir pagalbos jiems teikimas. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3221
Jaunesnieji slaugos specialistai 3222 Jaunesnieji
akušerijos specialistai Pastabos Slaugos ir akušerijos
specialistus reikėtų skirti nuo jaunesniųjų specialistų
pagal darbo, susijusio su šioje apibrėžtyje ir atitinkamų
pogrupių apibrėžtyse nustatytomis užduotimis, pobūdį.
Šių asmenų kvalifikacija arba valstybėje vyraujanti
kvalifikacija nėra pagrindinis veiksnys, pagal kurį šios
profesijos turėtų būti skiriamos, nes slaugytojų ir
akušerių rengimas įvairiose valstybėse gali labai skirtis
ir kurį laiką skyrėsi net valstybių viduje.

cleaning wounds and applying surgical dressings;
providing advice to individuals, families and
communities on topics related to health, contraception,
pregnancy and childbirth; assessing progress during
pregnancy and childbirth, providing or assisting in
delivery care, and recognizing signs and symptoms
requiring referral to a health professional; providing
care and support to women and newborns following
childbirth. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 3221 Nursing
associate professionals 3222 Midwifery associate
professionals The distinctions between nursing and
midwifery professionals and associate professionals
should be made on the basis of the nature of the work
performed in relation to the tasks specified in this
definition and in the relevant unit group definitions.
The qualifications held by individuals or that
predominate in the country are not the main factor in
making this distinction, as training arrangements for
nurses and midwives vary widely between countries
and have varied over time within countries.

3221

Jaunesnieji slaugos specialistai
Nursing associate professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji slaugos specialistai

Description:

Nursing associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji slaugos specialistai teikia pagrindines
Explanatory
slaugos ir asmeninės priežiūros paslaugas asmenims,
notes:
kuriems tokios priežiūros reikia dėl senyvo amžiaus,
ligos, traumos arba fizinės ar psichinės negalios. Jų
darbą paprastai prižiūri medicinos, slaugos ir kiti
sveikatos specialistai, taip pat jie padeda įgyvendinti
šių specialistų parengtus sveikatos priežiūros, gydymo
ir siuntimų planus. Atliekamos užduotys: (a) slaugos ir
asmeninės priežiūros paslaugų teikimas, medicininės
pagalbos pacientams teikimas ir jų konsultavimas
pagal sveikatos specialistų sudarytus planus; (b) vaistų
ir kitų gydymo būdų skyrimas pacientams, pacientų
būklės ir reakcijos į gydymą stebėsena, taip pat
prireikus pacientų ir jų šeimos narių siuntimas pas
sveikatos specialistus specializuotai priežiūrai; (c)
žaizdų valymas ir tvarstymas po operacijų; (d)
informacijos apie pacientų būklę ir skirtą gydymą
atnaujinimas duomenų apskaitos sistemose; (e)
pagalba planuojant ir vykdant atskirų pacientų
priežiūrą; (f) pagalba teikiant pirmąją pagalbą kritiniais
atvejais. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Jaunesnysis slaugos specialistas – Slaugytojas
asistentas – Jaunesnysis slaugytojas – Slaugytojas
praktikantas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Psichikos sveikatos slaugytojas – 2221 –
Slaugos specialistas – 2221 – Slaugytojas specialistas –
2221 – Akušerijos specialistas – 2222 – Jaunesnysis
akušerijos specialistas – 3222 – Ligoninės ar klinikos
slaugytojo padėjėjas – 5321 – Slaugytojo padėjėjas
(namie) – 5322 Pastabos Slaugos specialistus reikėtų
skirti nuo jaunesniųjų slaugos specialistų pagal darbo,
susijusio su šioje apibrėžtyje nustatytomis užduotimis,
pobūdį. Šių asmenų kvalifikacija arba valstybėje
vyraujanti kvalifikacija nėra pagrindinis veiksnys, pagal
kurį šios profesijos turėtų būti skiriamos, nes slaugytojų
rengimas įvairiose valstybėse gali labai skirtis ir kurį
laiką skyrėsi net valstybių viduje.
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Nursing associate professionals provide basic nursing
and personal care for people in need of such care due
to effects of ageing, illness, injury, or other physical or
mental impairment. They generally work under the
supervision of, and in support of implementation of
health care, treatment and referrals plans established
by, medical, nursing and other health professionals.
Tasks include - (a) providing nursing and personal care
and treatment and health advice to patients as per care
plans established by health professionals; (b)
administering medications and other treatments to
patients, monitoring patients' condition and responses
to treatment, and referring patients and their families
to a health professional for specialised care as needed;
(c) cleaning wounds and applying surgical dressings;
(d) updating information on patients' condition and
treatments received in records-keeping systems; (e)
assisting in planning and managing the care of
individual patients; (f) assisting in giving first-aid
treatment in emergencies. Examples of the occupations
classified here: - Associate professional nurse Assistant nurse - Enrolled nurse - Practical nurse Some
related occupations classified elsewhere: - Clinical
nurse consultant - 2221 - Professional nurse - 2221 Specialist nurse - 2221 - Professional midwife - 2222 Associate professional midwife - 3222 - Nursing aide
(hospital or clinic) - 5321 - Nursing aide (home) - 5322
The distinction between professional and associate
professional nurses should be made on the basis of the
nature of the work performed in relation to the tasks
specified in this definition. The qualifications held by
individuals or that predominate in the country are not
the main factor in making this distinction, as training
arrangements for nurses vary widely between countries
and have varied over time within countries.
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3222

Jaunesnieji akušerijos specialistai
Midwifery associate professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji akušerijos specialistai

Description:

Midwifery associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji akušerijos specialistai teikia pagrindines
Explanatory
sveikatos priežiūros paslaugas ir konsultuoja prieš ir
notes:
per gimdymą bei po jo. Jie įgyvendina medicinos,
akušerijos ir kitų sveikatos specialistų parengtus
sveikatos priežiūros, gydymo ir siuntimų planus.
Atliekamos užduotys: (a) moterų, šeimų ir
bendruomenių konsultavimas sveikatos, mitybos,
mankštos, gimdymo ir komplikacijų, maitinimo krūtimi,
naujagimių priežiūros, šeimos planavimo ir
kontracepcijos, gyvenimo būdo ir kitais su nėštumu ir
gimdymu susijusiais klausimais; (b) nėštumo ir
gimdymo eigos vertinimas, ženklų ir simptomų,
rodančių, kad reikalingas siuntimas pas sveikatos
specialistą, atpažinimas; (c) naujagimio priėmimas
paprastai tik tuomet, kai nenustatytos galimos
komplikacijos arba pagalba gydytojams ar akušerijos
specialistams per gimdymą; (d) moterų ir naujagimių
priežiūra po gimdymo, pagalbos jiems teikimas, jų
sveikatos būklės stebėsena, taip pat ženklų ir
simptomų, rodančių, kad reikalingas siuntimas pas
sveikatos specialistą, nustatymas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Akušeris asistentas – Tradicinis
akušeris Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos:
– Klinikos slaugos konsultantas – 2221 – Slaugos
specialistas – 2221 – Slaugytojas specialistas – 2221 –
Akušerijos specialistas – 2222 – Ligoninės slaugytojo
padėjėjas – 5321 – Pagalbinis slaugos darbuotojas –
5321 Pastabos Šiam pogrupiui priskiriamos profesijos,
kurių kompetentingam darbui reikia įprastinių
akušerijos ir akušerijos kritiniais atvejais žinių ir įgūdžių,
įgytų formaliai ar neformaliai mokantis. Asmenų
priskyrimo šiam pogrupiui kriterijai turėtų būti pagrįsti
darbo, susijusio su šioje apibrėžtyje nustatytomis
užduotimis, pobūdžiu, o ne asmenų turima ar šalyje
vyraujančia kvalifikacija. Tradiciniai akušeriai ir akušeriai
ne specialistai, kurie teikia pagrindines su nėštumu ir
gimdymu susijusias paslaugas ir konsultuoja
remdamiesi pirmiausia neformaliai per bendruomenių,
iš kurių jie yra kilę, tradicijas ir praktiką įgyta patirtimi ir
žiniomis, priskiriami šiam pogrupiui. Nėštumo ir
gimdymo metu emocinę paramą ir bendrojo pobūdžio
priežiūrą moterims ir šeimoms teikiantys akušerio
pagalbininkai priskiriami 532 grupei „Asmens sveikatos
priežiūros darbuotojai“.
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Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
Traditional and complementary medicine associate professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

Description:

Traditional and complementary medicine associate
professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
vykdo žmonių fizinių ir psichikos ligų, sutrikimų ir
traumų prevenciją, juos prižiūri ir teikia medicininę
pagalbą, taikydami žolinio ar kitokio poveikio
priemones, pagrįstas konkrečios kultūros teorijomis,
įsitikinimais ir patirtimi. Jie teikia medicininę pagalbą,
taikydami tradicinius metodus ir skirdami vaistus arba
savarankiškai, arba pagal tradicinės medicinos ar kitų
sveikatos specialistų nustatytus gydymo planus.

Explanatory
notes:

Traditional and complementary medicine associate
professionals prevent, care for and treat human
physical and mental illnesses, disorders and injuries
using herbal and other therapies based on theories,
beliefs and experiences originating in specific cultures.
They administer treatments using traditional
techniques and medicaments, either acting
independently or according to therapeutic care plans
established by a traditional medicine or other health
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Midwifery associate professionals provide basic health
care and advice before, during and after pregnancy
and childbirth. They implement care, treatment and
referral plans usually established by medical, midwifery
and other health professionals. Tasks include - (a)
providing advice to women, families and communities
on health, nutrition, hygiene, exercise, birth and
emergency plans, breastfeeding, infant care, family
planning and contraception, lifestyle and other topics
related to pregnancy and childbirth; (b) assessing
progress during pregnancy and childbirth, and
recognizing signs and symptoms requiring referral to a
health professional; (c) providing delivery care, usually
only in the absence of identified potential
complications, or assisting medical doctors or
midwifery professionals with delivery care; (d)
providing care and support to women and newborns
following childbirth, monitoring their health status, and
identifying signs and symptoms requiring referral to a
health professional. Examples of the occupations
classified here: - Assistant midwife - Traditional
midwife Some related occupations classified elsewhere:
- Clinical nurse consultant - 2221 - Professional nurse 2221 - Specialist nurse - 2221 - Professional midwife 2222 - Nursing aide (hospital) - 5321 - Midwifery
attendant - 5321 This unit group includes occupations
for which competent performance requires knowledge
and skills in routine and emergency midwifery care
acquired through formal or informal training. The
criteria for inclusion of individuals in this unit group
should be based on the nature of the work performed
in relation to the tasks specified in this definition, and
not the qualifications held by individuals or that
predominate in the country. Traditional and lay
midwives, who provide basic pregnancy and birthing
care and advice based primarily on experience and
knowledge acquired informally through the traditions
and practices of the communities where they
originated, are classified here. Birth assistants, who
provide emotional support and general care and
advice to women and families during pregnancy and
labour, are classified in Minor group 532, Personal care
workers in health services.
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Pagrindinės atliekamos užduotys: pacientų apžiūra ir
pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, nustatant jų
sveikatos būklę ir fizinių ar psichinių sutrikimų arba ligų
pobūdį; priežiūros ir ligų įveikimo būdų siūlymas arba
priežiūra ir tokių tradicinių metodų, kaip manualinės
terapijos ir mankštos, natūralaus kraujo nuleidimo,
taikymas ir skiriant tokius preparatus, kaip žolinių,
augalinės kilmės, vabzdžių ir gyvulinės kilmės ekstraktų
preparatai; tokio poveikio būdų, kaip akupunktūros,
ajurvedos, homeopatijos ir žolinės terapijos, skyrimas
pagal tradicinės medicinos ar kitų sveikatos specialistų
nustatytus gydymo planus ir procedūras; tokių fizinių
traumų, kaip lūžę ir išnirę kaulai, atkūrimas, priežiūra ir
medicininė pagalba taikant tradicinius manualinės ir
žolinės terapijos metodus; asmenų, šeimų ir
bendruomenės konsultavimas sveikatos, mitybos,
higienos, gyvenimo būdo ir kitais klausimais, siekiant
saugoti ar gerinti jų sveikatą ir gerovę; pacientų
siuntimas pas kitus sveikatos priežiūros paslaugų
teikėjus ir konsultavimasis su jais, užtikrinant
visapusišką ir tęstinę priežiūrą. Šios grupės profesijų
pogrupis: 3230 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies
medicinos specialistai

professional. Tasks performed usually include:
examining patients and interviewing them and their
families to determine their health status and the nature
of physical or mental disorders or illnesses or other
ailments; recommending and providing care and
treatment for illnesses and other ailments using
traditional techniques and medicaments, such as
physical manipulation and exercises, blood-letting
using natural vessels, and preparations using herbs,
plants, insects and animal extracts; administering
treatments such as acupuncture, ayurvedic,
homeopathic and herbal medicine as per therapeutic
care plans and procedures usually developed by a
traditional medicine or other health professional;
providing care and treatment for physical injuries such
as setting and healing fractured and dislocated bones
using traditional methods of physical manipulation and
herbal therapies; advising individuals, families and the
community on health, nutrition, hygiene, lifestyle and
other issues to maintain or improve health and wellbeing; referring patients to, and exchanging
information with, other health care providers to ensure
comprehensive and continuing care. Occupations in
this minor group are classified into the following unit
group: 3230 Traditional and complementary medicine
associate professionals

3230

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
Traditional and complementary medicine associate professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

Description:

Traditional and complementary medicine associate
professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Explanatory
vykdo žmonių fizinių ir psichikos ligų, sutrikimų ir
notes:
traumų prevenciją, juos prižiūri ir teikia medicininę
pagalbą, taikydami žolinio ar kitokio poveikio
priemones, pagrįstas konkrečios kultūros teorijomis,
įsitikinimais ir patirtimi. Jie teikia medicininę pagalbą,
taikydami tradicinius metodus ir skirdami vaistus arba
savarankiškai, arba pagal tradicinių gydytojų ar kitų
sveikatos specialistų nustatytus gydymo planus.
Atliekamos užduotys: (a) pacientų apžiūra ir pokalbiai
su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų
sveikatos būklę ir fizinių ar psichinių sutrikimų arba ligų
pobūdį; (b) priežiūros ir ligų įveikimo būdų siūlymas
arba priežiūra ir tokių tradicinių metodų, kaip
manualinės terapijos ir mankštos, natūralaus kraujo
nuleidimo, taikymas ir skiriant tokius preparatus, kaip
žolinės, augalinės kilmės, vabzdžių ir gyvulinės kilmės
ekstraktų preparatai; (c) tokios medicininės pagalbos,
kaip akupunktūros, homeopatijos ir žolinės terapijos,
teikimas pagal tradicinės medicinos ar kitų sveikatos
specialistų nustatytus gydymo planus ir procedūras; (d)
tokių fizinių traumų, kaip lūžę ir išnirę kaulai, atkūrimas,
priežiūra ir medicininė pagalba taikant tradicinius
manualinės ir žolinės terapijos metodus; (e) asmenų,
šeimų ir bendruomenės konsultavimas sveikatos,
mitybos, higienos, gyvenimo būdo ir kitais klausimais,
siekiant saugoti ar gerinti jų sveikatą ir gerovę; (f)
pacientų siuntimas pas kitus sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjus ir konsultavimasis su jais, užtikrinant
visapusišką ir tęstinę priežiūrą. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Akupunktūros technikas – Ajurvedos
technikas – Kaulų atkūrimo specialistas – Žolininkas –
Homeopatijos technikas – Gydanti ragana – Kaimo
gydūnas – Gydymo mentelėmis ir medicininėmis
taurėmis specialistas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Akupunktūros specialistas –
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Traditional and complementary medicine associate
professionals prevent, care for and treat human
physical and mental illnesses, disorders and injuries
using herbal and other therapies based on theories,
beliefs and experiences originating in specific cultures.
They administer treatments using traditional
techniques and medicaments, either acting
independently or according to therapeutic care plans
established by a traditional medicine or other health
professional. Tasks include - (a) examining patients and
interviewing them and their families to determine their
health status and the nature of physical or mental
disorders or illnesses or other ailments; (b)
recommending and providing care and treatment for
illnesses and other ailments using traditional
techniques and medicaments, such as physical
manipulation and exercises, blood-letting using natural
vessels, and preparations using herbs, plants, insects
and animal extracts; (c) administering treatments such
as acupuncture, ayurvedic, homeopathic and herbal
medicine as per therapeutic care plans and procedures
usually developed by a traditional medicine or other
health professional; (d) providing care and treatment
for physical injuries such as setting and healing
fractured and dislocated bones using traditional
methods of physical manipulation and herbal
therapies; (e) advising individuals, families and the
community on health, nutrition, hygiene, lifestyle and
other issues to maintain or improve health and wellbeing; (f) referring patients to, and exchanging
information with, other health care providers to ensure
comprehensive and continuing care. Examples of the
occupations classified here: - Acupuncture technician Ayurvedic technician - Bonesetter - Herbalist Homeopathy technician - Witch doctor - Village healer
- Scraping and cupping therapist Some related
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2230 – Ajurvedos praktikas – 2230 – Kininių žolelių
medicinos praktikas – 2230 – Homeopatas – 2230 –
Natūropatas – 2230 – Akušeris – 3222 – Akupresūros
terapeutas – 3255 – Hidroterapeutas – 3255 –
Chiropraktikas– 2269 – Gydytojas osteopatas – 2269 –
Religinis gydūnas – 3413 Pastabos Tradicinės ir liaudies
medicinos profesijos, kurių kompetentingam darbui
reikia labai gerai išmanyti tradicinio ir liaudies gydymo,
pagrįsto išamiais formaliais šių gydymo metodų, taip
pat žmogaus anatomijos ir šiuolaikinės medicinos
elementų tyrimais, teikiamą naudą ir kaip šį gydymą
taikyti, priskiriami 2230 pogrupiui „Tradicinės ir liaudies
medicinos specialistai“. Profesijos, kurioms praktikuoti
reikia mažiau išmanymo dėl gana trumpo formaliojo ar
neformaliojo švietimo ar mokymų arba neformaliai per
bendruomenių, iš kurių jie yra kilę, tradicijas ir praktiką
įgytų žinių, priskiriami 3230 pogrupiui „Jaunesnieji
tradicinės ir liaudies medicinos specialistai“. Praktikai,
taikantys tik vieną iš žolinės, dvasinės ar manualinės
terapijos metodų, nepriskiriami 2230 pogrupiui.
Religiniai gydūnai, kurie stengiasi įveikti žmonių ligas
taikydami dvasinę terapiją ir nenaudoja žolinės
terapijos, kitų vaistų ar fizinio gydymo, priskiriami 3413
pogrupiui „Jaunesnieji religijos profesijų specialistai“.
Profesijų atstovai, naudojantys tradicines masažo ir
poveikio spaudžiant formas, pavyzdžiui, akupresūrą ir
Šiatsu terapiją, priskiriami 3255 pogrupiui
„Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai“.
Tradiciniai akušeriai ir akušeriai ne specialistai, kurie
teikia pagrindines su nėštumu ir gimdymu susijusias
paslaugas ir konsultuoja remdamiesi pirmiausia
neformaliai per bendruomenių, iš kurių jie yra kilę,
tradicijas ir praktiką įgyta patirtimi ir žiniomis,
priskiriami 3222 pogrupiui „Jaunesnieji akušerijos
specialistai“.

occupations classified elsewhere: - Acupuncturist 2230 - Ayurvedic practitioner - 2230 - Chinese herbal
medicine practitioner - 2230 - Homeopath - 2230 Naturopath - 2230 - Traditional midwife - 3222 Acupressure therapist - 3255 - Hydrotherapist - 3255 Chiropractor - 2269 - Osteopath - 2269 - Faith healer 3413 Occupations in traditional and complementary
medicine for which competent performance requires
an extensive understanding of the benefits and
applications of traditional and complementary
therapies, developed as the result of extended formal
study of these techniques as well as human anatomy
and elements of modern medicine, are classified in
Unit group 2230, Traditional and complementary
medicine professionals. Those occupations whose
practice requires a less extensive understanding based
on relatively short periods of formal or informal
education and training, or informally through the
traditions and practices of the communities where they
originated, are included in Unit group 3230, Traditional
and complementary medicine associate professionals.
Practitioners working in the singular application of
approaches to herbal medicines, spiritual therapies or
manual therapeutic techniques are excluded from Unit
group 2230. Faith healers who treat human ailments
through spiritual therapies, without using herbal
therapies or other medicaments or physical treatments,
are included in Unit group 3413, Religious associate
professionals. Occupations that provide therapy using
traditional forms of massage and the application of
pressure, such as acupressure and shiatsu therapists
are classified in Unit group 3255, Physiotherapy
technicians and assistants. Traditional and lay
midwives, who provide basic pregnancy and birthing
care and advice based primarily on experience and
knowledge acquired informally through the traditions
and practices of the communities where they
originated, are classified in Unit group 3222, Midwifery
associate professionals.

324

Veterinarijos technikai ir felčeriai
Veterinary technicians and assistants

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Veterinarijos technikai ir felčeriai

Description:

Veterinary technicians and assistants

Aiškinamosios
pastabos:

Veterinarijos technikai ir felčeriai konsultuoja,
Explanatory
diagnozuoja, dirba profilaktinį ir gydomąjį veterinarijos notes:
darbą, tačiau jų atliekamos užduotys nėra tokios
įvairios ir sudėtingos kaip veterinarijos gydytojų. Jie
prižiūri gydomus ir laikinai veterinarijos įstaigoje
paliktus gyvūnus, taip pat padeda veterinarijos
gydytojams atlikti procedūras ir operacijas. Pagrindinės
atliekamos užduotys: bendruomenių ir atskirų asmenų
konsultavimas gyvūnų ligų, traumų ir gydymo
klausimais; gyvūnų apžiūra ir diagnozės nustatymas,
esant sudėtingesniems atvejams, siuntimas pas
veterinarijos gydytoją; veterinarinės pagalbos
susirgusiems ar sužeistiems gyvūnams teikimas, ypač
dažnai pasitaikančių ligų ar sutrikimų atvejais; apžiūros
stalų ir instrumentų valymas ir dezinfekavimas, taip pat
medžiagų, naudojamų gyvūnų apžiūrai ir gydymui,
ruošimas; techninių užduočių, susijusių su dirbtiniu
gyvūnų apvaisinimu, atlikimas; gyvūnų parengimas
apžiūrai ir gydymui, prireikus jų suvaržymas ir laikymas
gydymo procedūrų metu; pagalba veterinarijos
gydytojams atliekant nejautros ir deguonies
procedūras; gyvūnų uždarymas narvuose po operacijų,
kad jie atsigautų ir būtų galima stebėti jų būklę. Šios
grupės profesijų pogrupis: 3240 Veterinarijos technikai
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Veterinary technicians and assistants carry out
advisory, diagnostic, preventive and curative veterinary
tasks, more limited in scope and complexity than those
carried out by veterinarians. They care for animals
under treatment and in temporary residence at
veterinary facilities and assist veterinarians to perform
procedures and operations. Tasks performed usually
include: advising communities and individuals on the
treatment of animals and their diseases and injuries;
conducting examinations of animals to make
diagnoses or refer more difficult cases to veterinarians
when needed; treating ill or injured animals, especially
for common diseases and disorders; cleaning and
sterilising examination tables and instruments and
preparing materials used in the examination and
treatment of animals; carrying out technical tasks
connected with artificial insemination of animals;
getting animals ready for examination or treatment
and restraining or holding them during treatment;
assisting veterinarians to administer anaesthetics and
oxygen during treatment; placing animals in cages for
recovery from operations and monitoring their
condition. Occupations in this minor group are
classified into the following unit group: 3240
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ir felčeriai

Veterinary technicians and assistants

3240

Veterinarijos technikai ir felčeriai
Veterinary technicians and assistants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Veterinarijos technikai ir felčeriai

Description:

Veterinary technicians and assistants

Aiškinamosios
pastabos:

Veterinarijos technikai ir felčeriai konsultuoja,
Explanatory
diagnozuoja, dirba profilaktinį ir gydomąjį veterinarijos notes:
darbą, tačiau jų atliekamos užduotys nėra tokios
įvairios ir sudėtingos kaip veterinarijos gydytojų arba jų
darbą prižiūri veterinaras. Jie prižiūri gydomus ir laikinai
veterinarijos įstaigoje paliktus gyvūnus, taip pat atlieka
įprastines procedūras ir padeda veterinarijos
gydytojams atlikti procedūras ir operacijas. Atliekamos
užduotys: (a) atskirų asmenų ir bendruomenių
konsultavimas gyvūnų ligų, traumų ir gydymo
klausimais; (b) gyvūnų apžiūra ir diagnozės nustatymas,
jei reikia, esant sudėtingesniems atvejams, siuntimas
pas veterinarijos gydytoją; (c) veterinarinės pagalbos
susirgusiems ar sužeistiems gyvūnams teikimas, ypač
dažnai pasitaikančių ligų ar sutrikimų atvejais; (d)
apžiūros stalų ir instrumentų valymas ir
dezinfekavimas, taip pat medžiagų, naudojamų gyvūnų
apžiūrai ir gydymui, ruošimas; (e) techninių užduočių,
susijusių su dirbtiniu gyvūnų apvaisinimu, atlikimas; (f)
gyvūnų parengimas apžiūrai ir gydymui, prireikus jų
suvaržymas ir laikymas gydymo procedūrų metu; (g)
pagalba veterinarijos gydytojams atliekant nejautros ir
deguonies procedūras; (h) gyvūnų uždarymas narvuose
po operacijų, kad jie atsigautų ir būtų galima stebėti jų
būklę; (i) rentgenogramų darymas, bandinių ėmimas ir
laboratorinių bandymų atlikimas, siekiant padėti
diagnozuoti gyvūnų sveikatos problemas; (j) įprastinių
gyvūnų dantų higienos procedūrų atlikimas ir pagalba
veterinarijos gydytojams atliekant gyvūnų dantų
gydymo procedūras. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Veterinaras sėklintojas – Veterinaro asistentas –
Veterinarijos slaugytojas – Veterinaras skiepytojas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Veterinarijos gydytojas – 2250 – Gyvūnų prižiūrėtojas –
5164 – Veterinaro pagalbininkas – 5164

325

Kiti jaunesnieji sveikatos priežiūros specialistai
Other health associate professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti jaunesnieji sveikatos priežiūros specialistai

Description:

Other health associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai atlieka technines
Explanatory
užduotis ir teikia pagalbines paslaugas odontologijos, notes:
medicininių įrašų administravimo, visuomenės
sveikatos, pablogėjusios regos koregavimo,
fizioterapijos, aplinkos sveikatos, greitosios medicinos
pagalbos ir kitose srityse, siekiant saugoti ir gerinti
žmogaus sveikatą. Pagrindinės atliekamos užduotys:
pagrindinių priežiūros paslaugų teikimas vykdant dantų
ir burnos ligų bei sutrikimų prevenciją; visuomenės ir
atskirų asmenų konsultavimas higienos, mitybos ir kitų
prevencinių priemonių, skirtų galinčiam sveikatai kilti
pavojui mažinti, klausimais; pacientų medicininių įrašų
kaupimas ir tvarkymas, registruojant pacientų būklę ir
gydymą, taip pat teikti duomenis moksliniams
tyrimams, sąskaitų išrašymo, išlaidų kontrolės ir
priežiūros tobulinimo tikslais; pagalba šeimoms
lavinant sveikatos būklei gerinti reikalingus įgūdžius ir
kaupiant išteklius; konsultavimas ir švietimas
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Veterinary technicians and assistants carry out
advisory, diagnostic, preventive and curative veterinary
tasks, more limited in scope and complexity than those
carried out by, and with the guidance of, veterinarians.
They care for animals under treatment and in
temporary residence at veterinary facilities, perform
routine procedures and assist veterinarians to perform
procedures and operations. Tasks include - (a) advising
communities and individuals on the treatment of
animals and their diseases and injuries; (b) conducting
examinations of animals to make diagnoses or refer
more difficult cases to veterinarians when needed; (c)
treating ill or injured animals, especially for common
diseases and disorders; (d) cleaning and sterilising
examination tables and instruments and preparing
materials used in the examination and treatment of
animals; (e) carrying out technical tasks connected with
artificial insemination of animals; (f) getting animals
ready for examination or treatment and restraining or
holding them during treatment; (g) assisting
veterinarians to administer anaesthetics and oxygen
during treatment; (h) placing animals in cages for
recovery from operations and monitoring their
condition; (i) producing radiographs, collecting
samples, and performing other laboratory tests to
assist in diagnosis of animal health problems; (j)
performing routine animal dental procedures and
assisting veterinarians with animal dentistry. Examples
of the occupations classified here: - Artificial
inseminator - Veterinary assistant - Veterinary nurse Veterinary vaccinator Some related occupations
classified elsewhere: - Veterinarian - 2250 - Animal
attendant - 5164 - Veterinary aide - 5164

Other health associate professionals perform technical
tasks and provide support services in dentistry, medical
records administration, community health, the
correction of reduced visual acuity, physiotherapy,
environmental health, emergency medical treatment
and other activities to support and promote human
health. Tasks performed usually include: providing
basic care services for the prevention and treatment of
diseases and disorders of the teeth and mouth;
advising communities and individuals on hygiene, diet
and other preventive measures to reduce potential
risks to health; compiling and maintaining patients’
medical records to document condition and treatment
and to provide data for research, billing, cost control
and care improvement; assisting families to develop
the necessary skills and resources to improve their
health status; providing advice and education on
sanitation and hygiene to limit the spread of infectious
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sanitarijos ir higienos klausimais, siekiant apriboti
infekcinių ligų plitimą; optinių lęšių įdėjimas ir
pardavimas; su aplinkos ir profesiniais veiksniais, kurie
gali daryti poveikį žmogaus sveikatai, atitinkamų teisės
aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimo
tyrimas; minkštųjų kūno audinių masažas; apžiūros
patalpų aprodymas pacientams ir jų parengimas
apžiūrai; atvykimas į avarijos ir nelaimės vietą ir
medicininės pagalbos teikimas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 3251 Gydytojo
odontologo padėjėjai ir burnos higienistai 3252
Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai
3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
3254 Optikai 3255 Fizioterapijos technikai ir
fizioterapeutų padėjėjai 3256 Gydytojo padėjėjai 3257
Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir
darbuotojai 3258 Greitosios medicinos pagalbos
darbuotojai 3259 Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos
specialistai

diseases; fitting and dispensing optical lenses;
investigate the implementation of rules and
regulations relating to environmental and occupational
factors that may potentially affect human health;
massaging the soft tissues of the body; showing
patients to examination rooms and preparing them for
examination; attending and responding to accidents
and emergencies and to requests for medical
assistance. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 3251 Dental
assistants and therapists 3252 Medical records and
health information technicians 3253 Community health
workers 3254 Dispensing opticians 3255 Physiotherapy
technicians and assistants 3256 Medical assistants 3257
Environmental and occupational health inspectors and
associates 3258 Ambulance workers 3259 Health
associate professionals not elsewhere classified

3251

Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai
Dental assistants and therapists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai

Description:

Dental assistants and therapists

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai
Explanatory
teikia pagrindines dantų priežiūros paslaugas dantų ir notes:
burnos ligų bei sutrikimų prevencijai ir joms gydyti
pagal gydytojo odontologo ar kito burnos sveikatos
specialisto parengtus priežiūros planus ir procedūras.
Atliekamos užduotys: (a) visuomenės ar atskirų asmenų
konsultavimas dantų higienos, mitybos ir kitų dantų
profilaktikos priemonių klausimais, siekiant mažinti
galimą pavojų burnos sveikatai; (b) pacientų burnos,
dantų ir atitinkamų organų vizualinė ir fizinė apžiūra,
siekiant įvertinti burnos sveikatos būklę; (c) prastos
burnos būklės ar burnos ligomis sergančių pacientų,
kuriems reikia siuntimo pas odontologą ar kitą
sveikatos specialistą, nustatymas; (d) pagalba
odontologams atliekant sudėtingas odontologines
procedūras; (e) dantų padengimas fluoridu, dantų
valymas ir apnašų šalinimas, ertmių paruošimas ir
plombavimas, vietinės nejautros taikymas, taip pat kitų
pagrindinių ar įprastinių klinikinių odontologinių
procedūrų atlikimas; (f) pacientų apžiūrai ir gydymui
naudojamų odontologinių instrumentų, įrangos ir
medžiagų paruošimas, valymas ir dezinfekavimas; (g)
pacientų parengimas apžiūrai ar gydymui, įskaitant
procedūrų ir tinkamos kūno padėties paaiškinimą; (h)
burnos atspaudų ir dantų rentgenogramos darymas,
siekiant patvirtinti diagnozę ir įtaisyti dantų protezus.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Gydytojo
odontologo padėjėjas – Burnos higienistas –
Odontologas terapeutas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Gydytojas odontologas – 2261
– Dantų gydytojas – 3214 – Dantų protezų gamintojas
– 3214 – Dantų technikas – 3214 – Gydytojo
odontologo pagalbininkas – 5329

3252

Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai
Medical records and health information technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai

Description:

Medical records and health information technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai
kuria, prižiūri ir naudoja sveikatos informacijos

Explanatory
notes:

Medical records and health information technicians
develop, maintain and implement health records
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Dental assistants and therapists provide basic dental
care services for the prevention and treatment of
diseases and disorders of the teeth and mouth, as per
care plans and procedures established by a dentist or
other oral health professional. Tasks include - (a)
advising communities and individuals on dental
hygiene, diet and other preventive measures to reduce
potential risks to oral health; (b) conducting visual and
physical examinations of patients' mouths, teeth and
related structures to assess oral health status; (c)
identifying cases of patients with poor oral health or
oral disease requiring referral to a dentist or other
health professional (d) assisting dentists during
complex dental procedures (e) providing fluoride
treatments, cleaning and removing deposits from
teeth, preparing cavities and placing fillings,
administering local anaesthesia, and performing other
types of basic or routine clinical dental procedures; (f)
preparing, cleaning and sterilizing dental instruments,
equipment and materials used in the examination and
treatment of patients; (g) getting patients ready for
examination or treatment including explaining
procedures and correct positioning; (h) taking
impressions of the mouth and dental radiographs to
support diagnosis and fitting of dental prosthetics.
Examples of the occupations classified here: - Dental
assistant - Dental hygienist - Dental therapist Some
related occupations classified elsewhere: - Dentist 2261 - Dental mechanic- 3214 - Dental prosthetist 3214 - Dental technician - 3214 - Dental aid - 5329
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tvarkymo, saugojimo ir paieškos sistemas medicinos
įstaigoje ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, kad
būtų tenkinami teisiniai, profesiniai, etiniai ir
administraciniai duomenų apskaitos, teikiant sveikatos
priežiūros paslaugas, reikalavimai. Atliekamos
užduotys: (a) įvairių sveikatos informacijos rodyklių,
saugojimo ir paieškos sistemų planavimas, rengimas,
priežiūra ir naudojimas, renkent, grupuojant, saugant ir
analizuojant informaciją; (b) pacientų medicininių
duomenų, stacionarinio gydymo ir išrašymo iš
ligoninės ir kitų medicininių ataskaitų tikslus įvedimas į
duomenų apskaitos sistemas, jų kaupimas ir tvarkymas,
siekiant turėti duomenis, kai pacientas yra stebimas ir
jam išduodamas siuntimas pas kitus specialistus,
vykdoma epidemiologinė stebėsena, išrašomos
sąskaitos, vykdoma išlaidų kontrolė ir tobulinama
priežiūra; (c) įrašų išsamumo, tikslumo ir atitikties
reglamentuojamiesiems dokumentams tikrinimas; (d)
tekstinių aprašymų ir skaitmeninės informacijos
medicininiuose įrašuose ir kituose dokumentuose,
susijusiuose su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu,
kodavimas naudojant standartines įslaptinimo
sistemas; (e) medicininių įrašų apsauga, siekiant
užtikrinti konfidencialumą, ir informacijos suteikimas
įgaliotiems asmenims ir įstaigoms laikantis
reglamentuojamųjų dokumentų; (f) medicininius įrašus
tvarkančių raštinės ir administracijos darbuotojų
priežiūra. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Statistinių duomenų koduotojas (medicinos) – Ligų
registro technikas – Sveikatos informatikas –
Medicininių įrašų analitikas – Medicininių įrašų
administratorius – Medicininių įrašų technikas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Duomenų
įvesties administratorius – 4132 – Bylų sudarymo
administratorius – 4415 – Medicinos įstaigos
sekretorius – 3344 Pastabos Paprastai reikalaujama,
kad šio pogrupio profesijų atstovai turėtų medicinos
terminijos, teisinių sveikatos informacijos, sveikatos
duomenų standartų ir kompiuterinių ar spausdintų
duomenų valdymo žinių, įgytų formaliai mokantis ir
(arba) stažuotėse.

processing, storage and retrieval systems in medical
facilities and other health care settings to meet the
legal professional, ethical and administrative recordskeeping requirements of health services delivery. Tasks
include - (a) planning, developing, maintaining and
operating a variety of health record indexes and
storage and retrieval systems to collect, classify, store
and analyse information; (b) transcribing, compiling
and processing patient medical records, admission and
discharge documents, and other medical reports into
records-keeping systems to provide data for patient
monitoring and referral, epidemiological monitoring,
research, billing, cost control and care improvement; (c)
reviewing records for completeness, accuracy and
compliance with regulations; (d) translating narrative
descriptions and numeric information from medical
records and other documents on health services
delivery into codes associated with standard
classification systems; (e) protecting the security of
medical records to ensure that confidentiality is
maintained and releasing information to authorized
persons and agencies in accordance with regulations;
(f) supervising clerical and administrative workers
involved in the maintenance of medical records.
Examples of the occupations classified here: - Clinical
coder - Disease registry technician - Health information
clerk - Medical records analyst - Medical records clerk Medical records technician Some related occupations
classified elsewhere: - Data entry clerk - 4132 - Filing
clerk - 4415 - Medical secretary - 3344 Occupations
included in this unit group normally require knowledge
of medical terminology, legal aspects of health
information, health data standards, and computer- or
paper-based data management as obtained through
formal education and/or on-the-job training.

3253

Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
Community health workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai

Description:

Community health workers

Aiškinamosios
pastabos:

Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
Explanatory
visuomenei teikia švietimo sveikatos priežiūros,
notes:
siuntimo pas kitus specialistus ir tolesnės priežiūros,
atvejų valdymo ir pagrindines prevencines sveikatos
priežiūros ir lankymo namuose paslaugas. Jie teikia
paramą ir pagalbą asmenims ir šeimoms, aiškinantis
sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sistemą.
Atliekamos užduotys: (a) informacijos teikimas
šeimoms ir visuomenei įvairiais sveikatos priežiūros
klausimais, įskaitant mitybą, higieną, naujagimių ir
vaikų priežiūrą, imuniteto stiprinimą, šeimos planavimą,
rizikos veiksnius ir dažnai pasitaikančių infekcinių ligų
prevenciją, apsinuodijimo prevenciją, pirmąją pagalbą
gydant nesudėtingas ir dažnai pasitaikančias ligas,
priklausomybę nuo narkotikų, smurtą šeimoje ir kitas
temas; (b) šeimų lankymas namuose, siekiant duoti
informaciją apie teikiamas sveikatos priežiūros,
socialines ir kitas paslaugas ir padėti jiems šias
paslaugas gauti; (c) šeimų, kurios paprastai neturi
galimybės kreiptis į medicinos įstaigas, lankymas,
siekiant reguliariai stebėti tam tikrą būklę, pavyzdžiui,
nėštumo eigą, vaiko augimą ir vystymąsi, taip pat
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Community health workers provide health education,
referral and follow up, case management, and basic
preventive health care and home visiting services to
specific communities. They provide support and
assistance to individuals and families in navigating the
health and social services system. Tasks include - (a)
providing information to families and communities on
a range of health issues including nutrition, hygiene,
infant and child care, immunizations, family planning,
risk factors and prevention of common infectious
diseases, poisoning prevention, first aid for treatment
of simple and common ailments, substance abuse,
domestic violence, and other topics; (b) visiting families
in their homes to provide information on the health,
social and other services available and support them in
gaining access to these services; (c) visiting families
who do not usually access medical establishments to
monitor on a regular basis certain conditions, such as
progress with pregnancy, child growth and
development, and environmental sanitation; (d)
distributing to households medical supplies for the
prevention and treatment of endemic diseases such as
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aplinkos sanitarines sąlygas; (d) medicinos reikmenų
platinimas namų ūkiams, vykdant tokių endeminių ligų,
kaip maliarijos, plaučių uždegimo ir diarėjinių ligų,
prevenciją ir gydymą, taip pat nurodymų šeimos ir
visuomenės nariams teikimas apie tai, kaip šiuos
gaminius naudoti; (e) mėginimas teikti paslaugas
grupėms, kurios paprastai neturi galimybės kreiptis į
medicinos įstaigas, teikiant informaciją ir pagrindinius
medicininius reikmenis, siekiant vykdyti tam tikrų
didžiausios rizikos sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, ŽIV
arba AIDS ir kitų užkrečiamųjų ligų, prevenciją ir juos
valdyti; (f) asmenų, kurie paprastai neturi galimybės
kreiptis į medicinos įstaigą, duomenų rinkimas, siekiant
stebėti pacientus ir siųsti juos pas kitus sveikatos
specialistus, taip pat teikti ataskaitas, kad būtų
laikomasi sveikatos priežiūrą reglamentuojančių
dokumentų. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojo
pagalbininkas – Visuomenės sveikatos stiprinimo
darbuotojas – Visuomenės sveikatos priežiūros
darbuotojas – Kaimo sveikatos priežiūros darbuotojas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Kaimo
gydūnas – 3230 – Tradicinis akušeris – 3222 – Asmens
priežiūros namuose darbuotojo pagalbininkas – 5322
Pastabos Paprastai reikalaujama, kad šio pogrupio
profesijų atstovus, įgijusius formalųjį ar neformalųjį
išsilavinimą, būtų pripažinusi sveikatos priežiūros ir
socialinių paslaugų institucija. Čia nepriskiriami
įprastinių asmens priežiūros paslaugų teikėjai ir
tradicinės medicinos praktikai.

malaria, pneumonia and diarrhoeal diseases, and
instructing family and community members in the use
of these products; (e) conducting outreach efforts to
groups who do not usually access medical
establishments with information and basic medical
supplies for prevention and management of certain
health conditions for which they are most at risk, such
as HIV/AIDS and other communicable diseases; (f)
collecting data from households and communities who
do not usually access medical establishments for
purposes of patient monitoring and referral and
reporting to meet health regulations. Examples of the
occupations classified here: - Community health aide Community health promoter - Community health
worker - Village health worker Some related
occupations classified elsewhere: - Village healer 3230 - Traditional midwife - 3222 - Home care aide 5322 Occupations included in this unit group normally
require formal or informal training and supervision
recognized by the health and social services
authorities. Providers of routine personal care and
traditional medicine practitioners are not included
here.

3254

Optikos technikai
Dispensing opticians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Optikos technikai

Description:

Dispensing opticians

Aiškinamosios
pastabos:

Optikai projektuoja, parenka ir parduoda pablogėjusios Explanatory
regos korekcijos kontaktinius lęšius pagal gydytojo
notes:
oftalmologo ar optometrijos specialisto receptą. Jie
prižiūri korekcinius akinius, kontaktinius lęšius, regos
koregavimo ir kitus optinius prietaisus. Atliekamos
užduotys: (a) klientų regėjimo patikra ir veido bei akių
matavimas, parenkant akinius ir kitus optinius
prietaisus; (b) klientų konsultavimas akinių ir rėmelių,
kontaktinių lęšių tipo ir kitų optinių prietaisų, kad jie
ilgai tiktų, būtų saugūs, patogūs ir derėtų prie
gyvenimo stiliaus, klausimais; (c) regos korekcijos
receptų aiškinimas ir darbų užsakymo optikos
laboratorijoje, kurioje lęšiai šlifuojami ir dedami į
rėmelius, rengimas, kontaktinių lęšių paruošimas ir kitų
reikiamų darbų atlikimas; (d) tikrinimas, ar pagamintos
optinės priemonės tiksliai atitinka išrašytą receptą ir
tinka klientams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Kontaktinių lęšių optikas – Optikas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Gydytojas
oftalmologas – 2212 – Optikas oftalmologas – 2267 –
Optometrijos specialistas – 2267 – Gydytojas
ortoptistas – 2267

3255

Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai
Physiotherapy technicians and assistants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai

Description:

Physiotherapy technicians and assistants

Aiškinamosios

Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai

Explanatory

Physiotherapy technicians and assistants provide
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Dispensing opticians design, fit and dispense optical
lenses based on a prescription from an
ophthalmologist or optometrist for the correction of
reduced visual acuity. They service corrective
eyeglasses, contact lenses, low-vision aids and other
optical devices. Tasks include - (a) examining and
taking facial and eye measurements of clients for
fitting of eyeglasses and other optical devices; (b)
providing advice to clients with selection and
maintenance of eyeglasses and frames, types of
contact lenses and other optical devices for
performance, safety, comfort and lifestyle; (c)
interpreting optical prescriptions and preparing work
order for optical laboratory for grinding and mounting
of lenses in frames, preparation of contact lenses and
other required work; (d) verifying exactness of finished
optical appliances and devices to the original
prescription and fit of clients. Examples of the
occupations classified here: - Contact lens optician Dispensing optician Some related occupations
classified elsewhere: - Ophthalmologist - 2212 Ophthalmic optician - 2267 - Optometrist - 2267 Orthoptist - 2267
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pastabos:

atlieka fizioterapines procedūras pacientams, kurių
notes:
funkciniam judėjimui dėl traumos, ligos ar negalios kyla
pavojus. Procedūros paprastai atliekamos pagal
reabilitacijos planus, kuriuos rengia fizioterapeutas ar
kitas sveikatos specialistas. Atliekamos užduotys: (a)
manualinės terapijos metodų, pavyzdžiui, masažo ar
taškinės terapijos, taikymas; (b) elektros terapijos,
gydymo ultragarsu ir kitokios fizinės terapijos taikymas,
naudojant specializuotus metodus ir įrangą, įskaitant
infraraudonųjų spindulių lempas, drėgnus kompresus ir
žolinę bei mineralų terapiją; (c) nurodymų pacientams
teikimas, jų motyvavimas, saugojimas ir pagalba jiems
atliekant fizinius pratimus, atsipalaidavimo techniką ir
vykdant funkcinę veiklą; (d) konsultavimasis su
fizioterapeutais ir kitais sveikatos priežiūros paslaugų
teikėjais, siekiant įvertinti informaciją apie pacientus
gydymo planavimo, keitimo ir koordinavimo tikslais; (e)
pacientų gydymo eigos stebėsena ir registravimas,
įskaitant jų sąnarių judėjimo amplitudės ir pagrindinių
organizmo būklės rodiklių matavimą; (f) ortopedinių
įtvarų, protezų ir tokių kitų fizinių atramos priemonių,
kaip ramentai, parinkimas pacientams ir aiškinimas,
kaip šias priemones naudoti. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Akupresūros terapeutas –
Elektroterapeutas – Hidroterapeutas – Masažo
terapeutas – Fizioterapijos technikas – Fizinės
reabilitacijos technikas – Šiatsu terapeutas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Fizioterapeutas
– 2264 – Podiatras – 2269 – Darbo terapeutas – 2269 –
Chiropraktikas – 2269

3256

Gydytojo padėjėjai
Medical assistants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gydytojo padėjėjai

Description:

Medical assistants

Aiškinamosios
pastabos:

Gydytojo padėjėjai atlieka pagrindines klinikines ir
Explanatory
administracines užduotis, skirtas pacientų priežiūrai
notes:
padėti vykdyti. Jų darbą tiesiogiai prižiūri gydytojas ar
kitas sveikatos specialistas. Atliekamos užduotys: (a)
pokalbiai su pacientais ir jų šeimų nariais, siekiant gauti
informacijos apie jų sveikatos būklę ir ligos istoriją; (b)
pagalba gydytojams ir kitiems sveikatos specialistams
apžiūrint ir gydant pacientus, įskaitant pagrindinių
organizmo būklės rodiklių matavimą ir registravimą,
vaistų skyrimą ir tokių įprastinių klinikinių procedūrų,
kaip injekcijos ir siūlų iš žaizdos išėmimas, atlikimas; (c)
pacientų parengimas apžiūrai ir gydymui, įskaitant
procedūrų paaiškinimą ir apžiūros kabineto parodymą;
(d) medicininių instrumentų ir reikmenų, įskaitant
sterilizavimo instrumentus, parengimas ir tvarkymas,
taip pat užterštų reikmenų šalinimas pagal saugos
standartus; (e) kraujo, audinių ir kitų mėginių ėmimas ir
jų paruošimas laboratoriniams tyrimams; (f)
informacijos apie sveikatos priežiūrą, įskaitant gydytojo
ar kito sveikatos specialisto išrašytus vaistus, teikimas
pacientams ir jų šeimų nariams; (g) informacijos apie
receptus ir vaistų papildymą teikimas vaistinėms; (h)
švaros palaikymas pacientų laukiamajame ir apžiūros
kabinetuose; (i) informacijos iš pacientų ligos istorijos,
diagnostinių tyrimų ir gydymo procedūrų bei jų
rezultatų, taip pat kitos informacijos, saugomos
medicininių įrašų apskaitos sistemose, registravimas; (j)
pacientų vizitų laiko nustatymas, taip pat dokumentų,
kurių reikia sąskaitoms išrašyti, ataskaitoms rengti ir
draudimui, rengimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Klinikos padėjėjas – Gydytojo padėjėjas –
Gydytojo oftalmologo padėjėjas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Klinikos tarnautojas
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physical therapeutic treatments to patients in
circumstances where functional movement is
threatened by injury, disease or impairment. Therapies
are usually provided as per rehabilitative plans
established by a physiotherapist or other health
professional. Tasks include - (a) administering manual
treatments such as massage therapy or pressure point
therapy; (b) administering electrical modality
treatments, ultrasound, and other physical therapies
using specialized techniques and equipment, including
infra-red lamps, wet compresses, and herbal and
mineral therapies; (c) instructing, motivating,
safeguarding and assisting patients as they practice
physical exercises, relaxation techniques and functional
activities; (d) conferring with physiotherapists or other
health care providers to evaluate patient information
for planning, modifying, and coordinating treatment;
(e) monitoring and recording patients' progress during
treatments, including measuring their range-of-joint
motion and vital signs; (f) fitting patients for
orthopedic braces, prostheses, and other physical
supportive devices such as crutches, and instructing
patients in the use of such devices. Examples of the
occupations classified here: - Acupressure therapist Electrotherapist - Hydrotherapist - Massage therapist Physiotherapy technician - Physical rehabilitation
technician - Shiatsu therapist Some related
occupations classified elsewhere: - Physiotherapist 2264 - Podiatrist - 2269 - Occupational therapist 2269 - Chiropractor - 2269

Medical assistants perform basic clinical and
administrative tasks to support patient care under the
direct supervision of a medical practitioner or other
health professional. Tasks include - (a) interviewing
patients and their families to obtain information on
their health status and medical history; (b) assisting
medical doctors and other health professionals to
examine and treat patients, including measuring and
recording vital signs, administering medications, and
performing routine clinical procedures such as giving
injections and removing sutures; (c) getting patients
ready for examination and treatment, including
explaining procedures and showing them to
examination rooms; (d) preparing and handling
medical instruments and supplies, including sterilizing
instruments and disposing of contaminated supplies in
accordance with safety procedures; (e) collecting
blood, tissue or other specimens, and preparing them
for laboratory testing; (f) providing information to
patients and families on health care topics including
medications prescribed by a medical doctor or other
health professional; (g) providing prescription and drug
refill information to pharmacies; (h) maintaining
cleanliness of patient waiting and examination rooms;
(i) recording information on patients' medical history,
diagnostic testing and treatment procedures and
results, and other information in medical recordskeeping systems; (j) scheduling appointments with
patients, and preparing documentation required for
billing, reporting and insurance purposes. Examples of
the occupations classified here: - Clinical assistant Medical assistant - Ophthalmic assistant Some related
occupations classified elsewhere: - Clinical officer
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(paramedikas) – 2240 – Medicininių protezų technikas
– 3214 – Gydytojo odontologo padėjėjas – 3251 –
Fizioterapeuto padėjėjas – 3255 – Medicinos įstaigos
sekretorius – 3344 – Medicininio vizualizavimo
padėjėjas – 5329 Pastabos Reikalaujama, kad šio
pogrupio profesijų atstovai būtų įgiję formalųjį
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srities
išsilavinimą. Klinikinės priežiūros teikėjai, dalyvavę
kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir galintys
savarankiškai teikti medicinos diagnostikos ir gydymo
paslaugas, priskiriami 2240 pogrupiui „Paramedikai“.

(paramedical) - 2240 - Medical prosthetic technician 3214 - Dental assistant - 3251 - Physiotherapy assistant
- 3255 - Medical secretary - 3344 - Medical imaging
assistant - 5329 Occupations included in this unit
group normally require formal training in health
services provision. Clinical care providers with
advanced training and skills to provide independent
medical diagnostic and treatment services are classified
in Unit group 2240, Paramedical practitioners.

3257

Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai
Environmental and occupational health inspectors and associates

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir
darbuotojai

Description:

Environmental and occupational health inspectors and
associates

Aiškinamosios
pastabos:

Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir
Explanatory
darbuotojai tiria teisės aktų ir reglamentuojamųjų
notes:
dokumentų, susijusių su aplinkos veiksniais, galinčiais
daryti poveikį žmogaus sveikatai, darbo saugai, prekių
gamybos ir paslaugų teikimo procesų sauga,
įgyvendinimą. Prižiūrimi sveikatos specialistų jie gali
įgyvendinti ir vertinti programas, skirtas darbo saugos
ir sanitarinėms sąlygoms atkurti ar gerinti. Atliekamos
užduotys: (a) darbdavių ir darbuotojų atstovų
konsultavimas įstatymų ir kitų teisės aktų bei
reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su darbo
sauga ir darbo aplinka, įgyvendinimo klausimais; (b)
darbo vietų patikra, siekiant užtikrinti, kad darbo
aplinka, mašinos ir įranga atitiktų įstatymus ir kitus
teisės aktus, reglamentuojamuosius dokumentus ir
standartus, susijusius su sanitarija ir (arba) sveikata bei
darbo sauga, taip pat sveika ir saugia aplinka; (c)
konsultavimas aplinkos sanitarinių problemų ir jų
sprendimo būdų klausimais; (d) darbo vietų patikra ir
informacijos apie darbo praktiką ir avarijas gavimas per
pokalbius, stebint ir taikant kitas priemones, siekiant
nustatyti, ar laikomasi darbo saugos taisyklių ir
reglamentuojamųjų dokumentų; (e) gaminių gamybos,
apdorojimo, vežimo, tvarkymo, saugojimo ir pardavimo
zonų patikra, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės
aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų
laikymąsi; (f) įmonių ir plačiosios visuomenės
konsultavimas įstatymų ir kitų teisės aktų bei
reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su
pagrindinių produktų, maisto produktų, vaistų,
kosmetikos ir panašių prekių higiena, sanitarija,
grynumu ir klasifikavimu, įgyvendinimo klausimais; (g)
įstaigų patikros, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės
aktų bei reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su
išmetalais ir pavojingų atliekų šalinimu, atitiktį; (h)
veiksmų, skirtų higienai palaikyti ir gerinti ir vandens,
oro, maisto ar grunto užterštumui mažinti, vykdymas;
(i) tokių prevencinių ir koreguojamųjų priemonių, kaip
ligas platinantys organizmai ir žalingų medžiagų
plitimas oru, kontrolė, higieniškas maisto produktų
tvarkymas, tinkamas atliekų šalinimas ir viešųjų vietų
valymas, skatinimas; (j) medžiagų kiekio ir išlaidų bei
darbo sąnaudų, kurių reikia sveikatos, saugos ir
sanitarijos atkūrimo projektams įgyvendinti,
apskaičiavimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Maisto produktų saugos inspektorius – Sveikatos
inspektorius – Darbuotojų saugos ir sveikatos
inspektorius – Sanitarijos specialistas – Sanitarijos
inspektorius Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Aplinkos higienistas – 2263 – Darbuotojų
saugos ir sveikatos konsultantas – 2263 – Bendrosios
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Environmental and occupational health inspectors and
associates investigate the implementation of rules and
regulations relating to environmental factors that may
affect human health, safety in the workplace, and
safety of processes for the production of goods and
services. They may implement and evaluate programs
to restore or improve safety and sanitary conditions
under the supervision of a health professional. Tasks
include - (a) advising employers’ and workers’
representatives on the implementation of government
and other rules and regulations concerning
occupational safety and the working environment; (b)
inspecting places of work to ensure that the working
environment, machinery and equipment conform to
government and other rules, regulations and standards
related to sanitation and/or occupational and
environmental health and safety; (c) giving advice on
environmental sanitary problems and techniques; (d)
inspecting places of work and, by interviews,
observations and other means, obtaining information
about work practices and accidents to determine
compliance with safety rules and regulations; (e)
inspecting areas of production, processing, transport,
handling, storage and sale of products to ensure
conformity with government and other rules,
regulations and standards; (f) advising enterprises and
the general public on the implementation of
government and other rules and regulations
concerning hygiene, sanitation, purity and grading of
primary products, food, drugs, cosmetics and similar
goods; (g) inspecting establishments to ensure that
they conform to government and other rules and
regulations concerning emission of pollutants and
disposal of dangerous wastes (h) initiating action to
maintain or improve hygiene and prevent pollution of
water, air, food or soil; (i) promoting preventive and
corrective measures such as control of disease carrying
organisms and of harmful substances in the air,
hygienic food handling, proper disposal of waste and
cleaning of public places; (j) estimating quantities and
costs of materials and labour required for health, safety
and sanitation remediation projects; Examples of the
occupations classified here: - Food sanitation and
safety inspector - Health inspector - Occupational
health and safety inspector - Sanitarian - Sanitary
inspector Some related occupations classified
elsewhere: - Environmental health officer - 2263 Occupational health and safety adviser - 2263 Occupational hygienist - 2263 - Radiation protection
expert - 2263
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higienos gydytojas – 2263 – Radiacinės saugos
ekspertas – 2263
3258

Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai
Ambulance workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai

Description:

Ambulance workers

Aiškinamosios
pastabos:

Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai teikia
Explanatory
skubiąją medicinos pagalbą sužeistiems, sergantiems,
notes:
ligotiems ar kitokią fizinę ar psichinę negalią turintiems
pacientams prieš jiems patenkant į medicinos įstaigą ar
pakeliui į ją. Atliekamos užduotys: (a) asmenų,
patekusių į avariją, nukentėjusių nuo gamtinių stichijų
ar patekusių į kitokią kritinę padėtį, sveikatos būklės
vertinimas ir poreikio nedelsiant teikti specializuotas
medicinos paslaugas nustatymas; (b) medicininių
procedūrų atlikimas ir vaistų bei kito gydymo skyrimas
pagal skubiosios medicinos pagalbos teikimo
protokolą, įskaitant pacientų reanimaciją ir
defibriliaciją, taip pat gyvybės palaikymo įrangos
naudojimas; (c) pacientų, vežamų į medicinos,
reabilitacijos ir kitas sveikatos priežiūros įstaigas ir iš jų,
sveikatos būklės pakitimų stebėsena; (d) informacijos
teikimas ir mokymų rengimas visuomenės grupėms ir
esmines pirmosios pagalbos paslaugas pradiniame
ligos ar traumos etape teikiantiems darbuotojams; (e)
dalyvavimas ir (arba) budėjimas dideliuose masiniuose
susibūrimuose ir kituose renginiuose, kur didesnė
poreikio teikti skubiąją medicinos pagalbą tikimybė; (f)
medicininių įrašų apskaitos sistemose esančios
informacijos apie pacientų būklę ir gydymą
registravimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojas –
Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas –
Skubiosios medicinos pagalbos technikas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Paramedikas
praktikantas – 2240 – Skubiosios pagalbos automobilio
vairuotojas – 8322 Pastabos Paprastai reikalaujama,
kad šio pogrupio profesijų atstovai būtų įgiję formalųjį
skubiosios medicinos pagalbos teikimo, pacientų
vežimo, skubiosios medicinos pagalbos teikimo
principų bei praktikos ir panašių sričių išsilavinimą.
Skubiosios medicinos pagalbos vairuotojai,
neteikiantys sveikatos priežiūros paslaugų, priskiriami
8322 pogrupiui „Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų
vairuotojai“.

3259

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos priežiūros specialistai
Health associate professionals not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos priežiūros
specialistai

Description:

Health associate professionals not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima niekur kitur 32 pagrindiniame
pogrupyje „Jaunesnieji sveikatos specialistai“
nepriskirtus jaunesniuosius sveikatos specialistus.
Pavyzdžiui, šis pogrupis apima tokias profesijas, kaip
ŽIV konsultantas, šeimos planavimo konsultantas ir
kitus jaunesniuosius sveikatos specialistus. Tokiais
atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) pokalbiai su
pacientais ir jų apžiūra, siekiant gauti informacijos apie
jų sveikatos būklę ir traumos, ligos ar kito fizinio ar
psichinio sutrikimo pobūdį ir mastą; (b) informacijos
teikimas pacientams ir ir jų šeimų nariams bei
konsultavimas tam tikrų sveikatos sutrikimų,

Explanatory
notes:

This unit group covers health associate professionals
not classified elsewhere in Sub-major group 32, Health
associate professionals. For instance the group
includes occupations such as HIV counsellor, family
planning counsellor and other health associate
professionals. In such cases tasks would include: (a)
interviewing and examining patients to obtain
information on their health status and the nature and
extent of injury, illness or other physical or mental
health condition; (b) providing information and
counselling to patients and families about certain
health conditions, prevention and treatment options,
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Ambulance workers provide emergency health care to
patients who are injured, sick, infirm, or otherwise
physically or mentally impaired prior to and during
transport to medical facilities. Tasks include - (a)
assessing health status of persons involved in
accidents, natural disasters and other emergency
situations, and determining needs for immediate and
specialized medical assistance; (b) performing medical
procedures and administering drugs and other
therapies according to protocol for emergency medical
treatment, including resuscitating and defibrillating
patients and operating life-support equipment; (c)
monitoring changes in health status of patients during
transport to and from medical, rehabilitation and other
health care facilities; (d) providing information and
training to community groups and essential service
workers in first aid for initial care of an illness or injury;
(e) attending and/or patrolling large-scale public
gatherings and other events where health emergencies
are more likely to occur; (f) recording information on
patients' conditions and treatments provided in
medical records-keeping systems. Examples of the
occupations classified here: - Ambulance officer Ambulance paramedic - Emergency medical technician
- Emergency paramedic Some related occupations
classified elsewhere: - Paramedical practitioner - 2240 Ambulance driver - 8322 Occupations included in this
unit group normally require formal training in
emergency medical treatment, patient transport,
ambulance principles and practice, or a related field.
Ambulance drivers who do not provide health care are
classified in Unit group 8322 Car, taxi and van drivers.
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prevencijos ir gydymo galimybių, gydymo kurso
laikymosi ir asmeninio elgesio, galinčio paveikti
sveikatą, klausimais; (c) terapinės priežiūros ir gydymo
pacientams skyrimas; (d) tokių pagrindinių klinikinių
procedūrų, kaip ŽIV antikūnų tyrimai ar intrauterinės
kontracepcinės spiralės įdėjimas, atlikimas; (e) maisto
papildų, antiretrovirusinių ir profilaktinių vaistų ir kitų
sveikatos priežiūros gaminių skyrimas ir konsultavimas
šiais klausimais; (f) pacientų sveikimo stebėsena
sudarant gydymo planus, taip pat ženklų ir simptomų,
rodančių, kad reikia siųsti pas gydytoją ar kitą sveikatos
specialistą, nustatymas; (g) informacijos apie pacientų
sveikatos būklę ir reakciją į gydymą registravimas
medicininių įrašų apskaitos sistemose; (h) prireikus
dalijimasis informacija su kitais sveikatos priežiūros
teikėjais, siekiant užtikrinti visapusišką ir tęstinę
priežiūrą. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Anestezijos technikas – Šeimos planavimo konsultantas
– ŽIV konsultantas – Respiracinės terapijos technikas
Pastabos Paprastai reikalaujama, kad šio pogrupio
profesijų atstovai būtų įgiję formalųjį sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo srities išsilavinimą.

treatment adherence, and personal behaviours that can
affect health outcomes; (c) administering therapeutic
care and treatment to patients; (d ) performing certain
basic clinical procedures, such as administration of HIV
antibody tests or insertion of intrauterine devices; (e)
dispensing and advising on dietary supplements,
antiretroviral and prophylaxis medications, and other
healthcare products (f) monitoring patients' progress
through treatment plans, and identifying signs and
symptoms requiring referral to a medical doctor or
other health professional; (g) recording information on
patients' health status and responses to treatment in
medical records-keeping systems; (h) sharing
information with other health care providers when
required to ensure continuing and comprehensive care.
Examples of the occupations classified here: Anaesthesia technician - Family planning counsellor HIV counsellor - Respiratory therapy technician
Occupations included in this unit group normally
require formal training in health service provision.

33

Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai
Business and administration associate professionals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai

Description:

Business and administration associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai
Explanatory
dažniausiai atlieka technines užduotis, susijusias su
notes:
finansinės apskaitos ir operacijų, matematinių
skaičiavimų, žmogiškųjų išteklių plėtros, finansinių
priemonių pardavimo ir pirkimo, specialių sekretoriato
užduočių ir teisės aktų vykdymo žinių taikymu
praktikoje. Šiam pagrindiniam pogrupiui taip pat
priskiriami darbuotojai, teikiantys tokias verslo
paslaugas, kaip muitinės dokumentų tvarkymas,
konferencijų planavimas, įdarbinimas, nekilnojamojo
turto ir didmeninė biržos prekių prekyba, taip pat
asmenys, atliekantys atlikėjų, pavyzdžiui, sportininkų ir
menininkų, agento funkcijas. Kompetentingam
daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio
darbuotojų atliekamos užduotys: vertybinių popierių,
akcijų, obligacijų ir kitų finansinių priemonių, taip pat
užsienio šalių valiutų pirkimo ir pardavimo nurodymų
esamų mainų arba būsimojo laikotarpio rinkos
įsipareigojimų pagrindu registravimas ir perdavimas;
kredito ir paskolos paraiškų teikimas vadovybei,
rekomenduojant jas patvirtinti ar atmesti; paraiškų
patvirtinimas ar atmetimas, laikantis nustatytų ribų,
užtikrinant institucijos kredito standartų laikymąsi; visos
įmonės finansinių operacijų apskaitos tvarkymas,
remiantis bendraisiais buhalterinės apskaitos principais
ir vadovaujant buhalteriams; pagalba planuojant ir
atliekant matematinius, statistinius, draudimo,
apskaitos ir panašius skaičiavimus; finansinių priemonių
pardavimas ir pirkimas. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 331 Jaunesnieji
finansų ir matematikos specialistai 332 Pirkimo ir
pardavimo agentai ir brokeriai 333 Verslo paslaugų
agentai 334 Administravimo ir specialiųjų sričių
sekretoriai 335 Jaunesnieji valstybės tarnybų
specialistai
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Business and administration associate professionals
perform mostly technical tasks connected with the
practical application of knowledge relating to financial
accounting and transaction matters, mathematical
calculations, human resource development, selling and
buying financial instruments, specialized secretarial
tasks, and enforcing or applying government rules.
Also included are workers who provide business
services such as customs clearance, conference
planning, job placements, buying and selling real
estate or bulk commodities, and serving as agents for
performers such as athletes and artists. Competent
performance in most occupations in this sub-major
group requires skills at the third ISCO skill level. Tasks
performed by workers in this sub-major group usually
include recording and transmitting buy and sell orders
for securities, stocks, bonds or other financial
instruments and for foreign exchange for future or
immediate delivery; submitting credit and loan
applications to management with recommendations
for approval or rejection; approving or rejecting
applications within authorized limits ensuring that
credit standards of the institution are respected;
maintaining complete records of all financial
transactions of an undertaking according to general
bookkeeping principles, with guidance from
accountants; assisting in planning and performing
mathematical, statistical, actuarial, accounting and
related calculations; selling and buying financial
instruments. Occupations in this sub-major group are
classified into the following minor groups: 331
Financial and mathematical associate professionals 332
Sales and purchasing agents and brokers 333 Business
services agents 334 Administrative and specialized
secretaries 335 Regulatory government associate
professionals
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331

Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai
Financial and mathematical associate professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai

Description:

Financial and mathematical associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai vertina
Explanatory
įvairias prekes ir turtą, registruoja finansines operacijas, notes:
analizuoja paskolos paraiškų informaciją ir priima
sprendimus, perka ir parduoda finansines priemones,
taip pat atlieka matematinius ir panašius skaičiavimus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: vertybinių popierių,
akcijų, obligacijų ir kitų finansinių priemonių, taip pat
užsienio šalių valiutų pirkimo ir pardavimo nurodymų
esamų mainų arba būsimojo laikotarpio rinkos
įsipareigojimų pagrindu registravimas ir perdavimas;
kredito ir paskolos paraiškų teikimas vadovybei,
rekomenduojant jas patvirtinti ar atmesti; paraiškų
patvirtinimas ar atmetimas, laikantis nustatytų ribų ir
užtikrinant institucijos kredito standartų laikymąsi; visos
įmonės finansinių operacijų apskaitos tvarkymas,
remiantis bendraisiais buhalterinės apskaitos principais
ir vadovaujant buhalteriams; pagalba planuojant ir
atliekant matematinius, statistinius, draudimo,
apskaitos ir panašius skaičiavimus; finansinių priemonių
pardavimas ir pirkimas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 3311 Vertybinių popierių
ir finansų makleriai ir brokeriai 3312 Kreditų ir paskolų
specialistai 3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai 3314
Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai 3315 Nuostolių ir kiti vertintojai

3311

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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai

Description:

Securities and finance dealers and brokers

Aiškinamosios
pastabos:

Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai savo Explanatory
įmonės arba klientų vardu už komisinius perka ir
notes:
parduoda vertybinius popierius, akcijas, obligacijas ir
kitas finansines priemones, taip pat perka ir parduoda
užsienio valiutą esamų mainų arba būsimojo
laikotarpio rinkos įsipareigojimų pagrindu. Jie
rekomenduoja sandorius klientams ar vadovybei.
Atliekamos užduotys: (a) informacijos apie klientų ir
įmonių, kuriose gali būti daromos investicijos, finansinę
padėtį rinkimas; (b) vertybinių popierių, akcijų,
obligacijų ir kitų finansinių priemonių, įskaitant užsienio
valiutos rinką, polinkių analizė; (c) būsimų klientų
informavimas apie rinkos padėtį ir perspektyvas; (d)
konsultavimas ir dalyvavimas, derantis dėl paskolų
suteikimo, akcijų bei obligacijų išleidimo į finansų rinką,
siekiant padidinti klientų kapitalą, sąlygų ir
organizavimo; (e) nurodymų registravimas ir
perdavimas, perkant ir parduodant vertybinius
popierius, akcijas, obligacijas ir kitas finansines
priemones, taip pat užsienio valiutą esamų mainų arba
būsimojo laikotarpio rinkos įsipareigojimų pagrindu.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Užsienio biržos
brokeris – Vertybinių popierių brokeris – Akcijų ir
obligacijų brokeris – Valiutos pardavėjas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Obligacijų
analitikas – 2413 – Biržos prekių prekybos agentas –
3324 – Biržos prekių būsimųjų sandorių agentas – 3324
– Vertybinių popierių tvarkytojas – 4312
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Financial and mathematical associate professionals
place a value on various items and property, maintain
records of financial transactions, analyse loan
application information and render a decision, buy and
sell financial instruments, and perform mathematical
and related calculations. Tasks performed usually
include: recording and transmitting buy and sell orders
for securities, stocks, bonds or other financial
instruments and for foreign exchange for future or
immediate delivery; submitting credit and loan
applications to management with recommendations
for approval or rejection; or approve or reject
applications within authorized limits ensuring that
credit standards of the institution are respected;
maintaining complete records of all financial
transactions of an undertaking according to general
bookkeeping principles, with guidance from
accountants; assisting in planning and performing
mathematical, statistical, actuarial, accounting and
related calculations. Occupations in this minor group
are classified into the following unit groups: 3311
Securities and finance dealers and brokers 3312 Credit
and loans officers 3313 Accounting associate
professionals 3314 Statistical, mathematical and related
associate professionals 3315 Valuers and loss assessors

Securities and finance dealers and brokers buy and sell
securities, stocks, bonds and other financial
instruments, and deal on the foreign exchange, on
spot, or on futures markets, on behalf of their own
company or for customers on a commission basis. They
recommend transactions to clients or senior
management. Tasks include - (a) obtaining information
about the financial circumstances of customers and
companies in which investments may be made; (b)
analyzing market trends for securities, bonds, stocks
and other financial instruments, including foreign
exchange; (c) informing prospective customers about
market conditions and prospects; (d) advising on and
participating in the negotiation of terms for, and
organization of, loans and placement of stocks and
bonds in the financial market to raise capital for
customers; (e) recording and transmitting buy and sell
orders for securities, stocks, bonds or other financial
instruments and for foreign exchange for future or
immediate delivery. Examples of the occupations
classified here: - Foreign exchange broker - Securities
broker - Stocks and shares broker - Foreign exchange
dealer Some related occupations classified elsewhere: Bond analyst - 2413 - Commodities broker - 3324 Commodity futures dealer - 3324 - Securities clerk 4312
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3312

Kreditų ir paskolų vadybininkai
Credit and loans officers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kreditų ir paskolų vadybininkai

Description:

Credit and loans officers

Aiškinamosios
pastabos:

Kreditų ir paskolų specialistai analizuoja ir vertina
Explanatory
kredito bei paskolų paraiškų finansinę informaciją ir
notes:
nustato tvirtinti ar atmesti kliento kredito ar paskolos
paraišką, arba rekomenduoja vadovybei ją patvirtinti ar
atmesti. Atliekamos užduotys: (a) pokalbiai su
vartojamosios, būsto, mokslo ir verslo paskolos
paraiškų teikėjais; (b) paskolos paraiškos teikėjo
finansinės padėties, rekomendacijų, patikimumo ir
gebėjimo grąžinti paskolą tyrimas ir vertinimas; (c)
kredito ir paskolos paraiškų teikimas vadovybei,
rekomenduojant jas patvirtinti ar atmesti; (d) paraiškų
patvirtinimas ar atmetimas, laikantis nustatytų ribų ir
užtikrinant institucijos kredito standartų laikymąsi; (e)
mokėjimų registravimas ir nustatytų mokėjimo
prašymų rengimas vėluojantiems apmokėjimams ir jų
perdavimas teikiant ieškinius; (f) kreditų ir paskolų
dokumentų pildymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Paskolų specialistas – Hipotekos
specialistas Kitur priskirta giminiška profesija – Finansų
paslaugų padalinio vadovas – 1346

3313

Jaunesnieji apskaitos specialistai
Accounting associate professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji apskaitos specialistai

Description:

Accounting associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji apskaitos specialistai tvarko visą finansinių Explanatory
operacijų apskaitą įmonėse ir tikrina tokių sandorių
notes:
dokumentų ar įrašų tikslumą. Atliekamos užduotys: (a)
visos įmonės finansinių operacijų apskaitos tvarkymas,
remiantis bendraisiais buhalterinės apskaitos principais
ir vadovaujant buhalteriams; (b) išmokų, įplaukų ir kitų
finansinių operacijų dokumentų ir įrašų tikslumo
tikrinimas; (c) tam tikro laikotarpio finansinių ataskaitų
rengimas; (d) buhalterinės apskaitos principų ir
praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe
kylančias problemas; (e) standartinių kompiuterių
programinių paketų naudojimas buhalteriniams ir
panašiems skaičiavimams atlikti; (f) buhalterių
sąskaitininkų ir apskaitininkų darbo priežiūra. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Buhalteris
sąskaitininkas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Buhalteris – 2411 – Aktuaro asistentas –
3314 – Apskaitininkas – 4311

3314

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji susijusių profesijų specialistai
Statistical, mathematical and related associate professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji susijusių profesijų
specialistai

Description:

Statistical, mathematical and related associate
professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų atstovai padeda planuoti ir atlikti
matematinius skaičiavimus, statistinių ir draudimo
duomenų rinkimą, apdorojimą ir pateikimą. Jų veiklai

Explanatory
notes:

Statistical, mathematical and actuarial associate
professionals assist in planning the collection,
processing and presentation of statistical,
mathematical or actuarial data and in carrying out
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Credit and loan officers analyse and evaluate financial
information on applications for credit and loans and
determine approval or disapproval of the client for the
credit or loan or recommend to management approval
or disapproval. Tasks include - (a) interviewing
applicants for personal, mortgage, student and
business loans; (b) researching and evaluating loan
applicant’s financial status, references, credit and ability
to repay the loan; (c) submitting credit and loan
applications to management with recommendations
for approval or rejection; (d) approving or rejecting
loan applications within authorized limits ensuring that
credit standards of the institution are respected; (e)
keeping records of payments, and preparing routine
letters requesting payment for overdue accounts and
forwarding these for legal action; (f) completing credit
and loan documentation. Examples of the occupations
classified here: - Loans officer - Mortgage officer Some
related occupations classified elsewhere: - Financial
institution branch manager - 1346

Accounting associate professionals maintain complete
records of financial transactions of an undertaking and
verify accuracy of documents and records relating to
such transactions. Tasks include - (a) maintaining
complete records of all financial transactions of an
undertaking according to general bookkeeping
principles, with guidance from Accountants; (b)
verifying accuracy of documents and records relating
to payments, receipts and other financial transactions;
(c) preparing financial statements and reports for
specified periods; (d) applying knowledge of
bookkeeping principles and practices in order to
identify and solve problems arising in the course of
their work; (e) using standard computer software
packages to perform accounting and related
calculations; (f) supervising the work of accounts and
bookkeeping clerks. Example of the occupations
classified here: - Bookkeeper Some related occupations
classified elsewhere: - Accountant - 2411 - Actuarial
assistant - 3314 - Bookkeeping clerk- 4311
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paprastai vadovauja matematikos, statistikos ir
draudimo profesijų specialistai. Atliekamos užduotys:
(a) pagalba planuojant ir atliekant statistinius,
matematinius, draudimo ir panašius skaičiavimus; (b)
išsamios medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų,
kurių reikia statistiniam surašymui ir apžvalgoms,
sąmatos rengimas; (c) techninių užduočių, susijusių su
surašymo ir statistinių apžvalgų registrų ir imčių
sistemos sukūrimu, priežiūra bei naudojimu, atlikimas;
(d) techninių užduočių, susijusių su surašymo ir
statistinių apžvalgų duomenų rinkimu ir kokybės
kontrolės operacijomis, atlikimas; (e) standartinių
kompiuterių programinių paketų naudojimas
matematiniams, draudimo, statistikos, apskaitos ir
panašiems skaičiavimams atlikti; (f) statistinių,
matematinių, draudimo, apskaitos ir panašių
skaičiavimų rezultatų parengimas ir pateikimas grafine
ir lentelių forma; (g) statistinių, matematinių, draudimo,
apskaitos ir panašių principų, teorinių ir praktinių žinių
taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias
problemas; (h) statistikos įmonės tarnautojų darbo
priežiūra. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Aktuaro
asistentas – Matematiko asistentas – Statistiko
asistentas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Aktuaras – 2120 – Matematikas – 2120 –
Statistikas – 2120 – Buhalterio asistentas – 3313 –
Statistikos įstaigos tarnautojas – 4312

these operations, usually working under the guidance
of statisticians, mathematicians and actuaries. Tasks
include - (a) assisting in planning and performing
statistical, mathematical, actuarial, and related
calculations; (b) preparing detailed estimates of
quantities and costs of materials and labour required
for statistical census and survey operations; (c)
performing technical tasks connected with establishing,
maintaining and using registers and sampling frames
for census and survey operations; (d) performing
technical tasks connected with data collection and
quality control operations in censuses and surveys; (e)
using standard computer software packages to
perform mathematical, actuarial statistical accounting
and related calculations; (f) preparing statistical,
mathematical, actuarial, accounting and other results
for presentation in graphical or tabular form; (g)
applying knowledge of statistical, mathematical,
actuarial, accounting and related principles and
practices in order to identify and solve problems
arising in the course of their work; (h) supervising the
work of statistical clerks. Examples of the occupations
classified here: - Actuarial assistant - Mathematical
assistant - Statistical assistant Some related
occupations classified elsewhere: - Actuary - 2120 Mathematician - 2120 - Statistician - 2120 Accounting assistant - 3313 - Statistical clerk - 4312

3315

Vertintojai ir nuostolių vertintojai
Valuers and loss assessors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vertintojai ir nuostolių vertintojai

Description:

Valuers and loss assessors

Aiškinamosios
pastabos:

Nuostolių ir kiti vertintojai vertina turtą ir įvairias
prekes, taip pat pagal draudimo sutartis dengiamus
nuostolius. Atliekamos užduotys: (a) žaliavų,
nekilnojamojo turto, pramonės įrangos, asmeninio ir
namų ūkio turto, meno kūrinių, brangakmenių ir kitų
objektų kokybės vertinimas ar vertės nustatymas; (b)
žalos ar nuostolių dydžio ir draudimo kompanijų bei
draudikų atsakomybės už pagal draudimo sutartis
padengiamus nuostolius vertinimas; (c) duomenų apie
panašių prekių ar turto pardavimą ir vertę gavimas; (d)
prekių ar turto apžiūra, siekiant įvertinti būklę, dydį ir
sandarą; (e) vertės ataskaitų rengimas, nurodant
taikytus vertinimo veiksnius ir metodus. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Vertintojas – Turto vertintojas –
Ieškinių vertintojas – Draudimo vertintojas – Ieškinių
inspektorius – Vertintojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Aukciono vedėjas – 3339

Explanatory
notes:

Valuers and loss assessors value property and various
goods and assess losses covered by insurance policies.
Tasks include - (a) determining the quality or value of
raw materials, real estate, industrial equipment,
personal and household effects, works of art, gems and
other objects; (b) assessing the extent of damage or
loss and liabilities of insurance companies and
underwriters for losses covered by insurance policies;
(c) obtaining records of sales and value of similar items
or property; (d) inspecting items or property to
evaluate condition, size, and construction; (e) preparing
reports of value, outlining the estimation factors and
methods used. Examples of the occupations classified
here: - Appraiser - Real estate appraiser - Claims
assessor - Insurance assessor - Claims inspector Valuer Some related occupations classified elsewhere: Auctioneer - 3339

332

Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai
Sales and purchasing agents and brokers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai

Description:

Sales and purchasing agents and brokers

Aiškinamosios
pastabos:

Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai atstovauja
įmonėms, valstybinėms ir kitoms institucijoms perkant
ir parduodant biržos prekes, kitas prekes, įforminant
draudimą, teikia vežimo ir kitas paslaugas pramonės,
prekybos ar kitoms įmonėms arba atlieka
nepriklausomų agentų funkciją užmezgant ryšius tarp
biržos prekių ir paslaugų pirkėjų ir pardavėjų.
Pagrindinės atliekamos užduotys: informacijos apie
rinkos polinkius ir sąlygas, darbdavio ir konkurentų
prekes ir paslaugas gavimas, stebėsena ir analizė;

Explanatory
notes:

Sales and purchasing agents and brokers represent
companies, governments and other organizations to
buy and sell commodities, goods, insurance, shipping
and other services to industrial, professional,
commercial or other establishments, or act as
independent agents to bring together buyers and
sellers of commodities and services. Tasks performed
usually include obtaining information about,
monitoring and analyzing market trends and
conditions and employer’s and competitors goods and
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informacijos apie klientų poreikius rinkimas ir tinkamų
gaminių ir paslaugų nustatymas; gaminių ir paslaugų
aiškinimas ir demonstravimas klientams; derybos dėl
perkamų ar parduodamų prekių, paslaugų ar biržos
prekių kainų, sutarčių, terminų, sąlygų ir vežimo. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3321
Draudimo agentai 3322 Pardavimo atstovai 3323
Pirkimo specialistai 3324 Prekybos brokeriai Pastabos
Pardavimo vadovai priskiriami 122 grupei „Pardavimo,
rinkodaros ir plėtros vadovai“. Technikos, medicinos ir
ITR paslaugų pardavimo specialistai priskiriami 243
grupei „Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių
specialistai“. Vertybinių popierių ir finansų makleriai
priskiriami 331 grupei „Jaunesnieji finansų ir
matematikos specialistai“.

services; obtaining information about clients’ needs
and identifying suitable products and services;
explaining and demonstrating products and services to
clients; negotiating prices, contracts, terms, conditions
and shipping arrangements for purchase or sale of
goods, services or commodities. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 3321 Insurance representatives 3322
Commercial sales representatives 3323 Buyers 3324
Trade brokers Sales managers are classified in Minor
group 122, Sales marketing and development
managers. Technical, medical and ICT sales
professionals are classified in Minor group 243, Sales,
marketing and public relations professionals. Securities
and finance dealers are classified in Minor group 331,
Financial and mathematical associate professionals.

3321

Draudimo agentai
Insurance representatives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Draudimo agentai

Description:

Insurance representatives

Aiškinamosios
pastabos:

Draudimo agentai konsultuoja gyvybės draudimo,
Explanatory
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, automobilių,
notes:
atsakomybės, indėlių draudimo, draudimo nuo gaisrų,
laivų ir kitų draudimo rūšių klausimais ir sudaro tokio
draudimo sutartis su naujais ir jau esamais klientais.
Atliekamos užduotys: (a) informacijos apie klientų
padėtį rinkimas, o tai būtina nustatant tinkamą
draudimo rūšį ir sąlygas; (b) derybos su klientais,
siekiant nustatyti draudžiamosios rizikos tipą ir dydį; (c)
išsamios informacijos apie draudimą ir sąlygas, rizikos
draudimo įmokas ir išmokas suteikimas klientams; (d)
pagalba klientams nustatant reikiamą draudimo rūšį ir
dydį, draudimo įmokų apskaičiavimas ir mokėjimo
būdo nustatymas; (e) derybos dėl draudimo sutarčių
atnaujinimo ir jų sudarymas; (f) konsultavimas ir
derybos dėl didelių ar specialių projektų, įrenginių ar
rizikos draudimo sutarčių sąlygų ir jų sudarymas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Draudimo agentas –
Draudimo brokeris – Draudikas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Draudimo įmonės
vadovas – 1346 – Draudimo vertintojas – 3315 –
Vertybinių popierių brokeris – 3311 – Draudimo
įmonės tarnautojas – 4312

3322

Pardavimo atstovai
Commercial sales representatives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pardavimo atstovai

Description:

Commercial sales representatives

Aiškinamosios
pastabos:

Pardavimo atstovai atstovauja įmonėms,
Explanatory
parduodančioms įvairias prekes ir paslaugas verslo ir
notes:
kitoms organizacijoms, taip pat prireikus teikia
informaciją apie konkrečius gaminius. Atliekamos
užduotys: (a) užsakymų tvarkymas ir prekių pardavimas
pramonės, mažmeninės ir didmeninės prekybos ir
kitoms įmonėms; (b) įrangos, atsarginių dalių
pardavimas ir su tuo susijusių paslaugų teikimas verslo
įmonėms ar atskiriems asmenims; (c) žinių apie rinkos
sąlygas ir darbdavio bei konkurentų prekes ir paslaugas
įgijimas ir atnaujinimas; (d) informacijos apie
parduodamų gaminių ir įrangos savybes ir funkcijas
teikimas ir jų naudojimo ar ypatumų demonstravimas
būsimiems pirkėjams; (e) kainų ir kredito sąlygų
nustatymas, užsakymų registravimas ir pristatymo
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Insurance representatives advise on and sell life,
accident, automobile, liability, endowment, fire, marine
and other types of insurance to new and established
clients. Tasks include - (a) obtaining information about
customers’ circumstances necessary to determine
appropriate type of insurance and conditions; (b)
negotiating with customers to determine type and
degree of risk for which insurance is required; (c)
explaining details of insurance and conditions, risk
coverage premiums and benefits to customers; (d)
assisting clients to determine the type and level of
coverage required, calculating premiums and
establishing method of payment; (e) negotiating and
placing reinsurance contracts; (f) advising on,
negotiating terms for and placing insurance contracts
for large or special types of projects, installations or
risks. Examples of the occupations classified here: Insurance agent - Insurance broker - Insurance
underwriter Some related occupations classified
elsewhere: Insurance agency manager - 1346 Insurance
assessor- 3315 Securities dealer - 3311 Insurance clerk
- 4312

Commercial sales representatives represent companies
to sell various goods and services to businesses and
other organizations and provide product specific
information as required. Tasks include - (a) soliciting
orders and selling goods to retail, industrial, wholesale
and other establishments; (b) selling equipment,
supplies and related services to business
establishments or individuals; (c) obtaining and
updating knowledge of market conditions and of
employer’s and competitors’ goods and services; (d)
providing prospective customers with information
about the characteristics and functions of the products
and equipment for sale, and demonstrating its use or
qualities; (e) quoting prices and credit terms, recording
orders and arranging deliveries; (f) reporting
139/323
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organizavimas; (f) klientų nuomonės ir reikalavimų
perdavimas tiekėjams ir gamintojams; (g) tolesnių
paslaugų teikimas klientams, siekiant užtikrinti
pasitenkinimą įsigytais gaminiais. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Paslaugų, teikiamų pardavus
prekę, konsultantas – Apklausų specialistas –
Pardavimo agentas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Pardavimo padalinio vadovas –
1221 – Pardavimo atstovas (medicinos ir farmacijos
gaminiai) – 2433 – Pardavimo atstovas (technikos
gaminiai) – 2433 – Pardavimo atstovas (informacinių
technologijų ir ryšių paslaugos) – 2434 – Pardavėjas –
5223 – Išnešiojamosios prekybos agentas – 5243

customers’ reactions and requirements to suppliers
and manufacturers; (g) following up clients to ensure
satisfaction with products purchased. Examples of the
occupations classified here: - After-sales service adviser
- Canvasser - Commercial traveller Some related
occupations classified elsewhere: Sales manager - 1221
Medical sales representative - 2433 Technical sales
representative - 2433 Information and communications
technology sales professional - 2434 Shop sales
assistant - 5223 Door to door sales representative 5243

3323

Pirkimo specialistai
Buyers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pirkimo specialistai

Description:

Buyers

Aiškinamosios
pastabos:

Pirkimo specialistai pramonės, prekybos, valstybinių ar Explanatory
kitų įmonių ir organizacijų vardu perka prekes ir
notes:
paslaugas, kurios vėliau naudojamos ar
perparduodamos. Atliekamos užduotys: (a) sutarties
terminų ir sąlygų nustatymas ir derybos dėl jų, tiekimo
sutarčių sudarymas ar rekomendavimas sudaryti
įrangos, žaliavų, paslaugų ir perparduoti skirtų prekių
pirkimo sutartis; (b) informacijos apie poreikius ir
atsargas rinkimas, tikslaus perkamų prekių kiekio ir
kokybės, kainų, pristatymo terminų ir kitų sutarčių
sąlygų nustatymas; (c) bendrojo pobūdžio ir specialios
įrangos, medžiagų ar verslo paslaugų, kurias įmonė
naudos ar toliau tvarkys, įsigijimas; (d) pasiūlymai teikti
paraiškas, konsultavimasis su tiekėjais ir komercinių
pasiūlymų peržiūra; (e) prekių pirkimas perparduoti
mažmeninėse ar didmeninėse įmonėse; (f) rinkos
ataskaitų, periodinių prekybos leidinių ir pardavimo
skatinimo medžiagos nagrinėjimas, lankymasis
prekybos pristatymuose, salonuose, fabrikuose ir
gaminių dizaino renginiuose; (g) geriausiai įmonės
poreikius atitinkančių prekių ar gaminių parinkimas; (h)
pokalbiai su tiekėjais ir derybos dėl kainų, nuolaidų,
paskolos terminų ir vežimo sąlygų; (i) prekių
paskirstymo prekybos vietoms priežiūra ir reikiamo
atsargų kiekio palaikymas; (j) pristatymo tvarkaraščių
nustatymas, jo stebėsena ir bendravimas su klientais ir
tiekėjais kilus problemų. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Pirkimo specialistas – Pirkimo agentas
[vadybininkas] – Pirkimo tarnautojas – Tiekimo agentas
– Mažmeninio pirkimo specialistas Kitur priskirta
giminiška profesija: – Biržos prekių prekybos brokeris –
3324

3324

Prekybos brokeriai
Trade brokers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Prekybos brokeriai

Description:

Trade brokers

Aiškinamosios
pastabos:

Prekybos brokeriai paprastai savo įmonės ar klientų
vardu dideliais kiekiais komiso pagrindu perka ir
parduoda biržos prekes ir vežimo paslaugas.
Atliekamos užduotys: (a) ryšių užmezgimas tarp biržos
prekių pirkėjų ir pardavėjų; (b) klientų pirkimo ar
pardavimo reikalavimų aptarimas ir konsultavimas,
atsižvelgiant į jų poreikius; (c) vietos kroviniams
laivuose pirkimas ir pardavimas; (d) derybos dėl biržos
prekių ir būsimojo biržos prekių pirkimo ar pardavimo;

Explanatory
notes:

Trade brokers buy and sell commodities and shipping
services, usually in bulk, on behalf of their own
company or for customers on a commission basis.
Tasks include - (a) establishing contact between buyers
and sellers of commodities; (b) discussing buying or
selling requirements of clients and giving advice
accordingly; (c) buying and selling cargo space on
ships; (d) negotiating purchase or sale of commodities
and commodity futures; (e) finding cargo and/or
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Buyers buy goods and services for use or resale on
behalf of industrial, commercial, government or other
establishments and organizations. Tasks include - (a)
determining or negotiating contract terms and
conditions, awarding supplier contracts or
recommending contract awards for the purchase of
equipment, raw materials products, services and the
purchasing of merchandise for resale; (b) obtaining
information about requirements and stock and
developing specifications for quantity and quality to be
purchased, costs, delivery dates and other contract
conditions; (c) purchasing general and specialized
equipment, materials or business services for use or for
further processing by their establishment; (d) inviting
tenders, consulting with suppliers and reviewing
quotations; (e) purchasing merchandise for resale by
retail or wholesale establishments; (f) studying market
reports, trade periodicals and sales promotion
materials and visiting trade shows, showrooms,
factories and product design events; (g) selecting the
merchandise or products that best fit the
establishment's requirements; (h) interviewing
suppliers and negotiating prices, discounts, credit
terms and transportation arrangements; (i) overseeing
distribution of merchandise to outlets and maintaining
adequate stock levels; (j) establishing delivery
schedules, monitoring progress and contacting clients
and suppliers to resolve problems. Examples of the
occupations classified here: - Buyer - Purchasing agent
- Procurement officer - Supply officer - Purchasing
merchandiser Some related occupations classified
elsewhere: Commodities broker - 3324
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(e) vietos biržos prekių kroviniams ir (arba) jų laikymo
vietos radimas ir derybos dėl krovinių krovimo, vežimo
ir laikymo kainos; (f) rinkos polinkių ir kitų veiksnių,
darančių poveikį biržos prekių ir vežimo paslaugų
pasiūlai ir paklausai, stebėsena ir analizė. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Biržos prekių prekybos brokeris
– Biržos prekių būsimųjų sandorių brokeris – Jūrų laivų
brokeris Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos:
– Finansų brokeris – 3311 – Finansų makleris – 3311 –
Vertybinių popierių brokeris – 3311 – Vertybinių
popierių makleris – 3311 – Draudimo brokeris – 3321

storage space for commodities and negotiating freight,
shipping and storage charges; (f) monitoring and
analyzing market trends and other factors affecting the
supply and demand for commodities and shipping
services. Examples of the occupations classified here: Commodities broker - Commodity futures dealer Shipping broker Some related occupations classified
elsewhere: Finance broker - 3311 Finance dealer - 3311
Securities broker - 3311 Securities dealer - 3311
Insurance dealer - 3321

333

Verslo paslaugų agentai
Business services agents

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Verslo paslaugų agentai

Description:

Business services agents

Aiškinamosios
pastabos:

Verslo paslaugų agentai užmezga ryšius, siekdami
Explanatory
parduoti tokias įvairias verslo paslaugas, kaip vieta
notes:
reklamai žiniasklaidos priemonėse, tvarkyti muitinės
dokumentus, užtikrinant tinkamą visų dokumentų
įforminimą, parinkti darbo vietas darbo ieškantiems
asmenims, rasti darbuotojus darbdaviams, rengti
sportininkų, atlikėjų ir menininkų veiklos, knygų
spausdinimo, spektaklių statymo ar įrašų sutartis,
planuoja ir organizuoja pasirodymus, konferencijas ir
panašius renginius. Pagrindinės atliekamos užduotys:
eksporto ar importo muitinės dokumentų tvarkymas;
konferencijų ir renginių organizavimo bei
koordinavimo tokių paslaugų, kaip patalpų
konferencijai, maitinimo, užrašų, ekspozicijų, garso,
vaizdo ir kompiuterinės įrangos, apgyvendinimo,
transporto ir visuomeninių renginių paslaugos, teikimas
dalyviams; darbo vietų parinkimas darbo ieškantiems
asmenims; darbuotojų į laisvas darbo vietas radimas
darbdaviams; parduodamo ar išnuomojamo
nekilnojamojo turto ypatybių parodymas būsimiems
pirkėjams ar nuomininkams ir pardavimo arba nuomos
ar išperkamosios nuomos sąlygų išaiškinimas; įvairių
turto, automobilių, biržos prekių, galvijų, meno kūrinių,
juvelyrinių dirbinių ir kitų prekių pardavimas
aukcionuose; atlikėjų ir renginių sutarčių rengimas. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3331
Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo
agentai 3332 Konferencijų ir renginių planuotojai 3333
Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai 3334
Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai 3339 Kitur
nepriskirti verslo paslaugų agentai

3331

Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai
Clearing and forwarding agents

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo
agentai

Description:

Clearing and forwarding agents

Aiškinamosios
pastabos:

Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo
Explanatory
agentai tvarko muitinės dokumentus ir užtikrina
notes:
draudimo, eksporto ir (arba) importo licencijų ir kitokių
dokumentų tinkamą įforminimą. Atliekamos užduotys:
(a) eksporto ar importo muitinės dokumentų
tvarkymas; (b) tinkamo draudimo dokumentų
įforminimo užtikrinimas; (c) importo ir (arba) eksporto
licencijų ir kitų formalumų sutvarkymo užtikrinimas; (d)
krovinio važtaraščių pasirašymas ir išdavimas; (e)
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Business service agents establish contacts to sell
various business services such as advertising space in
the media, carry out customs clearance activities
ensuring that necessary documents are in order, match
jobseekers with vacancies, find workers for employers,
arrange contracts for the performance of athletes,
entertainers and artists, as well as for the publication of
books, the production of plays, or the recording,
performance and sale of music, and plan and organize
conferences and similar events. Tasks performed
usually include: carrying out customs clearing
procedures for exports or imports; arranging and
coordinating conference and event services, such as
conference facilities, catering, signage, displays,
audiovisual and computer equipment, accommodation,
transport and social events, for participants; matching
jobseekers with vacancies; finding workers for vacant
posts for employers; showing real estate properties to
be sold or leased to prospective buyers or tenants and
explaining terms of sale or conditions of rent or lease;
selling by auction various kinds of property, cars,
commodities, livestock, art, jewellery and other objects;
arranging contracts for performers and performances.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 3331 Clearing and forwarding
agents 3332 Conference and event planners 3333
Employment agents and contractors 3334 Real estate
agents and property managers 3339 Business services
agents not elsewhere classified

Clearing and forwarding agents carry out customs
clearing procedures and ensure that insurance,
export/import licences and other formalities are in
order. Tasks include - (a) carrying out customs clearing
procedures for exports or imports; (b) ensuring that
insurance is in order; (c) ensuring that export/import
licences and other formalities are in order; (d) signing
and issuing bills of lading; (e) checking import/export
documentation to determine cargo contents, and
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importo ir (arba) eksporto dokumentų tikrinimas,
siekiant nustatyti krovinio turinį, taip pat prekių
suskirstymas į skirtingas mokesčių ar tarifų grupes
pagal tarifų kodavimo sistemą. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Muitinės tarpininkas – Ekspeditorius –
Krovinių skyriaus agentas

classifying goods into different fee or tariff groups,
using a tariff coding system. Examples of the
occupations classified here: - Clearing agent Forwarding agent - Shipping agent

3332

Konferencijų ir renginių planuotojai
Conference and event planners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Konferencijų ir renginių planuotojai

Description:

Conference and event planners

Aiškinamosios
pastabos:

Konferencijų ir renginių planuotojai organizuoja ir
Explanatory
koordinuoja paslaugas, kurių reikia konferencijoms,
notes:
renginiams, pobūviams, priėmimams ir seminarams.
Atliekamos užduotys: (a) konferencijų, renginių ir
prekybos mugių reklamavimas galimiems klientams; (b)
atsakymas į užklausas dėl teikiamų paslaugų ir patalpų
bei įrangos nuomos, maitinimo ir panašių paslaugų
kainos; (c) susitikimai su klientais, siekiant aptarti jų
poreikius, ir galimybių įsigyti jų poreikius atitinkantį
paslaugų rinkinį išaiškinimas; (d) tokių paslaugų, kaip
patalpų konferencijoms, maitinimo, užrašų, ekspozicijų,
garso, vaizdo ir kompiuterinės įrangos, apgyvendinimo,
transporto ir visuomeninių renginių organizavimas
dalyviams ir jų koordinavimas, logistikos organizavimas
pranešėjams; (e) dalyvių registravimo organizavimas; (f)
derybos dėl biudžeto neviršijančių paslaugų tipo ir
kainos; (g) rangovų darbo priežiūra ir pranešimas apie
darbų užsakymų pokyčius. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Konferencijų ir renginių organizatorius –
Konferencijų planuotojas – Vestuvių planuotojas

3333

Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai
Employment agents and contractors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai

Description:

Employment agents and contractors

Aiškinamosios
pastabos:

Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai
Explanatory
parenka vietas ieškantiems darbo asmenims, ieško
notes:
darbuotojų darbdaviams ir sudaro darbo sutartis tam
tikriems darbams atlikti įmonių ir kitų, įskaitant ir
valstybines, įstaigų užsakymu arba už komisinį mokestį
suranda darbo jo ieškantiems asmenims. Atliekamos
užduotys: (a) darbo vietų parinkimas darbo ieškantiems
asmenims; (b) darbuotojų suradimas į laisvas darbo
vietas už komisinį mokestį, kurį moka darbdavys ar
darbuotojas; (c) kvalifikacinių ir kitų reikalavimų,
keliamų samdomiems ar įdarbinamiems darbuotojams,
aptarimas su darbdaviais; (d) darbuotojų, turinčių tam
tikrų įgūdžių, paieška ir būtinų formalumų atlikimas,
atsižvelgiant į šalies ar tarptautinius
reglamentuojamuosius dokumentus ir reikalavimus; (e)
darbo sutarčių, atitinkančių teisinius reikalavimus,
rengimo užtikrinimas ir jų pasirašymas; (f)
konsultavimas dėl mokymo programų. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Įdarbinimo agentas – Darbo
sutarčių sudarytojas – Stažuočių specialistas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Karjeros
konsultantas – 2423 – Užimtumo analitikas – 2423 –
Literatūros kūrinių agentas – 3339 – Muzikos kūrinių
agentas – 3339 – Sporto agentas – 3339 – Teatro
agentas – 3339
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Conference and event planners organize and
coordinate services for conferences, events, functions,
banquets and seminars. Tasks include - (a) promoting
conferences, conventions and trade shows to potential
customers; (b) responding to inquiries concerning
services provided and costs for room and equipment
hire, catering and related services; (c) meeting with
clients to discuss their needs and outlining package
options to meet these needs; (d) arranging and
coordinating services, such as, conference facilities,
catering, signage, displays, audiovisual and computer
equipment, accommodation, transport and social
events, for participants, logistical arrangements for
presenters; (e) organizing registration of participants;
(f) negotiating the type and costs of services to be
provided within budget; (g) overseeing work by
contractors and reporting on variations to work orders.
Examples of the occupations classified here: Conference and event organizer - Conference planner Wedding planner

Employment agents and contractors match jobseekers
with vacancies, find workers for employers and
contract labour for particular projects at the request of
enterprises and other organizations including
government, institutions, or find places for jobseekers
for a commission. Tasks include - (a) matching
jobseekers with vacancies; (b) finding workers for
vacant posts against a commission from the employer
or worker; (c) discussing with employers the skills and
other characteristics required of the workers to be
employed or contracted; (d) finding workers with
appropriate skills, etc., and undertaking the necessary
formalities according to national or international
regulations and requirements; (e) ensuring that the
employment contracts meet legal requirements and
signing them; (f) advising on training schemes.
Examples of the occupations classified here: Employment agent - Labour contractor - Job
placement officer Some related occupations classified
elsewhere: - Careers adviser - 2423 - Occupational
analyst - 2423 - Literary agent- 3339 - Musical
performance agent - 3339 - Sports agent - 3339 Theatrical agent - 3339
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3334

Nekilnojamojo turto agentai ir turto valdytojai
Real estate agents and property managers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekilnojamojo turto agentai ir turto valdytojai

Description:

Real estate agents and property managers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai paprastai
Explanatory
klientų vardu už komisinį mokestį organizuoja
notes:
nekilnojamojo turto pardavimą, pirkimą, nuomą ir
išperkamąją nuomą. Atliekamos užduotys: (a)
informacijos apie parduodamą arba išnuomojamą
turtą, jo savininko padėtį ir būsimųjų pirkėjų ar
nuomininkų poreikius rinkimas; (b) parduodamo ar
išnuomojamo turto rodymas bei pardavimo, nuomos ar
išperkamosios nuomos sąlygų aiškinimas būsimiems
pirkėjams ar nuomininkams; (c) tarpininkavimas
nuomininkų ir savininkų deryboms dėl nuomos ir
mokesčių; (d) nuomos ir pardavimo sutarčių rengimas
ir išlaidų apskaičiavimas; (e) nuomos ir nuosavybės
teisės perdavimo sutarčių pasirašymo organizavimas;
(f) nuomos mokesčio ir užstato paėmimas savininko
vardu ir turto tikrinimas prieš nuomą, jos metu ir
pasibaigus nuomos laikotarpiui; (g) turtą prižiūrinčių
darbuotojų darbo užtikrinimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Turto agentas – Nuosavybės valdytojas –
Nekilnojamojo turto agentas – Nekilnojamojo turto
pardavėjas Kitur priskirta giminiška profesija – Įkeitimo
tvarkytojas – 4312

3339

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai
Business services agents not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai

Description:

Business services agents not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima niekur kitur 333 grupėje „Verslo
Explanatory
paslaugų agentai“ nepriskirtus verslo paslaugų
notes:
agentus. Pavyzdžiui, šiai grupei priskiriami darbuotojai,
užmezgantys verslo ryšius, parduodantys tokias verslo
paslaugas, kaip reklamos vieta žiniasklaidos
priemonėse, rengiantys sportininkų, atlikėjų ir
menininkų pasirodymų, knygų leidybos, spektaklių
statymo ar muzikos įrašų atlikimo ir pardavimo sutartis,
ir rengiantys bei organizuojantys turto ir prekių
pardavimą aukcionuose, kompleksines ir grupines
keliones. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų
šios: (a) informacijos apie parduodamas paslaugas ir
būsimų pirkėjų poreikius rinkimas; (b) derybos dėl
sutarčių sudarymo pardavėjo ar pirkėjo vardu, taip pat
pardavimo ir apmokėjimo sąlygų aiškinimas klientui; (c)
sutarčių pirkėjo ar pardavėjo vardu pasirašymas ir
sutarties vykdymo užtikrinimas; (d) užtikrinimas, kad
pirkėjo nusipirkta verslo paslauga būtų jam suteikta
sutarta forma ir sutartu laiku; (e) įvairaus turto,
automobilių, biržos prekių, gyvūnų, meno kūrinių,
juvelyrinių dirbinių ir kitų prekių pardavimas
aukcionuose; (f) grupinių verslo ar laisvalaikio kelionių
organizavimas, didmeninis kelionių ir apgyvendinimo
paslaugų užsakymas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Aukciono vedėjas – Reklamos agentas – Literatūros
kūrinių agentas – Muzikos kūrinių agentas – Sporto
agentas – Teatro agentas – Kelionių operatorius
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Real estate agents and property managers arrange the
sale, purchase, rental and lease of real property, usually
on behalf of clients and on a commission basis. Tasks
include - (a) obtaining information about properties to
be sold or leased, the circumstances of their owner and
the needs of prospective buyers or tenants; (b)
showing properties to be sold or leased to prospective
buyers or tenants and explaining terms of sale or
conditions of rent or lease; (c) facilitating negotiations
with tenants and owners on rents and fees; (d) drawing
up leasing and sale agreements and estimating costs;
(e) arranging signing of lease agreements and transfer
of property rights; (f) collecting rent and bond monies
on behalf of owner and inspecting properties before,
during and after tenancies; (g) ensuring the availability
of workers to perform maintenance of the properties.
Examples of the occupations classified here: - Estate
agent - Property Manager - Realtor - Salesperson (real
estate) Some related occupations classified elsewhere:
- Mortgage clerk - 4312

This unit group covers business services agents not
classified elsewhere in Minor group 333, Business
services agents. For instance, the group includes those
who establish business contacts, sell business services
such as advertising space in the media, arrange
contracts for performances of athletes, entertainers
and artists, for the publication of books, the production
of plays, or the recording, performance and sale of
music sell property and goods by auction and who
design and organize package and group tours. In such
cases tasks would include - (a) obtaining information
about services to be sold and needs of prospective
buyers; (b) negotiating contracts on behalf of seller or
buyer and explaining terms of sale and payment to
client; (c) signing agreements on behalf of seller or
buyer and ensuring that contract is honoured; (d)
making sure that the business service purchased is
made available to the buyer in the agreed format at
the agreed time; (e) selling by auction various kinds of
property, cars, commodities, livestock, art, jewellery
and other objects. (f) organizing group tours for
business or vacation travel and making bulk travel and
accommodation bookings. Examples of the
occupations classified here: - Auctioneer - Advertising
salesperson - Literary agent - Musical performance
agent - Sports agent - Theatrical agent - Tour operator
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334

Administracijos ir specialių sričių sekretoriai
Administrative and specialized secretaries

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Administracijos ir specialių sričių sekretoriai

Description:

Administrative and specialized secretaries

Aiškinamosios
pastabos:

Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai teikia
Explanatory
organizacines, ryšių palaikymo ir dokumentų rengimo notes:
paslaugas, naudodami specialias žinias apie
organizacijos, kurioje dirba, verslo veiklą. Jie prižiūri
organizacijos raštinės darbuotojus. Pagrindinės
atliekamos užduotys: pagalbinių raštinės darbuotojų
darbo koordinavimas, skyrimas ir tikrinimas; darbas
staline leidybos sistema; teisės aktų ir tokių
dokumentų, kaip aktų, testamentų, rašytinių
patvirtinimų ir trumpo bylos išdėstymo, rengimas ir
tvarkymas; organizacinio padalinio ryšių palaikymo,
dokumentų rengimo ir vidinio valdymo koordinavimo
vykdymas ir palaikymas, kartais naudojant specialias
žinias apie organizacijos verslo veiklą; posėdžių ir
susitikimų laiko nustatymas ir patvirtinimas, taip pat
pranešimų perdavimas klientams; teisinių ir medicininių
įrašų, ataskaitų, dokumentų ir susirašinėjimo
dokumentų kaupimas, registravimas ir tikrinimas. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3341
Vyresnieji raštinės darbuotojai 3342 Teisės institucijų
sekretoriai 3343 Administravimo ir vykdomieji
sekretoriai 3344 Medicinos sekretoriai

3341

Įstaigų tarnautojų prižiūrėtojai
Office supervisors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Įstaigų tarnautojų prižiūrėtojai

Description:

Office supervisors

Aiškinamosios
pastabos:

Vyresnieji raštinės darbuotojai prižiūri ir koordinuoja 4 Explanatory
pagrindinei grupei „Įstaigų tarnautojai“ priskirtų
notes:
darbuotojų veiklą. Atliekamos užduotys: (a) tarnautojų
darbo koordinavimas, jo skyrimas ir tikrinimas atliekant
šias pareigas: teksto parengimas ir spausdinimas,
duomenų apskaita ir sisteminimas, darbas telefonu ir
telefonu skirstikliu, duomenų įvedimas, darbas staline
leidybos sistema ir kita veikla, susijusi su bendraisiais
biuro valdymo ir administraciniais įgūdžiais; (b) darbo
grafikų ir procedūrų sudarymas, veiklos su kitais
įstaigos padaliniais ar skyriais koordinavimas; (c) su
darbu susijusių problemų sprendimas ir pažangos bei
kitų ataskaitų rengimas ir teikimas; (d) su atliekamu
darbu, saugos procedūromis ir įmonės politika susiję
darbuotojų mokymai ir nurodymai arba tokių mokymų
organizavimas; (e) darbuotojų veiklos rezultatų ir
reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi vertinimas,
tinkamų darbuotojų veiksmų rekomendavimas; (f)
pagalba samdant darbuotojus, vykdant pokalbius su
jais ir juos atrenkant. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Raštinės administratorius – Vyresnysis duomenų
įvesties darbuotojas – Vyresnysis kataloguotojas –
Vyresnysis personalo skyriaus darbuotojas Kitur
priskirta giminiška profesija – Vyresnysis medicininių
įrašų padalinio darbuotojas – 3252 Pastabos
Darbuotojai, prižiūrintys tarnautojų veiklą teisės
institucijose ir teisės skyriuose, priskiriami 3342
pogrupiui „Teisės institucijų sekretoriai“. Asmenys,
prižiūrintys tarnautojų veiklą sveikatos priežiūros
įstaigose, kur tokiam darbui reikia specialių tokios su
sveikatos priežiūra ir medicina susijusių žinių, kaip
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Administrative and specialized secretaries provide
organizational, communication and documentation
support services, utilizing specialized knowledge of the
business activity of the organization in which they are
employed. They take supervisory responsibility for
office clerks in the organization. Tasks performed
usually include: coordinating, assigning and reviewing
the work of clerical support workers; desktop
publishing; preparing and processing legal documents
and papers, such as deeds, wills, affidavits and briefs;
implementing and supporting the communication,
documentation and internal managerial co-ordination
activities of an organizational unit, on some occasions
utilizing specialized knowledge of the business activity
of the organization; scheduling and confirming
meetings and appointments and communicating
messages for clients; compiling, recording and
reviewing legal and medical records, reports,
documents and correspondence. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 3341 Office supervisors 3342 Legal secretaries
3343 Administrative and executive secretaries 3344
Medical secretaries

Office supervisors supervise and co-ordinate the
activities of workers in major group 4, Clerical support
workers. Tasks include - (a) coordinating, assigning and
reviewing the work of clerks engaged in the following
duties: word processing, record keeping and filing,
operating telephones and switchboards; data entry,
desktop publishing and other activities involving
general office and administrative skills; (b) establishing
work schedules and procedures and co-coordinating
activities with other work units or departments; (c)
resolving work-related problems and preparing and
submitting progress and other reports; (d) training and
instructing employees in job duties, safety procedures
and company policies, or arranging for training to be
provided; (e) evaluating employees’ job performance
and conformance to regulations, and recommending
appropriate personnel action; (f) assisting in
recruitment, interviewing, and selection of employees.
Examples of the occupations classified here: - Clerical
supervisor - Data entry supervisor - Filing clerks
supervisor - Personnel clerks supervisor Some related
occupations classified elsewhere: - Medical records unit
supervisor - 3252 Workers who supervise the activities
of clerical support workers in law offices and legal
departments are classified in Unit group 3342, Legal
secretaries. Those who supervise the activities of
clerical support workers in health facilities where the
work requires specialist knowledge related to health
and medicine, such as processing medical records and
hospital admission details, are classified in Unit group
3344, Medical secretaries. Those who provide direct
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medicininių įrašų tvarkymas ir išsami informacija apie
gydymo stacionare skyrimą, priskiriami 3344 pogrupiui
„Medicinos sekretoriai“. Asmenys, teikiantys tiesioginę
sekretoriaus ir administravimo pagalbą vadovams ar
specialistams (išskyrus teisės ir sveikatos specialistus) ir
prižiūrintys tarnautojų veiklą, priskiriami 3343
pogrupiui „Administravimo ir vykdomieji sekretoriai“.

secretarial and administrative support to a manager or
professional, (except legal and health professionals)
and also supervise the activities of clerical support
workers are classified in Unit group 3343,
Administrative and executive secretaries.

3342

Sekretoriai teisininkai
Legal secretaries

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sekretoriai teisininkai

Description:

Legal secretaries

Aiškinamosios
pastabos:

Teisės institucijų sekretoriai taiko specialias teisės
Explanatory
terminijos ir procedūrų žinias teikdami pagalbą teisės
notes:
specialistams vykdant ryšių palaikymo, dokumentų
rengimo ir vidinio valdymo koordinavimo veiklą teisės
institucijų ir didelių įmonių bei valstybinių įstaigų teisės
padaliniuose. Atliekamos užduotys: (a) teisės aktų ir
tokių dokumentų, kaip aktai, testamentai, rašytiniai
patvirtinimai ir trumpi bylos išdėstymai, rengimas ir
tvarkymas; (b) dokumentų ir laiškų tikrinimas ir
redagavimas, siekiant užtikrinti jų atitiktį teisiniams
reikalavimams; (c) teisinių laiškų klientams,
liudininkams ir teismo tarnautojams siuntimas paštu,
faksu ar siuntimo organizavimas; (d) dokumentų, bylų
aplankų ir teisės bibliotekų tvarkymas ir priežiūra; (e)
prašymų organizuoti posėdį tikrinimas, posėdžių laiko
nustatymas ir organizavimas; (f) pagalba sudarant
biudžetą, stebint išlaidas, rengiant sutarčių projektus ir
nurodymus pirkti ar įsigyti; (g) pagalbinių biuro
darbuotojų darbo priežiūra. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Teisės institucijos sekretorius – Teisės
praktikos vadovas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Teisininko padėjėjas – 3411

3343

Administracijos ir vykdomieji sekretoriai
Administrative and executive secretaries

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Administracijos ir vykdomieji sekretoriai

Description:

Administrative and executive secretaries

Aiškinamosios
pastabos:

Administravimo ir vykdomieji sekretoriai atlieka ryšių
Explanatory
palaikymo, koordinavimo ir organizavimo užduotis
notes:
teikdami pagalbą vadovams bei specialistams ir (arba)
rengia laiškus, ataskaitas ir procesinių veiksmų įrašus,
kitus specialius dokumentus. Atliekamos užduotys: (a)
administracinio susirašinėjimo ir protokolų rengimas;
(b) galutinių terminų ir jų pratęsimo išsiaiškinimas,
siūlymas ir stebėsena; (c) prašymų organizuoti posėdį
tikrinimas, posėdžių ir kelionių laiko nustatymas ir
organizavimas; (d) pagalba sudarant biudžetą, stebint
išlaidas, rengiant sutarčių projektus ir nurodymus pirkti
ar įsigyti; (e) ryšių su kitais darbuotojais palaikymas
įvairiais su organizacijos veikla susijusiais klausimais; (f)
dalykinių ar techninių laiškų rašymas ar atsakymų į juos
rengimas ir kitas panašus susirašinėjimas; (g) žodinių
pareiškimų vykdant procesinius veiksmus teisėkūros
posėdžiuose, teismuose ar panašiose vietose
protokolavimas stenografavimo ar kita specialia įranga;
(h) pagalbinių raštinės darbuotojų darbo priežiūra. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Administracijos
sekretorius – Korespondencijos tvarkytojas – Asmeninis
sekretorius (padėjėjas) – Teismo stenografas – Įmonės
[įstaigos] vadovo padėjėjas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Sekretorius, atliekantis bendras
funkcijas – 4120 – Medicinos įstaigos sekretorius –
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Legal secretaries apply specialized knowledge of legal
terminology and procedures in providing support to
legal professionals with communication,
documentation and internal managerial co-ordination
activities, in law offices, legal departments of large
firms and governments. Tasks include - (a) preparing
and processing legal documents and papers, such as
deeds, wills, affidavits and briefs; (b) reviewing and
proofreading documents and correspondence to
ensure compliance with legal procedures; (c) mailing,
faxing, or arranging for delivery of legal
correspondence to clients, witnesses, and court
officials; (d) organizing and maintaining documents,
case files and law libraries; (e) screening requests for
meetings, scheduling and organizing meetings; (f)
assisting in the preparation of budgets, monitoring of
expenditures, drafting of contracts and purchasing or
acquisition orders; (g) supervising the work of office
support workers. Examples of the occupations here: Legal secretary - Legal practice manager Some related
occupations classified elsewhere: - Legal assistant 3411

Administrative and executive secretaries perform
liaison, coordination and organizational tasks in
support of managers and professionals and/or prepare
correspondence, reports and records of proceedings
and other specialized documentation. Tasks include (a) drafting administrative correspondence and
minutes; (b) obtaining, proposing and monitoring
deadlines and follow-up dates; (c) screening requests
for meetings, scheduling and organizing meetings and
travel arrangements; (d) assisting in the preparation of
budgets, monitoring of expenditures, drafting of
contracts and purchasing or acquisition orders; (e)
liaising with other staff about a range of matters
relating to the organization’s operations; (f) writing and
answering business or technical letters and other
similar correspondence; (g) preparing verbatim reports
of proceedings in legislative assemblies, courts of law
or other places using shorthand or specialized office
equipment. (h) supervising the work of clerical support
workers. Examples of the occupations classified here: Administrative secretary - Correspondence assistant Personal assistant - Court reporter - Executive assistant
Some related occupations classified elsewhere:
Secretary (general) - 4120 Medical transcriptionist 3344
145/323
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3344
3344

Medicinos sekretoriai
Medical secretaries

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medicinos sekretoriai

Description:

Medical secretaries

Aiškinamosios
pastabos:

Medicinos sekretoriai, taikydami specialias medicinos
Explanatory
terminijos ir sveikatos priežiūros teikimo procedūrų
notes:
žinias, teikia pagalbą sveikatos specialistams ir kitiems
darbuotojams atlikdami įvairias ryšių palaikymo,
dokumentų rengimo, administracinio ir vidinio
koordinavimo funkcijas, skirtas padėti medicinos
įstaigų ir kitų su sveikatos priežiūra susijusių institucijų
sveikatos priežiūros darbuotojams. Atliekamos
užduotys: (a) apsilankymų pas gydytoją laiko
nustatymas ir patvirtinimas, taip pat pranešimų
perdavimas medicinos darbuotojams ir pacientams; (b)
medicininių diagramų, ataskaitų, dokumentų ir laiškų
kaupimas, registravimas ir tikrinimas; (c) pokalbiai su
pacientais, pildant formas, dokumentus ir ligos istorijas;
(d) draudimo ir panašių formų dėl draudimo išmokų
pildymas; (e) medicininių bylų ir įrašų, taip pat
techninės bibliotekos tvarkymas; (f) finansinių ataskaitų
ir sąskaitų išrašymo procedūrų rengimas; (g) pagalba
sudarant biudžetą, stebint išlaidas, rengiant sutarčių
projektus ir nurodymus pirkti ar įsigyti; (h) pagalbinių
biuro darbuotojų ir kitų biuro darbuotojų darbo
priežiūra. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Odontologijos klinikos sekretorius – Ligoninės palatos
sekretorius – Medicinos draudimo sąskaitų išrašymo
sekretorius – Medicinos įstaigos administracijos
padėjėjas – Medicinos praktikos vadovas – Medicinos
sekretorius – Medicinos stenografas – Patologijos
sekretorius – Pacientų priežiūros sekretorius –
Medicinos laboratorijos sekretorius Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Medicininių įrašų
technikas – 3252 – Gydytojo padėjėjas – 3256 –
Priimamojo sekretorius – 4226 – Sekretorius – 4120

335

Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai
Regulatory government associate professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai

Description:

Regulatory government associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai užtikrina
Explanatory
atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų
notes:
dokumentų, susijusių su valstybės sienos apsauga,
mokesčiais, socialinėmis išmokomis, laikymąsi ir juos
administruoja bei taiko, tiria su nusikaltimais susijusius
faktus ir aplinkybes, išduoda licencijas ar įgaliojimus,
susijusius su kelionėmis, prekių importu ir eksportu,
įmonių steigimu, pastatų statyba ir panašia valstybės
reglamentuojama veikla, arba tokias paraiškas
nagrinėja. Pagrindinės atliekamos užduotys: valstybės
sienos apsauga ir sieną kertančių asmenų bei
transporto priemonių, kelionės ir transporto
dokumentų ir per sieną pervežamų prekių tikrinimas,
siekiant užtikrinti teisės aktų ir reglamentuojamųjų
dokumentų laikymąsi; mokesčių deklaracijų tikrinimas,
siekiant nustatyti mokėtinų mokesčių sumas asmenims
ir įmonėms; prašymų gauti socialines išmokas
svarstymas ir sprendimas dėl jų suteikimo; prašymų
licencijoms ir įgaliojimams, kurių reikia norint keliauti,
eksportuoti ar importuoti prekes, statyti pastatus,
pradėti verslą ar užsiimti kita valstybės
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Medical secretaries, using specialized knowledge of
medical terminology and health care delivery
procedures, assist health professionals and other
workers by performing a variety of communication,
documentation, administrative and internal
coordination functions, to support health workers in
medical facilities and other health-care related
organizations. Tasks include - (a) scheduling and
confirming medical appointments and communicating
messages for medical staff; and patients; (b) compiling,
recording and reviewing medical charts, reports,
documents and correspondence; (c) interviewing
patients to complete forms, documents and case
histories; (d) completing insurance and other claims
forms; (e) maintaining medical files and records and
technical library; (f) preparing financial statements and
billing procedures; (g) assisting in the preparation of
budgets, drafting of contracts and purchasing or
acquisition orders; (h) supervising the work of office
support workers and other office staff. Examples of the
occupations classified here: - Dental secretary Hospital ward secretary - Medical insurance billing
secretary - Medical office administrative assistant Medical practice manager - Medical secretary Medical stenographer - Medical transcriptionist Pathology secretary - Patient care secretary - Medical
laboratory secretary Some related occupations
classified elsewhere: - Medical records technician 3252 - Medical assistant - 3256 - Medical office
receptionist - 4226 - Secretary (general) - 4120

Regulatory government associate professionals
administer, enforce or apply relevant government rules
and regulations relating to national borders, taxes,
social benefits, investigate facts and circumstances
relating to crimes, and issue or examine applications
for licences or authorizations in connection with travel,
exports and imports of goods, establishment of
businesses, erection of buildings and other activities
subject to government regulations. Tasks performed
usually include: patrolling national borders and
checking persons and vehicles, travel and transport
documents and goods transported across the border
to ensure enforcement of government rules and
regulations; examining tax returns to determine taxes
payable by persons and businesses; examining and
deciding on applications for social benefits; examining
and deciding on applications for government
authorizations and licences necessary to travel, export
or import goods, erect buildings, establish businesses
or undertake other activities subject to government
regulations; monitoring the application of price, wage
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reglamentuojama veikla, svarstymas ir sprendimas dėl
jų išdavimo; kainų, darbo užmokesčio ar svorių ir matų
reglamentavimo dokumentų laikymosi kontrolė;
įrodymų gavimas ir tikrinimas, liudininkų ir įtariamųjų
apklausa ir dokumentų bei kompiuterinių failų analizė.
Jiems gali vadovauti vyresnieji valstybės pareigūnai,
vadovai ar valdytojai. Gali būti priskirtas vadovavimas
kitiems darbuotojams. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 3351 Muitinės ir
pasienio inspektoriai 3352 Mokesčių tarnybų
inspektoriai 3353 Socialinių išmokų specialistai 3354
Licencijų išdavimo specialistai 3355 Policijos
inspektoriai ir tyrėjai 3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji
valstybės tarnybų specialistai

or weights and measures regulations; obtaining and
verifying evidence, interviewing witnesses and suspects
and analyzing documents and computer files. They
may receive guidance from senior government officials
or managers. Supervision of other workers may be
included. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 3351 Customs
and border inspectors 3352 Government tax and excise
officials 3353 Government social benefits officials 3354
Government licensing officials 3355 Police inspectors
and detectives 3359 Regulatory government associate
professionals not elsewhere classified

3351

Muitinės ir pasienio inspektoriai
Customs and border inspectors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Muitinės ir pasienio inspektoriai

Description:

Customs and border inspectors

Aiškinamosios
pastabos:

Muitinės ir pasienio inspektoriai tikrina asmenis ir
Explanatory
transporto priemones, kertančius valstybės sieną,
notes:
siekdami administruoti ir užtikrinti atitinkamų teisės
aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi.
Atliekamos užduotys: (a) valstybės sienos ir teritorinių
vandenų apsauga, siekiant užkirsti kelią nelegaliam
asmenų įvažiavimui į šalį ar išvykimui iš jos, taip pat
nelegaliam valiutos ar prekių importui ar eksportui; (b)
valstybės sieną kertančių asmenų kelionės dokumentų
tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad jie turėtų visus
būtinus įgaliojimus ir pažymėjimus; (c) valstybės sieną
kertančių asmenų bagažo tikrinimas, siekiant užtikrinti,
kad jo turinys atitiktų teisės aktų ir
reglamentuojamuosius dokumentus dėl prekių ir
valiutų importo ar eksporto; (d) valstybės sieną
kertančių transporto priemonių dokumentų ir krovinių
tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi
valstybės nustatytų prekių tranzito, importo ir eksporto
taisyklių ir reglamentuojamųjų dokumentų, taip pat
patikrinti, ar sumokėti būtini mokesčiai; (e) asmenų
sulaikymas ir uždraustų ir nedeklaruotų prekių, vežtų
pažeidžiant migracijos ir muitinės įstatymus ir kitus
teisės aktus, konfiskavimas; (f) veiksmų koordinavimas
ir bendradarbiavimas su kitomis su teisėtvarka,
deportavimu ir baudžiamuoju persekiojimu
susijusiomis įstaigomis; (g) panašių administracinių
užduočių atlikimas, registruojant tyrimų rezultatus,
operacijas, pažeidimus ir tyrimus; (h) prireikus
liudijimas teismuose dėl atliktų tyrimų aplinkybių ir
rezultatų. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Pasienio
inspektorius – Muitinės inspektorius – Pasų kontrolės
pareigūnas – Imigracijos pareigūnas – Muitininkas

3352

Mokesčių ir akcizo tarnybų pareigūnai
Government tax and excise officials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mokesčių ir akcizo tarnybų pareigūnai

Description:

Government tax and excise officials

Aiškinamosios
pastabos:

Mokesčių tarnybų inspektoriai tikrina mokesčių
Explanatory
deklaracijas, pardavimo ir kitus dokumentus, kad
notes:
nustatytų asmenų ar įmonių mokėtinų mokesčių, muitų
ir kitų rinkliavų rūšį ir sumą, apie išskirtinius ar svarbius
atvejus informuoja buhalterius, vyresniuosius valstybės
pareigūnus ar vadovus. Atliekamos užduotys: (a)
organizacijų, įmonių ir visuomenės konsultavimas
įstatymų, kitų teisės aktų ir dokumentų,
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Customs and border inspectors check persons and
vehicles crossing national borders to administer and
enforce relevant government rules and regulations.
Tasks include - (a) patrolling national borders and
coastal waters to stop persons from illegally entering
or leaving the country and from illegally importing or
exporting currency or goods; (b) checking travel
documents of persons crossing national borders to
ensure that they have the necessary authorizations and
certificates; (c) inspecting the luggage of persons
crossing national borders to ensure that it conforms to
government rules and regulations concerning import
or export of goods and currencies; (d) examining
transport documents and freight of vehicles crossing
national borders to ensure conformity with
government rules and regulations concerning goods in
transit and the import and export of goods, and to
verify that necessary payments have been made; (e)
detaining persons and seizing prohibited and
undeclared goods found to be in violation of
immigration and customs laws; (f) co-ordinating and
co-operating with other agencies involved in law
enforcement, deportation and prosecution; (g)
performing related administrative tasks to record
findings, transactions, violations and determinations;
(h) when necessary, testifying in a court of law about
the circumstances and results of investigations carried
out. Examples of the occupations classified here: Border inspector - Customs inspector - Passport
checking officer - Immigration officer - Customs officer

Government tax and excise officials examine tax
returns, bills of sale and other documents to determine
the type and amount of taxes, duties and other types
of fees to be paid by individuals or businesses,
referring exceptional or important cases to
accountants, senior government officials or Managers.
Tasks include - (a) advising organizations, enterprises
and the public on government laws, rules and
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reglamentuojančių mokesčių, muitų ir kitų valstybinių
rinkliavų nustatymą ir mokėjimą, taip pat piliečių teisių
ir pareigų klausimais; (b) mokesčių deklaracijų,
pardavimo dokumentų ir kitų atitinkamų dokumentų
tikrinimas, nustatant mokėtinų mokesčių, muitų ir kitų
rinkliavų rūšį ir sumą; (c) pateiktų mokesčių deklaracijų
ir apskaitos duomenų, organizacijų sistemų ir vidaus
kontrolės priemonių tikrinimas, siekiant užtikrinti
apmokestinimo įstatymų ir reglamentuojamųjų
dokumentų atitiktį; (d) atitinkamų administracinių
užduočių atlikimas, įforminant tyrimų rezultatus,
tvarkant įrašus ir teikiant ataskaitas dėl veiksmų, kurių
buvo imtasi atskirais atvejais. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Akcizo specialistas – Mokesčių inspekcijos
specialistas – Mokesčių inspektorius Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Buhalteris – 2411 –
Auditorius – 2411

regulations concerning the determination and payment
of taxes, duties and other government fees, and on the
public’s rights and obligations; (b) examining tax
returns, bills of sale and other relevant documents to
determine type and amount of taxes, duties and other
types of fees to be paid; (c) investigating filed tax
returns and accounting records, systems and internal
controls of organizations to ensure compliance with
taxation laws and regulations; (d) performing related
administrative tasks to document findings, maintain
records and report on actions taken for cases;
Examples of the occupations classified here: - Excise
officer - Tax officer - Taxation inspector Some related
occupations classified elsewhere: - Accountant – 2411 Auditor – 2411

3353

Socialinių išmokų pareigūnai
Government social benefits officials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Socialinių išmokų pareigūnai

Description:

Government social benefits officials

Aiškinamosios
pastabos:

Socialinių išmokų specialistai nagrinėja prašymus dėl
Explanatory
valstybinių, finansinių ar paslaugų programų, kad
notes:
nustatytų tinkamumą gauti išmokas ar atitinkamas
paslaugas ir jų kiekį, apie išskirtinius ar svarbius atvejus
informuoja vyresniuosius valstybės pareigūnus ar
vadovus. Atliekamos užduotys: (a) asmenų ar
organizacijų konsultavimas įstatymų, kitų teisės aktų ir
dokumentų, reglamentuojančių valstybines socialinio
aprūpinimo programas ir išmokų sumų nustatymą ir
išmokėjimą, ar nukreipimo į kitas tarnybas arba piliečių
teisių ir pareigų klausimais; (b) prašymų ir kitų
dokumentų nagrinėjimas, siekiant nustatyti socialinio
aprūpinimo išmokų, kurias turėtų gauti asmenys, rūšį ir
dydį; (c) dokumentų vertinimas ir pokalbiai su išmokų
gavėjais, siekiant užtikrinti tinkamumą gauti tęstines
išmokas ar paslaugas; (d) panašių administracinių
užduočių atlikimas, tvarkant klientų duomenis ir
rengiant sprendimų dėl tinkamumo, nukreipimo į kitas
tarnybas, išmokų mokėjimo nutraukimo ir
piktnaudžiavimo ar sukčiavimo ataskaitas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Pensijų skyriaus specialistas –
Socialinių išmokų skyriaus specialistas – Socialinio
draudimo išmokų specialistas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Socialinis darbuotojas – 2635 –
Konsultantas specialistas – 2635

3354

Licencijų išdavimo pareigūnai
Government licensing officials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Licencijų išdavimo pareigūnai

Description:

Government licensing officials

Aiškinamosios
pastabos:

Licencijų išdavimo specialistai nagrinėja prašymus dėl
licencijų eksportuoti ar importuoti prekes, įsteigti
įmonę, statyti namus ar kitus statinius arba gauti pasą,
sprendžia dėl licencijų ir pasų išdavimo patvirtinimo,
nustato ypatingas sąlygas ar apribojimus išduotoms
licencijoms, apie išskirtinius ar svarbius atvejus
informuoja vyresniuosius valstybės pareigūnus ar
vadovus. Atliekamos užduotys: (a) asmenų
konsultavimas įstatymų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių prašomų licencijų rūšį ir tokių
licencijų išdavimo sąlygas, piliečių teisių ir pareigų
klausimais; (b) prašymų ir atitinkamų dokumentų

Explanatory
notes:

Government licensing officials examine applications for
licences to export or import goods, set up businesses,
build houses or other structures, or to obtain
passports, determine eligibility of applications for
issuing licences or passports, and identify specific
conditions or restrictions to be attached to licences
issued, referring exceptional or important cases to
Senior government officials or Managers. Tasks include
- (a) advising individuals on government laws and
regulations concerning the type of licence required
and the conditions attached to such licences, and on
the public's rights and obligations; (b) examining
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Government social benefits officials examine
applications for government, financial or service
programs to determine eligibility and amount of
benefit or appropriate services, referring exceptional or
important cases to senior government officials or
managers. Tasks include - (a) advising individuals and
organizations on government laws, rules and
regulations concerning government benefit programs
and the determination and disbursement of payments
or referral to services, as well as on the public’s rights
and obligations; (b) examining applications and other
relevant documents to determine type and amount of
benefit which individuals are eligible to receive; (c)
assessing documentation and interviewing benefit
recipients to ensure eligibility for continuing benefits
or services; (d) performing related administrative tasks
to maintain client records and prepare reports on
determinations regarding eligibility, referral decisions,
termination of benefits and abuse or fraud; Examples
of the occupations classified here: - Pensions officer Social benefits officer - Social security claims officer
Some related occupations classified elsewhere: - Social
workers - 2635 - Counselling professionals - 2635
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nagrinėjimas ir sprendimų dėl licencijų išdavimo ir joms
taikytinų sąlygų priėmimas; (c) prašymų išduoti pasus
nagrinėjimas ir tvirtinimas; (d) panašių administracinių
užduočių atlikimas, tvarkant prašymus, įforminant
veiklą, vertinimą ir sprendimus, rengiant laiškus, kuriais
prašymų teikėjai informuojami apie sprendimus dėl
licencijos išdavimo; (e) testų, kuriuos reikia atlikti norint
išduoti licencijas prašymų teikėjams, administravimas ir
rezultatų skaičiavimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Licencijų išdavimo specialistas – Pasų
išdavimo specialistas – Statybos leidimų (licencijų)
specialistas – Verslo leidimų (licencijų) specialistas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Pastatų
priežiūros tarnybos inspektorius – 3112 – Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros inspekcijos inspektorius –
3112

applications and relevant documents and determining
whether a licence can be granted and the conditions
which should be attached; (c) examining applications
and approving the issue of passports; (d) performing
related administrative tasks to process applications,
document activities, evaluations and determinations,
and to prepare correspondence to inform applicants of
licensing decisions; (e) administering and scoring tests
required to license applicants. Examples of the
occupations classified here: - Licensing officer Passport officer (issuing) - Building permit (licensing)
officer - Business permit (licensing) officer Some
related occupations classified elsewhere: - Building
inspectors - 3112 - Fire inspectors - 3112

3355

Policijos inspektoriai ir sekliai
Police inspectors and detectives

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Policijos inspektoriai ir sekliai

Description:

Police inspectors and detectives

Aiškinamosios
pastabos:

Policijos inspektoriai ir tyrėjai tiria padarytų nusikaltimų Explanatory
faktus ir aplinkybes, siekdami nustatyti įtariamuosius, ir notes:
renka informaciją, kurios neįmanoma lengvai gauti ar
kuri nėra akivaizdi, apie įstaigas, aplinkybes ar asmenų
elgesį dažniausiai tam, kad užkirstų kelią
nusikaltimams. Atliekamos užduotys: (a) ryšių
užmezgimas ir informacijos apie planuojamus ar
įvykdytus nusikaltimus šaltinių paieška, siekiant užkirsti
kelią nusikaltimams ar išaiškinti įtariamuosius; (b)
įrodymų gavimas ir tikrinimas apžiūrint nusikaltimo ir
nelaimių vietas ieškant nusikaltimo išaiškinimo išsamių
ir fizinių įrodymų, apklausiant liudininkus ir
įtariamuosius, analizuojant dokumentus ir
kompiuterinius failus; (c) įrodymų analizė, siekiant
išaiškinti nusikaltimus, nustatyti kriminalinę veiklą ir
surinkti informaciją teismui; (d) ryšių užmezgimas ir
informacijos, kurios neįmanoma lengvai gauti ar kuri
nėra akivaizdi, apie įstaigas, aplinkybes ar asmenų
elgesį, šaltinių paieška paprastai siekiant užkirsti kelią
nusikaltimams; (e) asmenų suėmimas; (f) liudijimas
teisme ar vadovų informavimas apie aplinkybes ir
tyrimo rezultatus. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Policijos apklausų agentas – Policijos tyrėjas – Policijos
inspektorius Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Policijos generalinis inspektorius – 1112 –
Policijos komisaras – 1112 – Vyresnysis policijos
inspektorius – 1349 – Privatus detektyvas – 3411 –
Policijos pareigūnas – 5412

3359

Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybinių tarnybų specialistai
Government regulatory associate professionals not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybinių tarnybų
specialistai

Description:

Government regulatory associate professionals not
elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur nepriskirtus jaunesniuosius
Explanatory
valstybės tarnybų specialistus. Pavyzdžiui, šiam
notes:
pogrupiui priskiriami žemės, žuvininkystės ir miškų
ūkių, kainų kontrolės, darbo užmokesčio ir svarsčių bei
matų inspektorius. Tokiais atvejais atliekamos užduotys
būtų šios: (a) verslo vykdymo vietos apžiūra, siekiant
užtikrinti, kad prekyboje būtų naudojami tikslūs matai
ir svarsčiai; (b) kainų reguliavimo kontrolė, siekiant
įvertinti prekių ir paslaugų kainų tinkamumą apsaugoti
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Police inspectors and detectives investigate facts and
circumstances relating to crimes committed in order to
identify suspected offenders and obtain information
not readily available or apparent concerning
establishments or the circumstances and behaviour of
persons, mostly in order to prevent crimes. Tasks
include - (a) establishing contacts and sources of
information about crimes planned or committed, in
order to prevent crimes or identify suspected
offenders; (b) obtaining and verifying evidence by
examining crime and accident scenes for clues and
physical evidence, interviewing witnesses and suspects
and analyzing documents and computer files; (c)
analyzing evidence in order to solve crimes, identify
criminal activity and gather information for court cases;
(d) establishing contacts and sources of information
not readily available or apparent concerning
establishments or the circumstances and behaviour of
persons, usually with the aim of preventing a crime; (e)
making arrests; (f) testifying in courts of law or
reporting to superiors about circumstances and results
of investigations. Examples of the occupations
classified here: - Police inquiry agent - Police detective
- Police inspector Some related occupations classified
elsewhere: - Police inspector-general - 1112 - Police
commissioner - 1112 - Police superintendent - 1349 Private detective - 3411 - Police officer - 5412

This unit group covers government regulatory
associate professionals not classified elsewhere. For
instance the group includes agricultural, fisheries,
forestry, prices, wages and weights and measures
inspectors. In such cases tasks would include - (a)
examining places of business to ensure the use of
correct weights and measures in trade; (b) monitoring
price regulations to assess appropriateness of costs for
goods and services to protect consumer interests; (c)
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vartotojų interesus; (c) darbo užmokesčio reguliavimo
kontrolė, siekiant užtikrinti, kad už atliktą darbą būtų
tinkamai atlyginta, ir įvertinti, ar laikomasi užimtumo
standartus reglamentuojančių teisės aktų; (d) panašių
tyrimo ir administravimo užduočių atlikimas,
registruojant tyrimų rezultatus, įforminant atitikties
problemas ar netinkamą verslo praktiką, taip pat
rengiant ataskaitas ir korespondenciją. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Žemės ūkių inspektorius –
Žuvininkystės ūkių inspektorius – Miškų ūkių
inspektorius – Kainų kontrolės inspektorius – Darbo
užmokesčio inspektorius – Svarsčių ir matų
inspektorius Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros
inspekcijos inspektorius – 3112 – Sveikatos saugos
inspektorius – 3257 – Profesinės sveikatos ir darbo
saugos inspektorius – 3257 – Apsaugos nuo taršos ir
sveikatos saugos inspektorius – 3257 – Sanitarijos
inspektorius – 3257

monitoring wage regulations to ensure appropriate
levels of pay for work performed and to assess
compliance with employment standards legislation; (d)
performing related investigative and administrative
tasks to record findings, document compliance
problems or inappropriate business practices and to
prepare reports and correspondence. Examples of the
occupations classified here: - Agricultural inspector Fisheries inspector - Forestry inspector - Prices
inspector - Wage inspector - Weights and measures
inspector Some related occupations classified
elsewhere: - Fire inspector-3112 - Health Inspector 3257 - Occupational safety inspector- 3257 - Pollution
inspector - 3257 - Sanitary inspector - 3257

34

Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir susijusių profesijų specialistai
Legal, social, cultural and related associate professionals

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir susijusių
profesijų specialistai

Description:

Legal, social, cultural and related associate
professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir
Explanatory
giminiškų profesijų specialistai atlieka technines
notes:
užduotis, susijusias su teisinių paslaugų, socialinio
darbo, kultūros, maisto gaminimo, sporto ir religijos
žinių taikymu praktikoje. Kompetentingam daugumos
šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia
įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio
darbuotojų atliekamos užduotys: techninių ir praktinių
paslaugų teikimas ir pagalbinių funkcijų atlikimas
vykdant procesinius veiksmus ir tyrimus, socialinėse ir
visuomeninėse programose, socialinėse ir visuomenės
paramos programose, religinėje ir kultūrinėje veikloje;
dalyvavimas ir teisėjavimas sporto renginiuose; sporto
treniravimo metodų, kūno rengybos ir pramoginių
programų sudarymas ir taikymas; kūrybinių ir techninių
įgūdžių derinimas vykdant įvairią meninę, kultūrinę ir
kulinarinę veiklą; patiekalų receptų kūrimas ir
valgiaraščių sudarymas, taip pat maisto ruošimo
priežiūra. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
skirstomos į tokias grupes: 341 Jaunesnieji teisės,
socialinių ir religijos profesijų specialistai 342 Sporto ir
kūno rengybos darbuotojai 343 Jaunesnieji meno,
kultūros ir kulinarijos specialistai

341

Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai
Legal, social and religious associate professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų
specialistai

Description:

Legal, social and religious associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų
Explanatory
specialistai teikia technines ir praktines paslaugas ir
notes:
atlieka pagalbines funkcijas, vykdydami procesinius
veiksmus ir tyrimus, socialinės ir visuomenės paramos
programose ir religinėje veikloje. Pagrindinės
atliekamos užduotys: pagalba teisės, socialinio darbo ir
religijos specialistams ir parama jiems; įrodymų
rinkimas ir analizė, teisinių dokumentų rengimas ir
teismo šaukimų įteikimas; socialinės paramos
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Legal, social, cultural and related associate
professionals perform technical tasks connected with
the practical application of knowledge relating to legal
services, social work, culture, food preparation, sport
and religion. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the third ISCO skill level. Tasks performed by workers in
this sub-major group usually include: providing
technical and practical services and support functions
in legal processes and investigations, social and
community assistance programs, and religious and
cultural activities; participating and adjudicating in
sporting events; developing and delivering sports
coaching, fitness and recreational programmes;
combining creative and technical skills in a variety of
artistic, cultural and culinary activities; creating dishes
and menus and overseeing the preparation of meals.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 341 Legal, social and
religious associate professionals 342 Sports and fitness
workers 343 Artistic, cultural and culinary associate
professionals

Legal, social and religious associate professionals
provide technical and practical services and support
functions in legal processes and investigations, social
and community assistance programs and religious
activities. Tasks performed usually include: assisting
and supporting legal, social work and religious
professionals; obtaining and analyzing evidence,
preparing legal documents and serving court orders;
administering and implementing social assistance
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programų ir visuomenės paslaugų administravimas ir
įgyvendinimas; pagalba klientams sprendžiant
asmenines ir socialines problemas; praktinės pagalbos,
rekomendacijų ir moralinės paramos teikimas
asmenims ir bendruomenėms. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 3411 Jaunesnieji teisės ir
giminiškų profesijų specialistai 3412 Jaunesnieji
socialiniai darbuotojai 3413 Jaunesnieji religijos
profesijų specialistai

programs and community services; assisting clients to
deal with personal and social problems; providing
practical assistance, guidance and moral support to
individuals and communities. Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:
3411 Legal and related associate professionals 3412
Social work associate professionals 3413 Religious
associate professionals

3411

Jaunesnieji teisės ir susijusių profesijų specialistai
Legal and related associate professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji teisės ir susijusių profesijų specialistai

Description:

Legal and related associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai
Explanatory
atlieka pagalbines funkcijas teismuose ar teisinių
notes:
paslaugų įstaigose, teikia paslaugas tokiais teisiniais
klausimais, kaip draudimo sutarčių sudarymas, turto
perleidimas ir paskolų suteikimas, taip pat kitų
finansinių sandorių vykdymas ar tyrimų atlikimas
klientų vardu. Atliekamos užduotys: (a) teismo proceso
ir nutarčių įforminimas; (b) pretenzijų, teismo šaukimų,
orderių, šaukimų liudyti teisme ir kitų teismo nurodymų
įteikimas; (c) tvarkos palaikymas teismo ir bylų
nagrinėjimo salėse; (d) teisinių dokumentų, įskaitant
teisminio proceso santraukas, ieškovo ir atsakovo
pareiškimus, apeliacijas, testamentus ir sutartis,
rengimas, dokumentų, kuriuose pateikiama teisinės
pozicijos santrauka arba apibūdinamos paskolų ar
draudimo sąlygos, rengimas; (e) faktų tyrimas, įrodymų
rinkimas ir atitinkamų įstatymų, sprendimų ir kitų
teisinių dokumentų nagrinėjimas, rengiantis nagrinėti
bylą; (f) klientų konsultavimas teisiniais klausimais; (g)
tokių teisinių būklių, kaip nekilnojamojo turto hipoteka,
skolininko turto areštas, sprendimai, servitutas, ir tokių
dokumentų, kaip sutartys ir žemėlapiai, tikrinimas,
tikrinant turto teisinius aprašus ir nuosavybės teisę; (h)
dokumentų, susijusių su nekilnojamojo turto, akcijų
perleidimu ar kitais dalykais, kuriuos reikia formaliai
registruoti, rengimas; (i) galimų prekių, pinigų ar
informacijos vagysčių iš verslo įmonių ir kitų galimų
neteisėto klientų ar darbuotojų elgesio bylų tyrimas; (j)
įmonių ar aplinkybių ir asmenų elgesio tyrimas klientų
vardu. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Teismo
antstolis – Teisėjo padėjėjas – Jaunesnysis nuosavybės
teisių perdavimo specialistas – Teismo tarnautojas –
Taikos teisėjas – Teisės įmonės tarnautojas – Teisininko
padėjėjas – Juristo padėjėjas – Privatus detektyvas –
Referentas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Advokatas – 2611 – Teisėjas – 2612 –
Notaras – 2619 – Teisės institucijos sekretorius – 3342

3412

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai
Social work associate professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

Description:

Social work associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji socialiniai darbuotojai administruoja ir
įgyvendina socialinės paramos programas ir teikia
visuomenines paslaugas, padeda klientams spręsti
asmenines ir socialines problemas. Atliekamos
užduotys: (a) informacijos apie klientų poreikius
rinkimas ir jų įgūdžių, privalumų ir trūkumų vertinimas;
(b) pagalba asmenims, turintiems negalią, ar senyvo

Explanatory
notes:

Social work associate professionals administer and
implement social assistance programs and community
services and assist clients to deal with personal and
social problems. Tasks include - (a) collecting
information relevant to clients’ needs and assessing
their relevant skills, strengths and deficits; (b) helping
persons with disabilities or the elderly to obtain
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Legal and related associate professionals perform
support functions in courts of law or in law offices,
provide services related to such legal matters as
insurance contracts, the transferring of property and
the granting of loans and other financial transactions
or conduct investigations for clients. Tasks include - (a)
documenting court proceedings and judgements; (b)
serving statements of claims, summonses, warrants,
subpoenas and other court orders; (c) maintaining
order in court and hearing rooms; (d) preparing legal
documents including trial briefs, pleadings, appeals,
wills and contracts and preparing, papers summarising
legal positions, or setting out conditions of loans or
insurance; (e) investigating facts, assembling evidence
and researching relevant statutes, decisions and other
legal documents to prepare cases; (f) advising clients
on legal matters; (g) examining documentation such as
mortgages, liens, judgements, easements, contracts
and maps in order to verify properties’ legal
descriptions and ownership; (h) preparing documents
relating to transfer of real estate, stocks or other
matters requiring formal registration; (i) investigating
possible cases of theft of goods, money or information
from business establishments and of other possible
cases of unlawful behaviour by customers or
employees; (j) investigating establishments or the
circumstances and behaviour of persons on behalf of
clients. Examples of the occupations classified here: Bailiff - Judge’s clerk - Conveyancing clerk - Court clerk
- Justice of the peace - Law clerk - Legal assistant Paralegal - Private detective - Title searcher Some
related occupations classified elsewhere: - Lawyer 2611 - Judge - 2612 - Notary - 2619 - Legal secretary 3342
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amžiaus žmonėms, kad jiems būtų teikiamos paslaugos
ir jie galėtų aktyviau dalyvauti visuomeniniame
gyvenime; (c) pagalba klientams supažindinant juos su
galimybėmis ir sudarant veiksmų planus, kartu teikiant
visą reikiamą paramą ir pagalbą; (d) pagalba klientams
nustatant galimybę pasinaudoti ir naudojantis
visuomeniniais ištekliais, įskaitant teisinę, medicinos ir
finansinę pagalbą, būstą, darbą, transportą, pagalbą
persikraustant, dienos priežiūros ir kitas nukreipimo
paslaugas; (e) klientų neįgaliesiems skirtuose namuose
ir laisvės atėmimo įstaigose konsultavimas, jų veiklos
priežiūra ir pagalba planuojant paleidimą prieš terminą
ir jam suėjus; (f) dalyvavimas atrenkant ir įtraukiant
klientus į atitinkamas programas; (g) įsikišimas krizių
metu ir prieglobsčio paslaugų teikimas kritiniais
atvejais; (h) savarankiškumo įgūdžių seminarų,
priklausomybių gydymo programų, elgesio valdymo
programų, jaunimo paslaugų programų ir kitų
visuomeninių ir socialinių paslaugų programų
įgyvendinimas prižiūrint socialinio darbo ar sveikatos
specialistams; (i) pagalba vertinant įsikišimo ir
programų veiksmingumą, stebint klientų pažangą ir
teikiant apie ją ataskaitas; (j) ryšių su kitomis socialinių
paslaugų tarnybomis, mokyklomis ir su klientais
dirbančiais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais
palaikymas, siekiant teikti informaciją ir gauti
atsiliepimus apie bendrą klientų padėtį ir pažangą. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Visuomenės ugdymo
darbuotojas – Visuomeninių paslaugų darbuotojas –
Krizių įveikimo darbuotojas – Paslaugų neįgaliesiems
darbuotojas – Šeimos paslaugų darbuotojas –
Savarankiškumo įgūdžių lavinimo instruktorius –
Psichikos sveikatos stiprinimo darbuotojas – Socialinių
išmokų darbuotojas – Moterų prieglaudos prižiūrėtojas
– Jaunimo tarnybos darbuotojas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Vedybų konsultantas
– 2635 – Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos
priežiūros pareigūnas – 2635 – Lygtinai nuteistų
asmenų priežiūros pareigūnas – 2635 – Socialinis
darbuotojas – 2635

services and to improve their ability to function in
society; (c) assisting clients to identify options and
develop plans of action while providing necessary
support and assistance; (d) assisting clients to identify
and access community resources including legal,
medical and financial assistance, housing, employment,
transportation, assistance with moves, day care and
other referral services; (e) counselling clients living in
group homes and half-way houses, supervising their
activities and assisting in pre-release and release
planning; (f) participating in the selection and
admission of clients to appropriate programs; (g)
providing crisis intervention and emergency shelter
services; (h) implementing life skills workshops,
substance abuse treatment programs, behaviour
management programs, youth services programs and
other community and social service programs under
the supervision of social work or health care
professionals; (i) assisting in evaluating the
effectiveness of interventions and programs by
monitoring and reporting on clients' progress; (j)
maintaining contact with other social service agencies,
schools and health care providers involved with clients
to provide information and obtain feedback on clients'
overall situation and progress. Examples of the
occupations classified here: - Community development
worker - Community service worker - Crisis
intervention worker - Disability services worker - Family
services worker - Life skills instructor - Mental health
support worker - Welfare support worker - Women's
shelter supervisor - Youth services worker Some
related occupations classified elsewhere: - Marriage
counsellor - 2635 - Parole officer - 2635 - Probation
officer - 2635 - Social worker - 2635

3413

Jaunesnieji religijos profesijų specialistai
Religious associate professionals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Jaunesnieji religijos profesijų specialistai

Description:

Religious associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji religijos profesijų specialistai teikia pagalbą Explanatory
dvasininkams ar religinei bendruomenei, atlieka su
notes:
religija susijusius darbus, sako pamokslus ir propaguoja
tam tikro tikėjimo mokymus, taip pat siekia didinti
gerovę pasitelkdami tikėjimą ir dvasinius mokymus.
Atliekamos užduotys: (a) su religija susijusių darbų
atlikimas; (b) pamokslų sakymas ir tam tikro tikėjimo
mokymų bei tiesų propagavimas; (c) pagalba per
viešąsias pamaldas ir religines apeigas; (d) tikybos
mokymas, sielovados ir moralinės pagalbos teikimas
asmenims ir bendruomenėms; (e) programų, skirtų
skurstantiesiems aprūpinti maistu, apranga ir pastoge,
administravimas ir dalyvavimas jose; (f) bendruomenių
ir asmenų konsultavimas deramo elgesio ir tikėjimo,
siekiant palaikyti gerovę ar ją didinti, klausimais. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Novicijus –
Pamokslininkas pasaulietis – Vienuolis – Vienuolė Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Bonza –
2636 – Imamas – 2636 – Dvasininkas – 2636 – Pudžaris
– 2636 – Kunigas – 2636 – Rabinas – 2636 – Žolininkas
– 3230 – Kaimo gydūnas – 3230 – Gydanti ragana –
3230
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Religious associate professionals provide support to
ministers of religion or to a religious community,
undertake religious works, preach and propagate the
teachings of a particular religion and endeavour to
improve well-being through the power of faith and
spiritual advice. Tasks include - (a) undertaking
religious works; (b) preaching and propagating the
teachings of a particular religious faith; (c) assisting at
services of public worship and religious rites; (d)
providing religious education, spiritual guidance and
moral support to individuals and communities; (e)
administering and participating in programs to provide
food, clothing and shelter to those in need; (f) advising
communities and individuals on proper behaviour and
faith to preserve or improve well-being. Examples of
the occupations classified here: - Faith healer - Lay
preacher - Monk - Nun Some related occupations
classified elsewhere: - Bonze - 2636 - Imam - 2636 Minister of religion - 2636 - Poojari - 2636 - Priest 2636 - Rabbi - 2636 - Herbalist - 3230 - Village healer 3230 - Witch doctor- 3230
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342

Sporto ir kūno rengybos darbuotojai
Sports and fitness workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Sporto ir kūno rengybos darbuotojai

Description:

Sports and fitness workers

Aiškinamosios
pastabos:

Sporto ir kūno rengybos darbuotojai rengiasi sporto
Explanatory
varžyboms ir jose dalyvauja už atlyginimą, treniruoja
notes:
sportininkus mėgėjus ir profesionalus, kad jų rezultatai
būtų geresni, skatina dalyvauti sporte ir gerina jo
standartus, organizuoja sporto renginius ir teisėjauja
juose, instruktuoja, treniruoja ir prižiūri įvairią mankštą
ir kitą laisvalaikio veiklą. Pagrindinės atliekamos
užduotys: dalyvavimas sporto varžybose; vadovavimas
treniruotėms, siekiant lavinti sporto įgūdžius ir plėsti
žinias apie jį; sportinius renginius reguliuojančių
taisyklių sudarymas ir jų eigos kontrolė; treniruočių
planavimas, organizavimas ir vykdymas; kūno rengybos
programų sudarymas ir kūrimas; grupinių mankštų
rengimas ir asmeninio trenerio paslaugos įvairiose
kūno rengybos srityse; sporto skatinimas ir sportinių
įgūdžių lavinimas, jaunuolių dalyvavimo sportinėje
veikloje priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į
tokius pogrupius: 3421 Sportininkai ir žaidėjai 3422
Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai 3423 Kūno
rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai

3421

Sportininkai ir žaidėjai
Athletes and sports players

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sportininkai ir žaidėjai

Description:

Athletes and sports players

Aiškinamosios
pastabos:

Sportininkai ir žaidėjai dalyvauja varžybose. Jie
treniruojasi ir varžosi individualiai arba pasirinkto
sporto komandoje. Atliekamos užduotys: (a)
dalyvavimas varžybose; (b) dalyvavimas reguliariose
pratybose ir treniruotėse, privačiose treniruotėse,
siekiant palaikyti reikiamą kūno rengybos ir įgūdžių
lygį; (c) sportuoti skatinančios veiklos vykdymas ir
pokalbiai su žiniasklaida; (d) konkrečios sporto šakos
išmanymas; (e) sprendimai dėl strategijų
konsultuojantis su treneriais; (f) kitų varžybų dalyvių ir
varžybų vietų sąlygų vertinimas; (g) varžymasis
varžybose; (h) su konkrečiu sportu susijusių teisės aktų
ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi
užtikrinimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Sportininkas – Boksininkas – Šachmatininkas –
Futbolininkas – Golfo žaidėjas – Ledo ritulio žaidėjas –
Jodinėtojas – Pokerio žaidėjas – Lenktynininkas –
Slidininkas – Tenisininkas – Imtynininkas

Explanatory
notes:

Athletes and sport players participate in competitive
sporting events. They train and compete, either
individually or as part of a team, in their chosen sport.
Tasks include - (a) participating in competitive sporting
events; (b) participating in regular practice and training
sessions and undertaking private training to maintain
the required standard of fitness and skill; (c)
undertaking sports promotional activities and media
interviews; (d) maintaining a high degree of expertise
in a particular sport; (e) deciding on strategies in
consultation with coaches; (f) assessing other
competitors and conditions at venues; (g) competing in
sporting events; (h) adhering to the rules and
regulations associated with a specific sport. Examples
of the occupations classified here: - Athlete - Boxer Chess player - Footballer - Golfer - Hockey player Jockey - Poker player - Racing driver - Skier - Tennis
player - Wrestler

3422

Sporto treneriai, instruktoriai ir pareigūnai
Sports coaches, instructors and officials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sporto treneriai, instruktoriai ir pareigūnai

Description:

Sports coaches, instructors and officials

Aiškinamosios
pastabos:

Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai dirba su
Explanatory
sportininkais mėgėjais ir profesionalais, siekdami
notes:
gerinti jų rezultatus, skatina dalyvavimą sporte, taip pat
organizuoja sporto varžybas ir pagal nustatytas
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Sports and fitness workers prepare for and compete in
sporting events for financial gain, train amateur and
professional sportsmen and women to enhance
performance, promote participation and standards in
sport, organize and officiate sporting events, and
provide instruction, training and supervision for various
forms of exercise and other recreational activities.
Tasks performed usually include: participating in
competitive sporting events; conducting sports training
to develop ability in and knowledge of the sport;
compiling rules concerning the conduct of sporting
competitions, and controlling the progress of these
events; planning, organizing and conducting practice
sessions; developing and designing fitness
programmes; delivering group exercise classes and
personal tuition in a variety of fitness activities;
promoting sports and sports skills development, and
overseeing the participation of young people in sport.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 3421 Athletes and sports players
3422 Sports coaches, instructors and officials 3423
Fitness and recreation instructors and program leaders

Sports coaches, instructors and officials work with
amateur and professional sportspersons to enhance
performance, encourage greater participation in sport,
and organize and officiate in sporting events according
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taisykles jose teisėjauja. Atliekamos užduotys: (a)
sportininkų ar komandų privalumų ir trūkumų
nustatymas; (b) treniruočių ir pratybų planavimas,
rengimas ir vykdymas; (c) varžybų grafikų ir programų
rengimas, planavimas ir derinimas; (d) sportininkų ar
komandų motyvavimas ir rengimas varžyboms ar
žaidimui; (e) varžybų strategijos kūrimas, žaidimo planų
rengimas ir nurodymų davimas sportininkams ir
žaidėjams žaidimo ar varžybų metu; (f) sportininkų ar
komandų rezultatų analizė ir vertinimas, treniruočių
programų keitimas; (g) metodų ir rezultatų stebėsena ir
analizė, nustatymas, kaip tobulėti ateityje; (h)
teisėjavimas per varžybas ar sportininkų pasirodymus,
laikantis žaidimo standartų ir užtikrinant, kad būtų
laikomasi žaidimo taisyklių ir saugą reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų; (i) laiko matavimas
chronometru ir taškų skaičiavimas renginiuose ar
varžybose; (j) teisėjavimas besivaržantiems
sportininkams, taškų ir baudų skyrimas už pažeidimus
ir rezultatų skaičiavimas; (k) taškų ir kitų sportinių
rezultatų kaupimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Sporto treneris – Sporto teisėjas – Slidinėjimo
instruktorius – Sporto specialistas – Plaukimo
instruktorius Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Kūno rengybos instruktorius – 3423 –
Jojimo instruktorius – 3423

to established rules. Tasks include - (a) identifying
strengths and weaknesses of athletes or teams; (b)
planning, developing and implementing training and
practice sessions; (c) developing, planning and coordinating competitive schedules and programs; (d)
motivating and preparing athletes or teams for
competitive events or games; (e) formulating
competitive strategy, developing game plans and
directing athletes and players during games or athletic
events; (f) analysing and evaluating athletes' or teams'
performances and modifying training programs; (g)
monitoring and analysing technique and performance,
and determining how future improvements can be
made; (h) officiating at sporting events or athletic
competitions to maintain standards of play and to
ensure that game rules and safety regulations are
observed; (i) recording lapsed time and keeping score
during events or competitions; (j) judging the
performance of competitors, awarding points,
imposing penalties for infractions and determining
results; (k) compiling scores and other athletic records.
Examples of the occupations classified here: - Sports
coach - Referee - Ski instructor - Sports official Swimming instructor Some related occupations
classified elsewhere: - Fitness instructor - 3423 - Horse
riding instructor - 3423

3423

Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai ir programų vadovai
Fitness and recreation instructors and program leaders

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai ir programų
vadovai

Description:

Fitness and recreation instructors and program leaders

Aiškinamosios
pastabos:

Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų
Explanatory
vadovai vadovauja grupėms ir asmenims, teikia jiems
notes:
patarimus ir juos instruktuoja užsiimant poilsio, kūno
rengybos ar ekstremalia nuotykine veikla. Atliekamos
užduotys: (a) su poilsiu ir kūno rengyba susijusios
veiklos planavimas ir vykdymas; (b) su poilsiu, sportu ar
kūno rengyba susijusios veiklos stebėsena, siekiant
užtikrinti saugą, prireikus medicinos ar pirmosios
pagalbos teikimas; (c) klientų gebėjimų ir fizinės
formos vertinimas ir stebėsena, taip pat pratimų
rekomendavimas; (d) kūno rengyboje ir poilsio veikloje
naudojamų kūno judesių, sąvokų ir įgūdžių rodymas ir
mokymas; (e) aiškinimas, kaip naudoti įrangą; (f)
saugos procedūrų, taisyklių ir reglamentuojamųjų
dokumentų aiškinimas ir jų laikymosi užtikrinimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Aerobikos
instruktorius – Kūno rengybos instruktorius – Jojimo
instruktorius – Ekstremalios nuotykinės veiklos gidas –
Asmeninis treneris – Buriavimo instruktorius –
Nardymo instruktorius Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Slidinėjimo instruktorius – 3422
– Plaukimo instruktorius – 3422

343

Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai
Artistic, cultural and culinary associate professionals

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai

Description:

Artistic, cultural and culinary associate professionals

Aiškinamosios
pastabos:

Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai
Explanatory
derina kūrybinius įgūdžius su techninėmis ir
notes:
kultūrinėmis žiniomis fotografuodami ir tvarkydami
nuotraukas; kurdami teatro scenų, parduotuvių ir namų
interjerų dizainą ir juos dekoruodami; rengdami
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Fitness and recreation instructors and program leaders
lead, guide and instruct groups and individuals in
recreational, fitness or outdoor adventure activities.
Tasks include - (a) planning and carrying out
recreational and fitness activities; (b) monitoring
recreational, sports or fitness activities to ensure safety
and provide emergency or first aid assistance when
required; (c) evaluating and monitoring clients’ abilities
and fitness and recommending activities; (d)
demonstrating and teaching body movements,
concepts and skills used in fitness routines and
recreational activities; (e) instructing in the use of
equipment; (f) explaining and enforcing safety
procedures, rules and regulations. Examples of the
occupations classified here: - Aerobics instructor Fitness instructor - Horse riding instructor - Outdoor
adventure guide - Personal trainer - Sailing instructor Underwater diving instructor Some related occupations
classified elsewhere: - Ski instructor - 3422 - Swimming
instructor - 3422

Artistic cultural and culinary associate professionals
combine creative skills and technical and cultural
knowledge in taking and processing still photographs;
design and decoration of theatre sets, shop displays
and the interiors of homes; preparation of objects for
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objektus ekspozicijai; prižiūrėdami bibliotekų ir galerijų
kolekcijas, įrašus ir katalogų sudarymo sistemas;
sudarydami valgiaraščius ir ruošdami bei patiekdami
maistą; teikdami pagalbą kuriant spektaklius, filmus ir
televizijos programas; taip pat vykdydami kitų meno ir
kultūros sričių veiklą. Pagrindinės atliekamos užduotys:
asmenų, renginių, vaizdų, medžiagų, gaminių ir kitų
objektų fotografavimas fotoaparatu; meninių metodų
taikymas kuriant gaminių dizainą, dekoruojant interjerą
ir skatinant pardavimą; objektų išdėstymas ir
parengimas ekspozicijai; eksponatų pastatymo,
eksponavimo dėklų ir zonų dizaino kūrimas ir
tvarkymas; valgiaraščių sudarymas ir maisto ruošimo
priežiūra; pagalba direktoriams ir atlikėjams statant
teatro spektaklius, filmus, kuriant televizijos programas
ar reklamą. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 3431 Fotografai 3432 Interjero dizaineriai ir
dekoratoriai 3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų
technikai 3434 Vyriausieji virėjai 3435 Kiti jaunesnieji
meno ir kultūros specialistai

display; maintenance of library and gallery collections,
records and cataloguing systems; creation of menus
and preparation and presentation of food; provision of
support for stage, film and television production; and
in other areas of artistic and cultural endeavour. Tasks
performed usually include: operating still cameras to
photograph people, events, scenes, materials, products
and other subjects; applying artistic techniques to
product design, interior decoration and sales
promotion; mounting and preparing objects for
display; designing and arranging exhibit furnishings,
display cases and display areas; designing menus and
overseeing the preparation of food; assisting directors
and performers with the staging of theatrical, motion
picture, television or commercial productions
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 3431 Photographers 3432
Interior designers and decorators 3433 Gallery,
museum and library technicians 3434 Chefs 3435 Other
artistic and cultural associate professionals

3431

Fotografai
Photographers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Fotografai

Description:

Photographers

Aiškinamosios
pastabos:

Fotografai fotografuoja žmones, renginius, vaizdus,
Explanatory
medžiagas, gaminius ir kitus objektus. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) fotografavimas reklamos ar kitais
komerciniais, pramoniniais ar moksliniais tikslais,
spausdinamai medžiagai ir straipsniams iliustruoti
laikraščiuose, žurnaluose ir kituose leidiniuose; (b)
pavienių asmenų ar jų grupių portretinių nuotraukų
darymas; (c) konkrečios užduoties reikalavimų
nagrinėjimas ir sprendimas, kokio fotoaparato,
fotojuostos, apšvietimo ir fono detalių reikia; (d)
nuotraukų komponavimas, techninis įrangos
sureguliavimas ir fotografuojamo objekto priderinimas;
(e) darbas su skaitytuvais, perkeliant nuotraukas į
kompiuterius; (f) darbas kompiuteriais apdorojant
nuotraukas; (g) nuotraukų pritaikymas, kad būtų galima
kurti naujus skaitmeninius vaizdus, įtraukiamus į
multimedijos gaminius; (h) retušavimas naudojant
kompiuterinius ir kitus metodus, siekiant pageidaujamo
vaizdinio efekto. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Aerofotografas – Reklamos fotografas – Pramonės
srities fotografas – Fotožurnalistas – Fotografas –
Portretų fotografas – Mokslo srities fotografas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Kino
filmo kameros operatorius – 3521 – Vaizdo kameros
operatorius – 3521 – Elektroninės įrangos mechanikas
– 7421 – Fotografijos įrangos taisytojas – 7311 –
Fotograviūrų fotografas – 7321 – Fotolitografas – 7321

3432

Interjero dizaineriai ir dekoratoriai
Interior designers and decorators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Interjero dizaineriai ir dekoratoriai

Description:

Interior designers and decorators

Aiškinamosios
pastabos:

Interjero dizaineriai ir dekoratoriai planuoja ir kuria
komercinių, gamybinių, visuomeninių, mažmeninės
prekybos ir gyvenamųjų pastatų interjerą, siekdami
sukurti pastato paskirčiai pritaikytą aplinką,
atsižvelgdami į veiksnius, gerinančius gyvenamąją bei
darbo aplinką ir skatinančius pardavimą. Jie

Explanatory
notes:

Interior designers and decorators plan and design
commercial, industrial, public, retail and residential
building interiors to produce an environment tailored
to a purpose, taking into consideration factors that
enhance living and working environments and sales
promotion. They coordinate and participate in their
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Photographers operate still cameras to photograph
people, events, scenes, materials, products and other
subjects. Tasks include - (a) taking photographs for
advertising, or other commercial, industrial or scientific
purposes and to illustrate stories and articles in
newspapers, magazines and other publications; (b)
taking portrait photographs of persons and groups of
persons; (c) studying requirements of a particular
assignment and decide on type of camera, film,
lighting and background accessories to be used; (d)
determining picture composition, making technical
adjustments to equipment and photograph subject; (e)
operating scanners to transfer photographic images to
computers; (f) operating computers to manipulate
photographic images; (g) adapting existing
photographic images to create new digitized images to
be included in multimedia products; (h) using airbrush,
computer or other techniques to create the desired
visual effect. Examples of the occupations classified
here: - Aerial photographer - Commercial
photographer - Industrial photographer - Photojournalist - Photographer - Portrait photographer Scientific photographer Some related occupations
classified elsewhere: - Film camera operator - 3521 Video camera operator - 3521 - Electronics mechanic 7421 - Photographic equipment repairer- 7311 Photogravure photographer- 7321 - Photolithographer
- 7321
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koordinuoja statybą ir dekoravimą bei dalyvauja šioje
veikloje. Atliekamos užduotys: (a) tikslų iškėlimas ir
dizaino projekto apribojimų nustatymas
konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais
asmenimis; (b) erdvės, funkcinių, veiksmingumo,
saugos ir estetinių reikalavimų tyrimas ir analizė; (c)
pastatų interjero dizaino koncepcijų kūrimas; (d) eskizų,
diagramų, iliustracijų ir planų rengimas, siekiant
perteikti dizaino koncepcijas; (e) derybos dėl dizaino
sprendimų su klientais, vadovybe, tiekėjais ir statybos
darbuotojais; (f) funkcinių ir estetinių medžiagų, baldų
ir interjero detalių parinkimas, nurodymas ir siūlymas;
(g) nuodugnios informacijos apie pasirinktą dizainą
pateikimas ir įforminimas, kad būtų galima pradėti
statybą; (h) statybos ir interjero dekoravimo
koordinavimas; (i) teatro spektaklių dekoracijų dizaino
kūrimas ir jų gamyba; (j) vitrinų ir kitų eksponavimo
zonų dizaino kūrimas ir dekoravimas, siekiant skatinti
gaminių ir prekių pardavimą. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Eksponavimo vitrinų apipavidalintojas –
Interjero apipavidalintojas – Dekoracijų dizaineris –
Eksponavimo vitrinų dizaineris – Prekių pateikėjas
stilistas Kitur priskirta giminiška profesija: – Interjero
architektas – 2161

construction and decoration. Tasks include - (a)
determining the objectives and constraints of the
design brief by consulting with clients and
stakeholders; (b) researching and analysing spatial,
functional, efficiency, safety and aesthetic
requirements; (c) formulating design concepts for the
interiors of buildings; (d) preparing sketches, diagrams,
illustrations and plans to communicate design
concepts; (e) negotiating design solutions with clients,
management, suppliers and construction staff; (f)
selecting, specifying and recommending functional and
aesthetic materials, furniture and products for interiors;
(g) detailing and documenting selected design for
construction; (h) coordinating the construction and the
decoration of interiors; (i) designing and painting stage
scenery; (j) designing and decorating show windows
and other display areas to promote products and
services. Examples of the occupations classified here: Display decorator - Interior decorator - Set designer Window dresser - Visual merchandiser Some related
occupations classified elsewhere: - Interior architect 2161

3433

Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai
Gallery, museum and library technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai

Description:

Gallery, museum and library technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai rengia meno
Explanatory
kūrinius, pavyzdžius ir žmogaus sukurtus objektus
notes:
kolekcijoms, išdėlioja ir konstruoja galerijų eksponatus,
padeda bibliotekininkams rengti ir naudoti sistemas
įrašytai medžiagai ir katalogams tvarkyti. Atliekamos
užduotys: (a) objektų išdėstymas ir parengimas
eksponuoti; (b) eksponatų pastatymo, eksponavimo
dėklų ir zonų dizaino kūrimas bei tvarkymas; (c)
pagalba reguliuojant apšvietimą ir eksponavimo įrangą;
(d) eksponatų gavimas, siuntimas, pakavimas ir
išpakavimas; (e) naujų bibliotekos dokumentų
užsakymas ir bibliotekos įrašų ir knygų apyvartos
sistemų tvarkymas; (f) spausdintos ir įrašytos
medžiagos katalogų sudarymas; (g) duomenų įvedimas
į duomenų bazes ir kompiuterinių įrašų redagavimas;
(h) garso ir vaizdo bei reprografinės įrangos
naudojimas; (i) bibliografinių duomenų paieška ir
tikrinimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Galerijos technikas – Bibliotekos technikas – Muziejaus
technikas – Iškamšininkas

3434

Vyriausieji virėjai
Chefs

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vyriausieji virėjai

Description:

Chefs

Aiškinamosios
pastabos:

Vyriausieji virėjai rengia valgiaraščius, kuria patiekalų
Explanatory
receptus ir prižiūri patiekalų planavimą, organizavimą, notes:
rengimą ir gaminimą viešbučiuose, restoranuose ir
kitose maitinimo įstaigose, taip pat laivuose,
keleiviniuose traukiniuose ir privačiuose namų ūkiuose.
Atliekamos užduotys: (a) receptų ir valgiaraščių
planavimas ir rengimas, maisto produktų ir darbo
sąnaudų apskaičiavimas, taip pat maisto produktų
užsakymas; (b) patiekalų kokybės kontrolė visuose jų
ruošimo ir patiekimo etapuose; (c) maisto ruošimo
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Gallery, museum and library technicians prepare
artworks, specimens and artefacts for collections,
arrange and construct gallery exhibits, and assist
Librarians to organize and operate systems for
handling recorded material and files. Tasks include - (a)
mounting and preparing objects for display; (b)
designing and arranging exhibit furnishings, display
cases and display areas; (c) assisting in setting up
lighting and display equipment; (d) receiving, shipping,
packing and unpacking exhibits; (e) ordering new
library materials and maintaining library records and
circulation systems; (f) cataloguing printed and
recorded material; (g) entering data into databases and
editing computer records; (h) operating audiovisual
and reprographic equipment; (i) searching and
verifying bibliographic data. Examples of the
occupations classified here: - Gallery technician Library technician - Museum technician - Taxidermist

Chefs design menus, create dishes and oversee the
planning, organization preparation and cooking of
meals in hotels, restaurants and other eating places, on
board ships, on passenger trains and in private
households. Tasks include - (a) planning and
developing recipes and menus, estimating food and
labour costs, and ordering food supplies; (b)
monitoring quality of dishes at all stages of
preparation and presentation; (c) discussing food
preparation issues with managers, dieticians, kitchen
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problemų aptarimas su vadovais, dietologais, virtuvės ir
aptarnaujančiais darbuotojais; (d) virėjų ir kitų maistą
ruošiančių darbuotojų darbo priežiūra ir
koordinavimas; (e) reikmenų, įrangos ir darbo zonų
tikrinimas, siekiant užtikrinti atitiktį nustatytiems
standartams; (f) nustatymas, kaip reikėtų patiekti
maistą, ir maisto puošimas; (g) nurodymų teikimas
virėjams ir kitiems darbuotojams ruošiant, gaminant
maistą, ruošiant garnyrą ir patiekiant maistą; (h)
dalyvavimas samdant virtuvės darbuotojus ir jų veiklos
kontrolė; (i) firminių ir sudėtingų patiekalų ruošimas,
prieskonių į juos dėjimas ir gaminimas; (j) higienos ir
maisto saugos reglamentuojamųjų dokumentų
aiškinimas ir jų vykdymo užtikrinimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Vyriausiasis virėjas – Vykdomasis
virėjas – Virėjų vadovas – Konditeris – Padažų ir karštų
užkandėlių specialistas – Vyriausiojo virėjo padėjėjas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Virėjas – 5120 – Greitojo maisto ruošėjas – 9411

and waiting staff; (d) supervising and coordinating the
activities of cooks and other workers engaged in food
preparation; (e) inspecting supplies, equipment, and
work areas to ensure conformance to established
standards; (f) determining how food should be
presented, and creating decorative food displays. (g)
instructing cooks and other workers in the preparation,
cooking, garnishing, and presentation of food; (h)
participating on the recruitment of kitchen staff and
monitoring their performance; (i) preparing, seasoning
and cooking speciality foods and complex dishes; (j)
explaining and enforcing hygiene and food safety
regulations. Examples of the occupations classified
here: - Chef - Executive chef - Head chef - Pastry chef Saucier - Sous-chef Some related occupations
classified elsewhere: - Cook - 5120 - Fast food preparer
- 9411

3435

Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai
Artistic and cultural associate professionals not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai

Description:

Artistic and cultural associate professionals not
elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur 343 grupėje „Jaunesnieji
Explanatory
meno, kultūros ir kulinarijos specialistai“ nepriskirtus
notes:
jaunesniuosius meno, kultūros ir kulinarijos specialistus.
Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami asmenys,
padedantys režisieriams ar aktoriams statyti teatro
spektaklius, filmus, kurti televizijos laidas ar reklamą.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Kūno tapytojas –
Transliacijų režisieriaus padėjėjas – Apšvietimo
technikas – Programų transliavimo koordinatorius –
Sufleris – Transliavimo rekvizitų vadybininkas – Kino
režisieriaus padėjėjas – Specialiųjų efektų technikas –
Scenos vadybininkas – Scenos technikas – Triukų
koordinatorius – Kaskadininkas – Tatuiruotojas – Teatro
technikas – Teatro kostiumų dailininkas – Antraplanio
vaidmens atlikėjas

35

Informacinių ir ryšių sistemų technikai
Information and communications technicians

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Informacinių ir ryšių sistemų technikai

Description:

Information and communications technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų technikai
Explanatory
teikia pagalbą kasdien naudojant kompiuterių sistemas, notes:
ryšių sistemas ir tinklus, atlieka technines užduotis,
susijusias su telekomunikacijomis, vaizdo ir garso
transliavimu, kitais telekomunikaciniais signalais
sausumoje, jūroje ar orlaiviuose. Kompetentingam
daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio
darbuotojų atliekamos užduotys: pagalba informacinių
technologijų ir ryšių sistemų naudotojams; naujų
programų ir įrangos diegimas; tinklų ir kitų duomenų
ryšių sistemų kūrimas, naudojimas ir priežiūra;
interneto ir intraneto svetainių ar saityno serverio
aparatinės ar programinės įrangos diegimas, kontrolė ir
priežiūra; tinklalapių keitimas; taip pat saityno serverio
atsarginės kopijos darymas ir atkūrimas; įrangos
kontrolė, kad būtų galima įgarsinti, redaguoti ir derinti
vaizdo ir garso įrašus; duomenų perdavimo ir
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This unit group covers artistic and cultural associate
professionals not classified elsewhere in Minor Group
343, Artistic, cultural and culinary associate
professionals. For instance those who assist directors
or actors with staging of theatrical, motion picture,
television or commercial productions are classified
here. Examples of the occupations classified here: Body artist - Floor manager (broadcasting) - Lighting
technician - Program co-ordinator (broadcasting) Prompter - Property master (broadcasting) - Scriptgirl/boy - Special effects technician - Stage manager Stage technician - Stunt co-ordinator - Stunt artist Tattooist - Theatre technician - Theatrical dresser Walker-on

Information and communications technicians provide
support for the day-to-day running of computer
systems, communications systems and networks and
perform technical tasks related to telecommunications,
broadcast of image and sound as well as other types of
telecommunications signals on land, sea or in aircraft.
Competent performance in most occupations in this
sub-major group requires skills at the third ISCO skill
level. Tasks performed by workers in this sub-major
group usually include: providing assistance to
information and communications systems users;
installing new programs and equipment; establishing,
operating and maintaining network and other data
communications systems; installing, monitoring and
supporting Internet and Intranet websites or web
server hardware or software; modifying web pages; and
performing web server backup and recovery
operations; controlling equipment to record sound,
edit and mix image and sound recordings; controlling
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transliavimo sistemų, radijo ir televizijos programų
palydovinių sistemų kontrolė ir priežiūra; radijo ryšių
sistemų, palydovinių paslaugų ir daugiakanalių sistemų
sausumoje, jūroje ar orlaiviuose kontrolė ir priežiūra;
techninė pagalba, susijusi su kompiuterių sistemų ir
telekomunikacinės įrangos tyrimais ir tobulinimu ar
bandomųjų pavyzdžių tyrimu; elektros grandinių
projektų kūrimas ir rengimas pagal pateiktas technines
sąlygas; techninė telekomunikacinių sistemų gamybos,
naudojimo, priežiūros ir taisymo kontrolė. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias
grupes: 351 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų
eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai
352 Telekomunikacijų ir transliavimo technikai

and maintaining transmitting and broadcast systems
and satellite systems for radio and television
programmes; controlling and maintaining radio
communications systems, satellite services, and
multiplex systems on land, sea or in aircraft; providing
technical assistance connected with research and the
development of computer systems and
telecommunications equipment, or testing prototypes;
designing and preparing blueprints of circuitry
according to the specifications given; providing
technical supervision of the manufacture, utilization,
maintenance and repair of telecommunications
systems. Occupations in this sub-major group are
classified into the following minor groups: 351
Information and communications technology
operations and user support technicians 352
Telecommunications and broadcasting technicians

351

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai
Information and communications technology operations and user support technicians

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų
eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai

Description:

Information and communications technology
operations and user support technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų
Explanatory
eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai
notes:
teikia pagalbą kasdien naudojant ryšių sistemas,
kompiuterių sistemas ir tinklus, taip pat teikia techninę
pagalbą naudotojams. Pagrindinės atliekamos
užduotys: išorinės ir panašios kompiuterinės įrangos
naudojimas ir kontrolė; sistemų kontrolė, siekiant
nustatyti įrangos gedimus ar veikimo klaidas; tokios
išorinės įrangos, kaip spausdintuvai, pripildymas
pasirinktos medžiagos, kad ji veiktų, arba išorinės
įrangos pripildymo, kurį atlieka išorinės įrangos
operatoriai, priežiūra; atsakymas į naudotojų užklausas
dėl programinės ar aparatinės įrangos naudojimo,
siekiant spręsti problemas; aparatinės, programinės ar
išorinės įrangos diegimas ir einamojo remonto
atlikimas laikantis dizaino ar diegimo techninių sąlygų;
kasdienio sistemų veikimo priežiūra; darbuotojams
skirtos įrangos diegimas, tinkamų kabelių, operacinių
sistemų ar programinės įrangos diegimas ar diegimo
užtikrinimas; tinklų ir kitų duomenų perdavimo sistemų
kūrimas, naudojimas ir priežiūra; interneto ir intraneto
svetainių arba saityno serverio aparatinės ar
programinės įrangos diegimas, kontrolė ir patikimumo
bei tinkamumo palaikymas; tinklalapių keitimas; saityno
serverio atsarginės kopijos darymas ir atkūrimas. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3511
Informacinių technologijų ir ryšių sistemų
eksploatavimo technikai 3512 Pagalbos informacinių
technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
3513 Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai 3514
Saityno technikai

3511

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai
Information and communications technology operations technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų
eksploatavimo technikai

Description:

Information and communications technology
operations technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų
eksploatavimo technikai teikia pagalbą kasdien
naudojant ir stebint informacinių technologijų ir ryšių

Explanatory
notes:

Information and communications technology
operations technicians support the day-to-day
processing, operation and monitoring of information

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Information technology operations and user support
technicians provide support for the day-to-day running
of communications systems, computer systems and
networks and provide technical assistance to users
Tasks performed usually include: operating and
controlling peripheral and related computer
equipment; monitoring systems for equipment failure
or errors in performance; loading peripheral
equipment, such as printers, with selected materials for
operating runs, or oversee loading of peripheral
equipment by peripheral equipment operators;
answering user inquiries regarding software or
hardware operation to resolve problems; installing and
performing minor repairs to hardware, software, or
peripheral equipment, following design or installation
specifications; overseeing the daily performance of
systems; setting up equipment for employee use,
performing or ensuring proper installation of cables,
operating systems, or appropriate software;
establishing, operating and maintaining network and
other data communications systems; installing,
monitoring and supporting the reliability and usability
of Internet and Intranet websites or web server
hardware or software; modifying web pages; and
performing web server backup and recovery
operations. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 3511
Information and communications technology
operations technicians 3512 Information and
communications technology user support technicians
3513 Computer network and systems technicians 3514
Web technicians
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sistemas, išorinę, aparatinę, programinę ir panašią
kompiuterių įrangą, kad būtų užtikrintas optimalus jos
veikimas, nustatytos bet kokios problemos. Atliekamos
užduotys: (a) išorinės ir panašios įrangos naudojimas ir
kontrolė; (b) komandų įvedimas, kompiuterių terminalų
naudojimas ir kompiuterio bei išorinės įrangos valdiklių
aktyvinimas, siekiant integruoti ir valdyti įrangą; (c)
sistemų kontrolė, siekiant nustatyti įrangos gedimus ar
veikimo klaidas; (d) pranešimas prižiūrėtojui ar
priežiūros technikui apie įrangos gedimus; (e)
reagavimas į pranešimus apie programos klaidas,
ieškant problemų ir jas sprendžiant, pranešant apie
problemą kitiems darbuotojams ir nutraukiant
programą; (f) darbo vietos įrengimo instrukcijų
nagrinėjimas, siekiant nustatyti valdymo parametrus ir
naudotiną įrangą, naudojimo tvarką, taip pat tokias
naudotinas medžiagas, kaip diskai ir popierius; (g)
programos išvedinių išrinkimas, atskyrimas ir
rūšiavimas pagal poreikį, taip pat duomenų siuntimas
nurodytiems naudotojams; (h) tokios išorinės įrangos,
kaip spausdintuvai, pripildymas pasirinktos medžiagos,
kad ji veiktų, arba išorinės įrangos pripildymo, kurį
atlieka išorinės įrangos operatoriai, priežiūra. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Kompiuterių įrangos
operatorius – Kompiuterių sparčiojo spausdintuvo
operatorius – Išorinės kompiuterių įrangos operatorius
Kitur priskirta giminiška profesija: – Kompiuterių tinklų
technikas – 3513

and communications technology systems, peripherlas,
hardware, software and related computer equipment
to ensure optimal performance, and identify any
problems. Tasks include - (a) operating and controlling
peripheral and related computer equipment; (b)
entering commands, using computer terminal, and
activating controls on computer and peripheral
equipment to integrate and operate equipment; (c)
monitoring systems for equipment failure or errors in
performance; (d) notifying supervisor or maintenance
technician of equipment malfunctions; (e) responding
to program error messages by finding and correcting
problems, escalating the problem to other staff or
terminating the program; (f) reading job set-up
instructions to determine equipment to be used, order
of use, material such as disks and paper to be loaded,
and control settings; (g) retrieving, separating and
sorting program output as needed, and sending data
to specified users; (h) loading peripheral equipment,
such as printers, with selected materials for operating
runs, or oversee loading of peripheral equipment by
peripheral equipment operators. Examples of the
occupations classified here: - Computer operator High-speed computer printer operator - Computer
peripheral equipment operator Some related
occupations classified elsewhere: - Computer network
technician - 3513

3512

Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai
Information and communications technology user support technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų
naudotojams technikai

Description:

Information and communications technology user
support technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų
Explanatory
naudotojams technikai teikia techninę pagalbą
notes:
naudotojams tiesiogiai ar telefonu, elektroniniu paštu
ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, įskaitant
programinės, aparatinės, kompiuterinės, išorinės
įrangos, tinklų, duomenų bazių ir interneto gedimų ir
problemų nustatymą ir sprendimą, konsultavimą ir
pagalbą išdėstant, diegiant ir prižiūrint sistemas.
Atliekamos užduotys: (a) atsakymas į naudotojų
užklausas dėl programinės ar aparatinės įrangos
naudojimo, siekiant spręsti problemas; (b) komandų
įvedimas ir sistemų veikimo stebėjimas, siekiant
patikrinti, ar operacijos taisyklingos, ir nustatyti klaidas;
(c) aparatinės, programinės ar išorinės įrangos
diegimas ir nesudėtingas taisymas laikantis dizaino ar
diegimo techninių sąlygų; (d) kasdienio ryšių ir
kompiuterių sistemų veikimo priežiūra; (e) įrangos,
skirtos darbuotojams, diegimas, tinkamų kabelių,
operacinių sistemų ar tinkamos programinės įrangos
diegimas ar jo užtikrinimas; (f) kasdienių duomenų
perdavimo operacijų problemų ir atliktų taisomųjų
veiksmų ar diegimo registravimas; (g) naudotojų
techninių problemų imitavimas ar atkūrimas; (h)
naudotojo vadovų, techninių vadovų ir kitų dokumentų
naudojimas tiriant ir įgyvendinant sprendimus; (i)
pagalba taikomųjų programų kūrėjams, sistemų
kūrėjams ir kitiems ITR specialistams tobulinant ir
bandant ITR gaminius ir paslaugas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Kompiuterių ryšių specialisto
asistentas – Kompiuterių duomenų bazių analitiko
asistentas – Kompiuterių programuotojo asistentas –
Kompiuterių sistemų analitiko asistentas – Techninės
pagalbos tarnybos kompiuterių operatorius

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Information and communications technology user
support technicians provide technical assistance to
users, either directly or by telephone, e-mail or other
electronic means, including diagnosing and resolving
issues and problems with software, hardware,
computer peripheral equipment, networks, databases
and the Internet, and providing guidance and support
in the deployment, installation and maintenance of
systems. Tasks include - (a) answering user inquiries
regarding software or hardware operation to resolve
problems; (b) entering commands and observing
system functioning to verify correct operations and
detect errors; (c) installing and performing minor
repairs to hardware, software, or peripheral equipment,
following design or installation specifications; (d)
overseeing the daily performance of communications
and computer systems; (e) setting up equipment for
employee use, performing or ensuring proper
installation of cables, operating systems, or appropriate
software; (f) maintaining records of daily data
communication transactions, problems and remedial
actions taken, or installation activities. (g) emulating or
reproducing technical problems encountered by users;
(h) consulting user guides, technical manuals and other
documents to research and implement solutions. (i)
assisting applications programmers, systems
developers and other ICT professionals to develop and
test ICT products and services. Examples of the
occupations classified here: - Communications
assistant (ICT) - Computer database assistant Computer programming assistant - Computer systems
analysis assistant - Computer help desk operator
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3513

Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai
Computer network and systems technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai

Description:

Computer network and systems technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai kuria, naudoja ir Explanatory
prižiūri tinklus ir kitas duomenų perdavimo sistemas.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) tinklų sistemų naudojimas,
priežiūra ir gedimų paieška; (b) kitų duomenų
perdavimo sistemų (ne tinklų) naudojimas ir priežiūra;
(c) pagalba naudotojams sprendžiant tinklų ir
duomenų perdavimo problemas; (d) sričių, kuriose
reikia geresnės įrangos ir programinės įrangos,
nustatymas; (e) kompiuterių aparatinės įrangos, tinklų
programinės įrangos, operacinės sistemos programinės
įrangos ir taikomųjų programų programinės įrangos
diegimas; (f) kompiuterių tinklų operacijų paleidimas ir
sustabdymas, taip pat atsarginių kopijų darymas ir
atkūrimas įvykus gedimui. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Kompiuterių tinklų technikas – Pagalbos
kompiuterių tinklų naudotojams technikas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Tinklo
administratorius – 2522 – Tinklo analitikas – 2523 –
Kompiuterių įrangos operatorius – 3511 – Saityno
technikas – 3514

3514

Saityno technikai
Web technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Saityno technikai

Description:

Web technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Saityno technikai prižiūri, stebi ir palaiko optimalų
Explanatory
interneto ir intraneto svetainių, saityno serverio
notes:
aparatinės ir programinės įrangos veikimą. Atliekamos
užduotys: (a) saityno serverio aparatinės ar
programinės įrangos diegimas, kontrolė ir interneto bei
intraneto svetainių patikimumo ir tinkamumo naudoti
palaikymas; (b) dokumentų, standartų ir instrukcijų
rengimas ir tvarkymas, operacijų procedūrų ir sistemų
protokolų registravimas; (c) saugumo priemonių
rengimas, koordinavimas, įgyvendinimas ir kontrolė; (d)
analizė ir rekomendacijos, siekiant gerinti sistemų
veikimą, įskaitant esamų sistemų atnaujinimą ir naujų
sistemų įsigijimą; (e) ryšių su klientais ir naudotojais
palaikymas ir jų konsultavimas; (f) tinklalapių kūrimas ir
keitimas; (g) saityno serverio atsarginės kopijos
darymas ir atkūrimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Svetainės administratorius – Svetainės
technikas – Saityno technikas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Kompiuterių sistemų
administratorius – 2522 – Tinklo administratorius –
2522 – Kompiuterių sistemų administratorius – 2522 –
Kompiuterių sistemų analitikas – 2511 – Kompiuterių
programinės įrangos kūrėjas – 2512 – Kompiuterinių
žaidimų programų kūrėjas – 2166 – Interneto svetainės
dizaineris – 2166 – Interneto svetainės kūrėjas – 2513

352

Telekomunikacijų ir transliavimo technikai
Telecommunications and broadcasting technicians

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Telekomunikacijų ir transliavimo technikai

Description:

Telecommunications and broadcasting technicians

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Computer network and systems technicians establish,
operate and maintain network and other data
communications systems. Tasks include - (a) operating,
maintaining and troubleshooting network systems; (b)
operating and maintaining data communications
systems other than networks; (c) assisting users with
network and data communications problems; (d)
identifying areas needing upgraded equipment and
software; (e) installing computer hardware, network
software, operating system software and applications
software; (f) performing start up and close down as
well as backup and disaster recovery operations for
computer networks. Examples of the occupations
classified here: - Computer network technician Network support technician Some related occupations
classified elsewhere: - Network administrator - 2522 Network analyst - 2523 - Computer operator - 3511 Web technician - 3514

Web technicians maintain, monitor and support the
optimal functioning of Internet and Intranet websites
and web server hardware and software. Tasks include (a) installing, monitoring and supporting the reliability
and usability of Internet and Intranet websites or web
server hardware or software; (b) developing and
maintaining documentation, policies and instructions,
recording operational procedures and system logs; (c)
developing, coordinating, implementing and
monitoring security measures; (d) analyzing and
making recommendations to enhance performance,
including upgrading and acquiring new systems; (e)
liaising with, and providing guidance to, clients and
users; (f) creating and modifying web pages; (g)
performing web server backup and recovery
operations. Examples of the occupations classified
here: - Website administrator - Website technician Webmaster Some related occupations classified
elsewhere: - Computer systems administrator- 2522 Network administrator - 2522 - Systems administrator
- 2522 - Systems analyst - 2511 - Computer software
designer- 2512 - Computer games designer- 2166 Website designer - 2166 - Website developer - 2513
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Aiškinamosios
pastabos:

Telekomunikacijų ir transliavimo technikai kontroliuoja Explanatory
įrangos, įrašančios ir redaguojančios vaizdą ir garsą bei notes:
perduodančios į radijo ir televizijos eterį anksčiau
įrašytą vaizdą ir garsą ir kitokio pobūdžio signalus
sausumoje, jūroje ir orlaiviuose, darbą, atlieka
techninius darbus, susijusius su telekomunikacijų
inžinerijos tyrimais ir telekomunikacinių sistemų
projektavimu, gamyba, surinkimu, sukūrimu,
naudojimu, priežiūra ir remontu. Pagrindinės
atliekamos užduotys: įrangos valdymas, įrašant garsą,
redaguojant ir jungiant vaizdo ir garso įrašus; radijo ir
televizijos programų perdavimo ir transliavimo sistemų
ir palydovinių sistemų kontroliavimas ir priežiūra; radijo
ryšių sistemų, palydovinio ryšio paslaugų ir
daugiakanalių sistemų sausumoje, jūroje ir orlaiviuose,
kontroliavimas ir priežiūra; techninė pagalba, susijusi su
telekomunikacijų įrenginių tyrimu ir tobulinimu ar jų
bandomųjų pavyzdžių bandymais; elektros grandinės
projektų kūrimas ir rengimas pagal pateiktas technines
sąlygas; techninė telekomunikacijų sistemų gamybos,
naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 3521
Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai 3522
Telekomunikacijų inžinerijos technikai

3521

Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
Broadcasting and audio-visual technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai

Description:

Broadcasting and audio-visual technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai
Explanatory
kontroliuoja įrangos, įrašančios ir redaguojančios
notes:
vaizdą ir garsą bei perduodančios į radijo ir televizijos
eterį anksčiau įrašytą vaizdą ir garsą ir kitokio pobūdžio
signalus sausumoje, jūroje ir orlaiviuose, darbą.
Atliekamos užduotys: (a) įrangos valdymas įrašant
garsą; (b) įrangos valdymas redaguojant ir jungiant
vaizdo ir garso įrašus, siekiant užtikrinti tinkamą
kokybę ir kurti specialiuosius vaizdo ir garso efektus; (c)
vaizdo ir garso įrašymo bei redagavimo principų ir
praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant
problemas; (d) perdavimo ir transliavimo sistemų bei
palydovinio ryšio sistemų, skirtų radijo ir televizijos
programoms transliuoti, kontroliavimas; (e) radijo ryšių
sistemų, palydovinio ryšio paslaugų ir daugiakanalių
sistemų sausumoje, jūroje ir orlaiviuose, kontroliavimas;
(f) transliavimo, telekomunikacijų terminalų ir
perdavimo sistemų principų ir praktinių žinių taikymas,
nustatant ir sprendžiant problemas; (g) skubus įrangos
remontas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Garso ir
vaizdo operatorius – Transliavimo įrangos operatorius
– Transliavimo technikas – Kino filmo garso ir vaizdo
operatorius – Vaizdo operatorius – Prodiuserio
padėjėjas (žiniasklaida) Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Fotografas – 3431

3522

Telekomunikacijų inžinerijos technikai
Telecommunications engineering technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Telekomunikacijų inžinerijos technikai

Description:

Telecommunications engineering technicians

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Telecommunications and broadcasting technicians
control technical functioning of equipment to record
and edit images and sound and for transmitting radio
and television broadcasts of images and sounds, as
well as other types of telecommunication signals on
land, sea or in aircraft, perform technical tasks
connected with telecommunications engineering
research and with the design, manufacture, assembly,
construction, operation, maintenance and repair of
telecommunications systems. Tasks performed usually
include: controlling equipment to record sound, edit
and mix image and sound recordings; controlling and
maintaining transmitting and broadcast systems and
satellite systems for radio and television programmes;
controlling and maintaining radio communications
systems, satellite services, and multiplex systems on
land, sea or in aircraft; providing technical assistance
connected with research and the development of
telecommunications equipment, or testing prototypes;
designing and preparing blueprints of circuitry
according to the specifications given; providing
technical supervision of the manufacture, utilization,
maintenance and repair of telecommunications
systems. Occupations in this minor group are classified
into the following unit groups: 3521 Broadcasting and
audio-visual technicians 3522 Telecommunications
engineering technicians

Broadcasting and audio-visual technicians control
technical functioning of equipment to record and edit
images and sound and for transmitting radio and
television broadcasts of images and sounds, as well as
other types of telecommunication signals on land, sea
or in aircraft. Tasks include - (a) controlling equipment
to record sound; (b) controlling equipment to edit and
mix image and sound recordings to ensure satisfactory
quality and to create special image and sound effects;
(c) applying knowledge of principles and practices of
image and sound recording and editing in order to
identify and solve problems; (d) controlling
transmitting and broadcast systems and satellite
systems for radio and television programmes; (e)
controlling radio communications systems, satellite
services, and multiplex systems on land, sea or in
aircraft; (f) applying knowledge of principles and
practices of broadcasting, telecommunications
terminals and transmissions systems, in order to
identify and solve problems; (g) making emergency
repairs to equipment. Examples of the occupations
classified here: - Audio-visual operator - Broadcasting
equipment operator - Broadcast technician Cameraman/woman (motion picture) Cameraman/woman (video) - Production assistant
(media) Some related occupations classified elsewhere:
- Photographer - 3431
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Aiškinamosios
pastabos:

Telekomunikacijų inžinerijos technikai atlieka technines Explanatory
užduotis, susijusias su telekomunikacijų inžinerijos
notes:
tiriamuoju darbu bei su telekomunikacijų sistemų
projektavimu, gamyba, surinkimu, konstrukcija,
naudojimu, priežiūra ir remontu. Atliekamos užduotys:
(a) techninė pagalba, susijusi su telekomunikacijų
įrenginių tyrimu ir tobulinimu ar jų bandomųjų
pavyzdžių bandymais; (b) tokios techninės medžiagos,
kaip projektai ir eskizai, studijavimas, siekiant nustatyti
taikytiną darbo metodą; (c) išsamių medžiagų kiekio ir
išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia
telekomunikacijų įrenginiams pagaminti ir įdiegti,
sąmatų rengimas pagal pateiktas technines sąlygas; (d)
techninė telekomunikacijų sistemų gamybos,
naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, siekiant
užtikrinti tinkamą jų darbą ir atitiktį techninėms
sąlygoms ir reglamentuojamiesiems dokumentams; (e)
techninių telekomunikacijų inžinerijos principų ir
praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe
kylančias problemas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Telekomunikacijų inžinerijos technikas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Elektronikos
inžinerijos technikas – 3114 – Kompiuterių techninės
įrangos montuotojas – 7422 – Telekomunikacijų
taisytojas – 7422 – Telefono įrangos montuotojas –
7422

4

Įstaigų tarnautojai
Clerical support workers

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Įstaigų tarnautojai

Description:

Clerical support workers

Aiškinamosios
pastabos:

Įstaigų ir įmonių tarnautojai registruoja, tvarko, saugo, Explanatory
apdoroja ir suranda informaciją, taip pat atlieka įvairias notes:
raštinės tarnautojo pareigas, susijusias su piniginių lėšų
operacijomis, kelionių organizavimu, informacijos
prašymais ir susitikimais. Kompetentingam daugumos
šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių,
priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės įstaigų tarnautojų atliekamos užduotys:
stenografavimas, darbas su tekstų tvarkybos įranga ir
panašia biuro technika; duomenų įvedimas į
kompiuterius; sekretoriaus pareigų atlikimas; skaitinių
duomenų registravimas ir skaičiavimas; atsargų,
gamybos ir transporto duomenų apskaita; keleivinio ir
krovininio transporto duomenų apskaita; bibliotekos
tarnautojo pareigų atlikimas; dokumentų archyvavimas;
pareigų, susijusių su pašto tarnybos paslaugomis,
atlikimas; spausdinti skirtos medžiagos rengimas ir
tikrinimas; pagalba neraštingiems asmenims skaitant ar
rašant laiškus; piniginių lėšų operacijų atlikimas;
kelionių organizavimas; klientų prašomos informacijos
pateikimas ir susitikimų derinimas; telefonų skirstiklių
valdymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios pagrindinės grupės profesijos
skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 41
Tarnautojai ir klavišinių įtaisų operatoriai, atliekantys
bendras funkcijas 42 Klientų aptarnavimo tarnautojai
43 Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių
apskaitos tarnautojai 44 Kiti įstaigų ir įmonių
tarnautojai

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Telecommunications engineering technicians perform
technical tasks connected with telecommunications
engineering research, as well as with the design,
manufacture, assembly, construction, operation,
maintenance and repair of telecommunications
systems. Tasks include - (a) providing technical
assistance connected with research and the
development of telecommunications equipment, or
testing prototypes; (b) studying technical material such
as blue prints and sketches to determine the method
of work to be adopted; (c) preparing detailed estimates
of quantities and costs of materials and labour
required for the manufacture and installation of
telecommunications equipment, according to the
specifications given; (d) providing technical supervision
of the manufacture, utilization, maintenance and repair
of telecommunications systems to ensure satisfactory
performance and compliance with specifications and
regulations; (e) applying technical knowledge of
telecommunications engineering principles and
practices in order to identify and solve problems
arising in the course of their work. Examples of the
occupations classified here: - Engineering technician
(telecommunications) Some related occupations
classified elsewhere: - Engineering technician
(electronics) 3114 - Computer hardware installer - 7422
- Telecommunications repairer - 7422 - Telephone
installer - 7422

Clerical support workers record, organise, store,
compute and retrieve information, and perform a
number of clerical duties in connection with moneyhandling operations, travel arrangements, requests for
information, and appointments. Competent
performance in most occupations in this major group
requires skills at the second ISCO skill level. Tasks
performed by clerical support workers usually include:
stenography, typing, and operating word processors
and other office machines; entering data into
computers; carrying out secretarial duties; recording
and computing numerical data; keeping records
relating to stocks, production and transport; keeping
records relating to passenger and freight transport;
carrying out clerical duties in libraries; filing
documents; carrying out duties in connection with mail
services; preparing and checking material for printing;
assisting persons who cannot read or write with
correspondence; performing money-handling
operations; dealing with travel arrangements;
supplying information requested by clients and making
appointments; operating a telephone switchboard.
Supervision of other workers may be included.
Occupations in this major group are classified into the
following sub-major groups: 41 General and keyboard
clerks 42 Customer services clerks 43 Numerical and
material recording clerks 44 Other clerical support
workers
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41

Tarnautojai ir klavišinių įtaisų operatoriai, atliekantys bendras funkcijas
General and keyboard clerks

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Tarnautojai ir klavišinių įtaisų operatoriai, atliekantys
bendras funkcijas

Description:

General and keyboard clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Tarnautojai ir klavišinių įtaisų operatoriai, atliekantys
Explanatory
bendras funkcijas, registruoja, tvarko, saugo ir suranda notes:
informaciją, taip pat pagal nustatytas procedūras
atlieka įvairias raštinės ir administracijos tarnautojo
pareigas. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio
pogrupio darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
informacijos registravimas, rengimas, rūšiavimas,
grupavimas ir sisteminimas; laiškų rūšiavimas, vokų
atplėšimas ir siuntimas; ataskaitų rengimas ir įprastinis
susirašinėjimas; dokumentų kopijavimas ir siuntimas
faksu; darbas su asmeniniais kompiuteriais, tekstų
tvarkybos įranga ar rašomosiomis mašinėlėmis
registruojant, renkant ir tvarkant tekstą ir duomenis;
dokumentų redagavimas ir taisymas; sąskaitų išrašymas
ir pinigų sumų tikrinimas. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 411 Įstaigų ir
įmonių tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas 412
Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas 413 Klavišinių
įtaisų operatoriai

411

Įstaigų tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
General office clerks

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Įstaigų tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

Description:

General office clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Įstaigų ir įmonių tarnautojai, atliekantys bendras
funkcijas, pagal nustatytas procedūras atlieka įvairias
tarnautojo užduotis. Pagrindinės atliekamos užduotys:
informacijos registravimas, rengimas, rūšiavimas,
grupavimas ir sisteminimas; laiškų rūšiavimas, vokų
atplėšimas ir siuntimas; dokumentų kopijavimas ir
siuntimas faksu; ataskaitų rengimas ir įprastinis
susirašinėjimas; pranešimas apie įrangos gedimus
darbuotojams; atsakymas į užklausas telefonu ar
elektroniniu paštu arba jų persiuntimas reikiamam
asmeniui; sumų tikrinimas, sąskaitų išrašymas ir atliktų
finansinių operacijų registravimas; tikslus informacijos
užrašymas kompiuteriuose ir dokumentų redagavimas
bei taisymas. Šios grupės profesijų pogrupis: 4110
Įstaigų ir įmonių tarnautojai, atliekantys bendras
funkcijas

Explanatory
notes:

General office clerks perform a range of clerical and
administrative tasks according to established
procedures. Tasks performed usually include:
recording, preparing, sorting, classifying and filing
information; sorting, opening and sending mail;
photocopying and faxing documents; preparing
reports and correspondence of a routine nature;
recording issue of equipment to staff; responding to
telephone or electronic enquiries or forwarding to
appropriate person; checking figures, preparing
invoices and recording details of financial transactions
made; transcribing information onto computers, and
proofreading and correcting copy. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
group: 4110 General office clerks

4110

Įstaigų tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas
General office clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Įstaigų tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

Description:

General office clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Įstaigų ir įmonių tarnautojai, atliekantys bendras
funkcijas, pagal nustatytas procedūras atlieka įvairias
tarnautojo užduotis. Atliekamos užduotys: (a)
informacijos registravimas, rengimas, rūšiavimas,
grupavimas ir sisteminimas; (b) laiškų rūšiavimas, vokų
atplėšimas ir siuntimas; (c) dokumentų kopijavimas ir
siuntimas faksu; (d) ataskaitų rengimas ir įprastinis

Explanatory
notes:

General office clerks perform a range of clerical and
administrative tasks according to established
procedures. Tasks include - (a) recording, preparing,
sorting, classifying and filing information; (b) sorting,
opening and sending mail; (c) photocopying and faxing
documents; (d) preparing reports and correspondence
of a routine nature; (e) recording issue

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

General and keyboard clerks record, organize, store
and retrieve information and perform a wide range of
clerical and administrative tasks according to
established procedures. Competent performance in
most occupations in this sub-major group requires
skills at the second ISCO skill level. Tasks performed by
workers in this sub-major group usually include:
recording, preparing, sorting, classifying and filing
information; sorting, opening and sending mail;
preparing reports and correspondence of a routine
nature; photocopying and faxing documents; operating
personal computers, word-processors or typewriters to
record, input and process text and data; proofreading
and correcting copy; preparing invoices and checking
figures. Occupations in this sub-major group are
classified into the following minor groups: 411 General
office clerks 412 Secretaries (general) 413 Keyboard
operators
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susirašinėjimas; (e) pranešimas apie įrangos gedimus
darbuotojams; (f) atsakymas į užklausas telefonu ar
elektroniniu paštu arba jų persiuntimas reikiamam
asmeniui; (g) sumų tikrinimas, sąskaitų išrašymas ir
atliktų finansinių operacijų registravimas; (h) tikslus
informacijos užrašymas kompiuteriuose ir dokumentų
redagavimas bei taisymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Įstaigos ir įmonės tarnautojas, atliekantis
bendras funkcijas – Įstaigos ir įmonės tarnautojas
Pastabos Įstaigų ir įmonių tarnautojus, atliekančius
bendras funkcijas, reikia skirti nuo 4120 pogrupio
„Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas“ darbuotojų,
kurių darbas pirmiausia yra susijęs su korespondencijos
ir kitų dokumentų tiksliu užrašymu, sudarymu ir
tvarkymu, o įstaigų ir įmonių tarnautojai, atliekantys
bendras funkcijas, gali atlikti panašų darbą, tačiau
tikslus dokumentų užrašymas ir tvarkymas nėra
pagrindinis jų darbas.

of equipment to staff; (f) responding to telephone or
electronic enquiries or forwarding to appropriate
person; (g) checking figures, preparing invoices and
recording details of financial transactions made; (h)
transcribing information onto computers, and
proofreading and correcting copy. Examples of the
occupations classified here: - General office clerk Office clerk In distinguishing the work of general
office clerks from that of workers classified in Unit
group 4120, Secretaries (general), it should be noted
that the work of secretaries is primarily concerned with
the transcription, formatting and processing of
correspondence and other documentation. Whilst
general office clerks may perform some work of this
nature, the transcription and processing of
documentation is not the main focus of the work.

412

Sekretoriai (atliekantys bendras funkcijas)
Secretaries (general)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Sekretoriai (atliekantys bendras funkcijas)

Description:

Secretaries (general)

Aiškinamosios
pastabos:

Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas, naudoja
Explanatory
rašomąsias mašinėles, asmeninius kompiuterius ir kitą notes:
tekstų tvarkybos įrangą korespondencijai ir kitų
darbuotojų parengtiems dokumentams rašyti, tikrinti ir
įforminti, tvarko gaunamą ir siunčiamą
korespondenciją, peržiūri ir atrenka posėdžių ar
susitikimų prašymus, atlieka įvairias pagalbos
administracijai užduotis. Atliekamos užduotys: (a)
korespondencijos, protokolų ir ataskaitų tikrinimas,
įforminimas ir tikslus užrašymas diktuojant žodžiu, iš
elektroninių dokumentų ar rašytinių šaltinių, kad jie
atitiktų dokumentų tvarkybos reikalavimus, naudojant
rašomąją mašinėlę arba tekstų tvarkybos įrangą; (b)
įvairios kompiuterių programinės įrangos paketų,
įskaitant skaičiuokles, naudojimas, teikiant pagalbą
administracijai; (c) gaunamos ir siunčiamos
korespondencijos tvarkymas; (d) laiškų,
korespondencijos ir dokumentų nuskaitymas,
registravimas ir paskirstymas; (e) posėdžių ar susitikimų
prašymų peržiūrėjimas ir atrinkimas, pagalba juos
organizuojant; (f) darbuotojų atleidimų įsakymų ir kitų
dokumentų, kuriais darbuotojams suteikiamos tam
tikros teisės, peržiūrėjimas ir registravimas; (g)
dokumentų tvarkybos sistemų organizavimas ir
priežiūra; (h) kasdienės korespondencijos tvarkymas
savo iniciatyva. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Sekretorius – Mašininkas sekretorius – Tekstų tvarkybos
sekretorius Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Administratorius sekretorius – 3343 –
Vykdomasis sekretorius – 3343 – Teisės institucijos
sekretorius – 3342 – Medicinos įstaigos sekretorius –
3344

4120

Sekretoriai (atliekantys bendras funkcijas)
Secretaries (general)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sekretoriai (atliekantys bendras funkcijas)

Description:

Secretaries (general)

Aiškinamosios
pastabos:

Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas, naudoja
Explanatory
rašomąsias mašinėles, asmeninius kompiuterius ir kitą notes:
tekstų tvarkybos įrangą korespondencijai ir kitų
darbuotojų parengtiems dokumentams rašyti, tikrinti ir
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Secretaries (general) use typewriters, personal
computers or other word-processing equipment to
transcribe correspondence and other documents,
check and format documents prepared by other staff,
deal with incoming and outgoing mail, screen requests
for meetings or appointments, and perform a variety of
administrative support tasks. Tasks performed usually
include: checking, formatting and transcribing
correspondence, minutes and reports from dictation,
electronic documents or written drafts to conform to
office standards, using typewriter, personal computer
or other word processing equipment; using various
computer software packages, including spreadsheets,
to provide administrative support; dealing with
incoming or outgoing mail; scanning, recording and
distributing mail, correspondence and documents;
screening requests for meetings or appointments and
helping to organize meetings; screening and recording
leave and other staff-members’ entitlements;
organizing and supervising filing systems; dealing with
routine correspondence on their own initiative.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit group: 4120 Secretaries (general)

Secretaries (general) use typewriters, personal
computers or other word-processing equipment to
transcribe correspondence and other documents,
check and format documents prepared by other staff,
164/323
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įforminti, tvarko gaunamą ir siunčiamą
korespondenciją, peržiūri ir atrenka posėdžių ar
susitikimų prašymus, atlieka įvairias pagalbos
administracijai užduotis. Atliekamos užduotys: (a)
korespondencijos, protokolų ir ataskaitų tikrinimas,
įforminimas ir tikslus užrašymas diktuojant žodžiu, iš
elektroninių dokumentų ar rašytinių šaltinių, kad jie
atitiktų dokumentų tvarkybos reikalavimus, naudojant
rašomąją mašinėlę arba tekstų tvarkybos įrangą; (b)
įvairios kompiuterių programinės įrangos paketų,
įskaitant skaičiuokles, naudojimas, teikiant pagalbą
administracijai; (c) gaunamos ir siunčiamos
korespondencijos tvarkymas; (d) laiškų,
korespondencijos ir dokumentų nuskaitymas,
registravimas ir paskirstymas; (e) posėdžių ar susitikimų
prašymų peržiūrėjimas ir atrinkimas, pagalba juos
organizuojant; (f) darbuotojų atleidimų įsakymų ir kitų
dokumentų, kuriais darbuotojams suteikiamos tam
tikros teisės, peržiūrėjimas ir registravimas; (g)
dokumentų tvarkybos sistemų organizavimas ir
priežiūra; (h) kasdienės korespondencijos tvarkymas
savo iniciatyva. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Sekretorius – Mašininkas sekretorius – Tekstų tvarkybos
sekretorius Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Administratorius sekretorius – 3343 –
Vykdomasis sekretorius – 3343 – Teisės institucijos
sekretorius – 3342 – Medicinos įstaigos sekretorius –
3344

deal with incoming and outgoing mail, screen requests
for meetings or appointments, and perform a variety of
administrative support tasks. Tasks include - (a)
checking, formatting and transcribing correspondence,
minutes and reports from dictation, electronic
documents or written drafts to conform to office
standards, using typewriter, personal computer or
other word processing equipment; (b) using various
computer software packages including spreadsheets to
provide administrative support; (c) dealing with
incoming or outgoing mail; (d) scanning, recording and
distributing mail, correspondence and documents; (e)
screening requests for meetings or appointments and
helping to organize meetings; (f) screening and
recording leave and other staff-members' entitlements;
(g) organizing and supervising filing systems; (h)
dealing with routine correspondence on their own
initiative. Examples of the occupations classified here: Secretary - Typing secretary - Word-processing
secretary Some related occupations classified
elsewhere: - Administrative secretary - 3343 - Executive
secretary - 3343 - Legal secretary - 3342 - Medical
secretary - 3344

413

Klavišinių įtaisų operatoriai
Keyboard operators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Klavišinių įtaisų operatoriai

Description:

Keyboard operators

Aiškinamosios
pastabos:

Klavišinių įtaisų operatoriai užrašo ir tvarko tekstą bei
duomenis, rengia, redaguoja ir kuria dokumentus
saugoti, skelbti ir persiųsti. Pagrindinės atliekamos
užduotys: duomenų ir informacijai tvarkyti reikalingų
kodų įvedimas; saugomų duomenų paieška,
patvirtinimas ir atnaujinimas, įvedamų duomenų
registravimas; procesinių veiksmų registravimas
stenografuojant kompiuterine įranga ir stenografuoti
skirtomis rašomosiomis mašinėlėmis; tikslus
informacijos užrašymas iš stenografavimo ir garso
įrašymo įrangos, dokumentų redagavimas ir taisymas;
pasakytų žodžių, aplinkos garsų ir dainų žodžių
atkūrimas filmų ir televizijos programų titrams. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 4131
Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai 4132
Duomenų įvesties operatoriai

Explanatory
notes:

Keyboard operators input and process text and data,
and prepare, edit and generate documents for storage,
processing, publication and transmission. Tasks
performed usually include: entering data and codes
required to process information; retrieving, confirming
and updating data in storage and keeping records of
data input; taking records of proceedings in rapid
shorthand using computerized equipment and
shorthand-writing machines; transcribing information
recorded in shorthand and on sound recording
equipment, and proofreading and correcting copy;
reproducing the spoken word, environmental sounds
and song lyrics as captions for cinema and television
programming. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 4131 Typists
and word processing operators 4132 Data entry clerks

4131

Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai
Typists and word processing operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai

Description:

Typists and word processing operators

Aiškinamosios
pastabos:

Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai renka,
redaguoja ir spausdina tekstus, naudodami rašomąsias
mašinėles, asmeninius kompiuterius ir kitą tekstų
tvarkybos įrangą, stenografuoja žodinę ar rašytinę
medžiagą. Atliekamos užduotys: (a) rašytinės
medžiagos spausdinimas iš juodraščių, pataisytų
kopijų, garso įrašų ar stenografavimas naudojant
rašomąją mašinėlę, kompiuterį ar kitą tekstų tvarkybos
įrangą; (b) baigto darbo rašybos, gramatikos, skyrybos

Explanatory
notes:

Typists and word processing operators type, edit and
print text using typewriters, personal computers or
other word processors, and record oral or written
matter in shorthand. Tasks include - (a) typing written
material from rough drafts, corrected copies, voice
recordings, or shorthand using a computer, word
processor or typewriter; (b) checking completed work
for proper spelling, grammar, punctuation and
formatting; (c) gathering and arranging the material to
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ir įforminimo tikrinimas; (c) spausdintinos medžiagos
rinkimas ir tvarkymas pagal instrukcijas; (d) parengtų
dokumentų archyvavimas ir saugojimas kompiterio
standžiajame ar kitokiame diske arba susistemintuose
kompiuterių failuose, skirtose dokumentams saugoti,
ieškoti ar atnaujinti; (e) diktuojamos ir kitaip
pateikiamos informacijos stenografavimas; (f) pasakytų
žodžių, aplinkos garsų ir dainų žodžių atkūrimas filmų
ir televizijos programų titrams; (g) stenografavimo ar
garso įrašymo įranga užfiksuotos informacijos tikslus
užrašymas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Mašininkas – Teksto tvarkytojas – Stenografininkas –
Rašomosios mašinėlės stenografininkas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Teismo reporteris –
3343 – Medicinos įstaigos tekstų užrašinėtojas – 3344

be typed, following instructions; (d) filing and storing
completed documents on computer hard drive or disk,
or maintain a computer filing system to store, retrieve
or update documents; (e) taking dictation and
recording other matter in shorthand; (f) reproducing
the spoken word, environmental sounds and song
lyrics as captions for cinema and television
programming; (g) transcribing information recorded in
shorthand and on sound recording equipment.
Examples of the occupations classified here: - Typist Word processor - Stenographer - Shorthand typist
Some related occupations classified elsewhere: - Court
reporter - 3343 - Medical transcriptionist - 3344

4132

Duomenų įvesties operatoriai
Data entry clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Duomenų įvesties operatoriai

Description:

Data entry clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Duomenų įvesties operatoriai įveda koduotus,
Explanatory
statistinius, finansinius ir kitus skaitmeninius duomenis notes:
į elektroninę įrangą, kompiuterines duomenų bazes,
skaičiuokles ir kitas duomenų saugyklas, naudodami
klaviatūrą, kompiuterio pelę ar optinį skaitytuvą, balso
atpažinimo programinę įrangą ar kitas duomenų
įvedimo priemones. Jie įveda duomenis į mechaninius
ir elektroninius prietaisus, kad galėtų atlikti
matematinius skaičiavimus. Atliekamos užduotys: (a)
sąskaitų, formų, protokolų ir kitų dokumentų gavimas ir
registravimas; (b) skaitmeninių duomenų, kodų ir
teksto iš pirminių šaltinių įvedimas į kompiuteriams
prilygstančius saugojimo ir tvarkymo prietaisus; (c)
duomenų tikslumo ir išsamumo tikrinimas, prireikus
įvestų duomenų taisymas; (d) buhalterijos ir
skaičiavimo mašinų naudojimas; (e) duomenų įvedimas
į skirtingas duomenų bazių sistemas ir programinę
įrangą, jų perkėlimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Duomenų įvesties operatorius –
Mokėjimų operatorius

42

Klientų aptarnavimo tarnautojai
Customer services clerks

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Klientų aptarnavimo tarnautojai

Description:

Customer services clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Klientų aptarnavimo tarnautojai bendrauja su klientais, Explanatory
atlikdami pinigines operacijas, organizuodami keliones, notes:
suteikdami klientams informaciją, organizuodami
susitikimus, dirba telefonais skirstikliais, taip pat atlieka
apklausas ar pildo paslaugų gavimo paraiškas.
Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
piniginių operacijų bankuose, pašto skyriuose, lažybų ir
azartinių lošimų įmonėse atlikimas ar kelionių
organizavimas; klientų prašomos informacijos teikimas
ir susitikimų organizavimas; telefonų skirstiklių
valdymas, lankytojų pasveikinimas ir priėmimas;
respondentų apklausa; pokalbiai su paraiškų gauti
paslaugas teikėjais. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
skirstomos į tokias grupes: 421 Kasininkai ir giminiškų
profesijų tarnautojai 422 Klientų informavimo
tarnautojai
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Data entry clerks enter coded, statistical, financial and
other numerical data into electronic equipment,
computerized databases, spreadsheets or other data
repositories using a keyboard, mouse, or optical
scanner, speech recognition software or other data
entry tools. They enter data into mechanical and
electronic devices to perform mathematical
calculations. Tasks include - (a) receiving and
registering invoices, forms, records and other
documents for data capture; (b) entering numerical
data, codes and text from source material into
computer-compatible storage and processing devices;
(c) verifying accuracy and completeness of data and
correcting entered data, if needed; (d) operating
bookkeeping and calculating machines; (e) importing
and exporting data between different database
systems and software. Examples of the occupations
classified here: - Data entry operator - Data input clerk
- Payment entry clerk

Customer service clerks deal with clients in connection
with money-handling operations, travel arrangements,
requests for information, making appointments,
operating telephone switchboards, and interviewing
for surveys or to complete applications for eligibility
for services. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the second ISCO skill level. Tasks performed by workers
in this sub-major group usually include: performing
money-handling operations in banks, post offices,
betting and gambling establishments or dealing with
travel arrangements; supplying information requested
by clients and making appointments; operating
telephone switchboards; greeting and receiving
visitors; interviewing survey respondents; interviewing
applicants for services. Occupations in this sub-major
group are classified into the following minor groups:
421 Tellers, money collectors and related clerks 422
Client information
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workers
421

Kasininkai ir susijusių profesijų tarnautojai
Tellers, money collectors and related clerks

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kasininkai ir susijusių profesijų tarnautojai

Description:

Tellers, money collectors and related clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai atlieka
Explanatory
pinigines operacijas bankuose, pašto skyriuose, lažybų notes:
ar azartinių lošimų, lombardo ir skolų išieškojimo
įmonėse. Pagrindinės atliekamos užduotys:
bendravimas su bankų ar pašto skyrių klientais,
atliekant pinigines operacijas ar teikiant pašto
paslaugas; lažybų sumų, statomų dėl sporto varžybų
rezultatų, priėmimas ir išmokėjimas; vadovavimas
azartiniams žaidimams; pinigų skolinimas už užstatą,
paprastai už paliekamus daiktus ar kitą užstatą; skolų ir
kitų mokesčių išieškojimas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 4211 Bankų kasininkai ir
panašūs tarnautojai 4212 Lažybų tarpininkai, lošimo
namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai 4213
Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai 4214 Skolų
išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai

4211

Bankų kasininkai ir panašūs tarnautojai
Bank tellers and related clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Bankų kasininkai ir panašūs tarnautojai

Description:

Bank tellers and related clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Bankų kasininkai ir panašūs tarnautojai tiesiogiai
Explanatory
bendrauja su klientais bankuose ar pašto skyriuose,
notes:
priimdami, keisdami ir išmokėdami pinigus ar teikdami
pašto paslaugas. Atliekamos užduotys: (a) klientų
grynųjų pinigų priėmimasir išėmimo iš sąskaitos, čekių,
pervedimų, sąskaitų, mokėjimų kredito kortelėmis,
mokėjimo nurodymų, sertifikuotų čekių tvarkymas ir
kitų panašių bankinių operacijų atlikimas; (b) klientų
sąskaitų kreditavimas ir debetavimas; (c) sąskaitų
apmokėjimas ir pinigų pervedimas klientų vardu; (d)
pašto siuntų priėmimas, pašto ženklų pardavimas ir
kitų pašto paslaugų, susijusių su klientų aptarnavimu,
teikimas, pavyzdžiui, sąskaitų apmokėjimas, pinigų
pervedimas ir kitų operacijų atlikimas; (e) pinigų
keitimas pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į
kitą; (f) visų operacijų apskaitos tvarkymas ir tikrinimas
su realiu kasos likučiu. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Pašto prekystalio tarnautojas – Pinigų
keitėjas – Banko kasininkas Kitur priskirta giminiška
profesija: – Kasininkas – 5230

4212

Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir susiję lošimų tarnautojai
Bookmakers, croupiers and related gaming workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir susiję
lošimų tarnautojai

Description:

Bookmakers, croupiers and related gaming workers

Aiškinamosios
pastabos:

Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs
lošimų tarnautojai nustato koeficientus, surenka ir
išmoka lažybų dėl sporto ar kitų renginių rezultatų
laimėtas sumas arba vadovauja azartiniams lošimams
lošimo namuose. Atliekamos užduotys: (a) rizikos
laipsnio nustatymas, siekiant nustatyti koeficientus ir

Explanatory
notes:

Bookmakers and croupiers and related gambling
workers determine odds and receive and pay off bets
on results of sporting or other events, or conduct
games of chance in gambling establishments. Tasks
include - (a) determining risks to decide odds and to
hedge or refuse bets; (b) preparing and issuing lists of
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Tellers, money collectors and related clerks perform
money-handling operations in establishments relating
to banking, postal services, betting or gambling,
pawning and debt-collecting. Tasks performed usually
include: dealing with clients of banks or post offices in
connection with money operations or postal services;
receiving and paying off bets on results of sporting
events; conducting gambling games; lending money
against articles deposited or other securities; collecting
debts and other payments. Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:
4211 Bank tellers and related clerks 4212 Bookmakers,
croupiers and related gaming workers 4213
Pawnbrokers and money-lenders 4214 Debt-collectors
and related workers

Bank tellers and related clerks deal directly with clients
of banks or post offices in connection with receiving,
changing and paying out money, or providing mail
services. Tasks include - Process customer cash
deposits and withdrawals, cheques, transfers, bills,
credit card payments, money orders, certified cheques
and other related banking transactions; (b) crediting
and debiting clients' accounts; (c) paying bills and
making money transfers on clients' behalf; (d) receiving
mail, selling postage stamps and conducting other
post office counter business such as bill payments,
money transfers and related business; (e) changing
money from one currency to another, as requested by
clients; (f) making records of all transactions and
reconciling them with cash balance. Examples of the
occupations classified here: - Post office counter clerk Money changer - Bank teller Some related occupations
classified elsewhere: - Cashier - 5230
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išvengti ar atmesti statomą pinigų sumą; (b) apytikrių
rezultatų sąrašų sudarymas ir pateikimas; (c) kortų
dalijimas, žaidimo kamuoliukų ridenimas ar ruletės rato
sukimas; (d) lošimo namų taisyklių aiškinimas; (e)
laimėjusių numerių skelbimas, pinigų išmokėjimas
laimėtojams ir pinigų surinkimas iš pralaimėjusių
asmenų. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Lažybų
tarpininkas – Lošimo namų tarnautojas, krupjė

approximate odds; (c) distributing cards, rolling dice or
spinning a roulette wheel: (d) explaining and
interpreting operating rules of a gambling
establishment; (e) announcing winning numbers,
paying winners and collecting payments from losers;
Examples of the occupations classified here: Bookmaker - Croupier

4213

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai
Pawnbrokers and money-lenders

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai

Description:

Pawnbrokers and money-lenders

Aiškinamosios
pastabos:

Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai skolina
Explanatory
pinigus už užstatą: užstatytus daiktus, turtą ar kitą
notes:
užstatą. Atliekamos užduotys: (a) užstatomų daiktų
įvertinimas, procentų apskaičiavimas ir pinigų
skolinimas; (b) daiktų grąžinimas, kai skola grąžinama,
arba jų pardavimas, jei skola negrąžinama; (c) pinigų
skolinimas, kaip asmeninės paskolos suteikimas, tikintis
ateities pelno, arba pagal panašius įsipareigojimus; (d)
paskolų atsiėmimas, kai skola grąžinama gavus pelno,
arba pagal panašius įsipareigojimus; (e) gautų daiktų,
paskirstytų ir gautų pinigų apskaita. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Pinigų skolintojas – Lombardo
tarnautojas

4214

Skolų išieškotojai ir susijusių profesijų tarnautojai
Debt collectors and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Skolų išieškotojai ir susijusių profesijų tarnautojai

Description:

Debt collectors and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai
Explanatory
išieško skolas už neapmokėtas sąskaitas ir čekius, renka notes:
labdarą. Atliekamos užduotys: (a) skolininkų suradimas
ir jų buvimo vietos nustatymas; (b) skambinimas
klientams telefonu, jų lankymas ar laiškų rašymas dėl
skolų grąžinimo ar tarimasis dėl skolos termino
atidėjimo; (c) surinktų sumų ataskaitų rengimas ir su
pinigų išieškojimu susijusių duomenų ir bylų tvarkymas;
(d) teisinių veiksmų siūlymas ar paslaugų teikimo
nutraukimas, jei kitaip negalima išreikalauti skolos; (e)
labdaros prašymas ir rinkimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Skolų už neapmokėtas sąskaitas
išieškotojas – Labdaros rinkėjas – Skolų išieškotojas

422

Klientų informavimo tarnautojai
Client information workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Klientų informavimo tarnautojai

Description:

Client information workers

Aiškinamosios
pastabos:

Klientų informavimo tarnautojai teikia ar gauna
Explanatory
informaciją, susijusią su kelionių organizavimu,
notes:
organizacijos gaminių ar paslaugų apibūdinimu, svečių
ir lankytojų registravimu ir pasitikimu, susitikimų
organizavimu, telefono skambučių perjungimu,
informacijos rinkimu iš apklausų respondentų ar
paraiškų gauti paslaugas teikėjų, asmeniškai, telefonu
ar tokiomis elektroninėmis priemonėmis, kaip
elektroninis paštas. Pagrindinės atliekamos užduotys:
kelionių maršrutų rengimas, kelionių bilietų ir viešbučių
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Pawnbrokers and money-lenders lend money against
articles deposited as pledges, or against property or
other security. Tasks include - (a) evaluating articles
offered as pledges, calculating interest, and lending
money; (b) returning articles when the loan is paid or,
in the event of non-payment, selling pledged articles;
(c) lending money as personal loans against success of
future harvest and other similar undertakings; (d)
collecting loans when the pledge involved the success
of future harvest and other similar undertakings; (e)
keeping a record of items received and money
distributed and received.; Examples of the occupations
classified here: - Money-lender - Pawnbroker

Debt-collectors and related workers collect payments
on overdue accounts and bad cheques and collect
charity payments. Tasks include - (a) tracing and
locating debtors; (b) telephoning, visiting, or writing to
customers to collect money or arrange for later
payments; (c) preparing reports including amounts
collected and maintain records and files related to
collection work; (d) recommending legal action or
discontinuation of service when payment cannot be
otherwise obtained; (e) asking for and collecting charity
payments. Examples of the occupations classified here:
- Bill and account collector - Charity collector - Debt
collector

Client information clerks provide or obtain information
in person, by telephone or electronic means such as
email in connection with making travel arrangements,
describing the products or services of an organization,
registering and greeting guests and visitors, making
appointments, connecting telephone calls and
collecting information from survey respondents or
applicants for services. Tasks performed usually
include: preparing itineraries and making travel and
hotel reservations for clients; greeting and receiving
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užsakymas klientams; klientų, pacientų ir lankytojų
pasitikimas ir priėmimas; svečių apgyvendinimo
registravimas; informacijos apie organizacijos prekes,
paslaugas ar politiką teikimas; susitikimų
organizavimas; darbas telefonu skirstikliu; pokalbiai su
apklausų respondentais ir paraiškų teikėjais, siekiant
nustatyti jų tinkamumą. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 4221 Kelionių
konsultantai ir tarnautojai 4222 Nuotolinio klientų
informavimo tarnautojai 4223 Telefonų skirstiklių
operatoriai 4224 Viešbučių registratoriai 4225
Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai 4226
Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras
funkcijas 4227 Apklausų atlikėjai 4229 Kitur nepriskirti
klientų informavimo tarnautojai

clients and visitors; registering accommodation guests;
providing information concerning the goods, services
or policies of an organization; making appointments;
operating a telephone switchboard; interviewing
survey respondents and applicants for eligibility.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 4221 Travel consultants and
clerks 4222 Contact centre information clerks 4223
Telephone switchboard operators 4224 Hotel
receptionists 4225 Enquiry clerks 4226 Receptionists
(general) 4227 Survey and market research interviewers
4229 Client information workers not elsewhere
classified

4221

Kelionių konsultantai ir tarnautojai
Travel consultants and clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kelionių konsultantai ir tarnautojai

Description:

Travel consultants and clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Kelionių konsultantai ir tarnautojai teikia informaciją
Explanatory
apie kelionių vietas, rengia kelionių maršrutus,
notes:
rezervuoja keliones ir apgyvendinimą, registruoja
keleivius jiems registruojantis skrydžiui ir išvykstant.
Atliekamos užduotys: (a) informacijos apie galimus
įvairius transporto ir apgyvendinimo tipus, kainą ir
patogumą teikimas, kliento reikalavimų patenkinimo
užtikrinimas ir jų konsultavimas kelionės organizavimo
klausimais; (b) informacijos apie vietos ir regiono
lankytojų traukos centrus, ekskursijas, restoranus, meną
ir pramogas teikimas, aprūpinimas žemėlapiais ir
brošiūromis; (c) kelionių maršrutų rengimas; (d)
kelionės, ekskursijų ir apgyvendinimo rezervavimas ir
rezervacijos patvirtinimas; (e) bilietų, įlaipinimo bilietų
ir kuponų išdavimas; (f) pagalba klientams gaunant
tokius reikiamus kelionės dokumentus, kaip viza; (g)
kelionės dokumentų tikrinimas ir keleivių bei bagažo
registravimas jiems registruojantis skrydžiui ir
išvykstant; (h) sąskaitų išrašymas ir mokėjimų
priėmimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Oro
linijų bilietų pardavėjas – Skrydžių registratorius –
Kelionių agentūros tarnautojas – Kelionių konsultantas
– Kelionių informacijos tarnautojas – Turizmo
informacijos centro tarnautojas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Kelionių agentūros
direktorius – 1439 – Konferencijų ir renginių
planuotojas – 3332 – Kelionių operatorius – 3339 –
Turistų gidas – 5113 – Ekskursijų vadovas – 5113 –
Bilietų į pramoginius ir sporto renginius pardavimo
tarnautojas – 5230

4222

Ryšių centro informavimo tarnautojai
Contact centre information clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ryšių centro informavimo tarnautojai

Description:

Contact centre information clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai konsultuoja Explanatory
klientus ir teikia jiems informaciją, atsako į užklausas
notes:
apie įmonės ar organizacijos prekes, paslaugas ar
politiką, tvarko finansines operacijas telefonu ar
tokiomis elektroninėmis ryšių priemonėmis, kaip
elektroninis paštas. Jie dirba patalpose, kurios gali būti
toli nuo klientų ir vietų, kur organizacijos ar įmonės
vykdo veiklą. Atliekamos užduotys: (a) atsiliepimas į
klientų skambučius ir atsakymas į pranešimus,
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Travel consultants and clerks provide information
about travel destinations, arrange travel itineraries,
obtain travel and accommodation reservations, register
passengers at check-in and departure. Tasks include (a) obtaining information about the availability, cost
and convenience of different types of transport and
accommodation, ascertaining customer’s requirements
and advising them on travel arrangements; (b)
providing information about local and regional
attractions, sightseeing tours, restaurants, arts and
entertainment, and providing maps and brochures; (c)
preparing itineraries; (d) making and confirming
reservations for travel, tours and accommodation; (e)
issuing tickets, boarding passes and vouchers; (f)
helping customers in obtaining necessary travel
documents such as visas; (g) verifying travel
documentation and registering passengers and
luggage at check-in and departure; (h) preparing bills
and receiving payments; Examples of the occupations
classified here: - Airline ticket agent - Check-in
attendant - Travel agency clerk - Travel consultant Travel desk clerk - Tourism information clerk Some
related occupations classified elsewhere: - Travel
agency manager - 1439 - Conference and event
planner - 3332 - Tour operator - 3339 - Tourist guide 5113 - Tour escort - 5113 - Ticket issuing clerk
(entertainment and sporting events) - 5230

Contact centre information clerks provide advice and
information to clients, respond to queries regarding a
company’s or an organization’s goods, services or
policies, and process financial transactions using the
telephone or electronic communications media, such
as email. They are located in premises that may be
remote from clients or other operations of the
organizations or companies about whom information
is provided. Tasks include - (a) dealing with incoming
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užklausas, skambučių dėl paslaugų tvarkymas ar
skundų sprendimas; (b) poreikių nustatymas ir atvejų
įvedimas į kompiuterinę sistemą; (c) prireikus užduočių
pavedimas kitiems padaliniams; (d) prireikus sąskaitų
išrašymas ar mokėjimų priėmimas; (e) laiškų,
informacinių ir kitokių dokumentų siuntimas klientams;
(f) klientų konsultavimas papildomų gaminių ar
paslaugų klausimais. Šio pogrupio profesijų pavyzdys: –
Ryšių su klientais centro informavimo tarnautojas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Nuotolinės rinkodaros pardavėjas – 5244 – Skambučių
centro pardavėjas – 5244 – Ryšių su klientais centro
pardavėjas – 5244 – Telefonu aptarnaujantis
operatorius – 4223 – Rinkos tyrimo apklausų atlikėjas –
4227 Pastabos Tik tie darbuotojai, kurie atsako į
užklausas dėl informacijos ir (arba) atlieka paprastas
operacijas, priskiriami 4222 pogrupiui „Nuotolinio
klientų informavimo tarnautojai“. Tokie specializuotas
paslaugas teikiantys asmenys, kaip kelionių
konsultantai, priskiriami atitinkamai specializuotai
grupei, nepaisant to, ar jie dirba klientų aptarnavimo
centruose ar ne.

calls and messages from clients, whether to answer
queries, handle calls for service or sort out complaints;
(b) identifying requirements and entering events into a
computer system; (c) dispatching tasks to other units,
when relevant; (d) invoicing or handling payments,
where necessary; (e) sending letters, information sheets
and other documents to clients; (f) advising clients of
additional products or services. Examples of the
occupations classified here: - Customer contact centre
information clerk Some related occupations classified
elsewhere: - Telemarketing salesperson - 5244 - Call
centre salesperson - 5244 - Customer contact centre
salesperson - 5244 - Telephone operator - 4223 Market research interviewer - 4227 Only workers who
respond to requests for information and/or handle
straightforward transactions are classified in Unit
Group 4222, Contact Centre Information Clerks. Those
who provide specialized services, such as travel
consultants, are classified in the relevant specialized
group whether or not they are located in customer
contact centres.

4223

Telefono stoties operatoriai
Telephone switchboard operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Telefono stoties operatoriai

Description:

Telephone switchboard operators

Aiškinamosios
pastabos:

Telefonų skirstiklių operatoriai valdo telefonų
Explanatory
skirstiklius ir pultus, sujungia skambučius, gauna
notes:
skambinančių asmenų užklausas ir pranešimus dėl
paslaugos problemų, įrašo pranešimus ir perduoda
juos darbuotojams ar klientams. Atliekamos užduotys:
(a) darbas telefonų skirstikliais ir pultais sujungiant,
užlaikant, perjungiant ir išjungiant telefono
skambučius; (b) siunčiamųjų skambučių sujungimas; (c)
atsakymas į klausimus telefonu ir pranešimų įrašymas;
(d) pranešimų darbuotojams ir klientams perdavimas;
(e) operacinių sistemų problemų tyrimas ir remonto
tarnybų informavimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Telefonu aptarnaujantis operatorius –
Telefono skirstiklio operatorius

4224

Viešbučių registratoriai
Hotel receptionists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Viešbučių registratoriai

Description:

Hotel receptionists

Aiškinamosios
pastabos:

Viešbučių registratoriai pasitinka ir registruoja svečius
Explanatory
viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo paslaugas
notes:
teikiančiose įmonėse. Jie paskiria kambarius, išduoda
raktus, teikia informaciją apie paslaugas, rezervuoja
kambarius, tvarko informaciją apie laisvus kambarius,
pateikia sąskaitas išvykstantiems svečiams ir priima
mokėjimus. Atliekamos užduotys: (a) laisvų kambarių
pasiūlos, rezervacijų ir kambarių paskirstymo
tvarkymas; (b) atvykusių svečių registravimas, kambarių
skyrimas, klientų kredito tikrinimas ir kambarių raktų
išdavimas; (c) informacijos apie viešbučio ir
bendruomenės teikiamas paslaugas teikimas; (d)
informacijos apie laisvus kambarius teikimas ir jų
rezervavimas; (e) atsakymai į svečių prašymus dėl
tvarkymo ir priežiūros paslaugų, skundus; (f)
susisiekimas su tvarkymo ar priežiūros tarnybomis,
svečiams pranešus apie problemas; (g) svečių sąskaitų
kaupimas ir tikrinimas naudojant kompiuterizuotas ar
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Telephone switchboard operators operate telephone
communications switchboards and consoles to
establish telephone connections, receive caller inquiries
and service problem reports, and record and relay
messages to staff or clients. Tasks include - (a)
operating switchboards and consoles to connect, hold,
transfer, and disconnect telephone calls; (b) making
connections for outgoing calls; (c) dealing with
telephone inquiries and recording messages; (d)
forwarding messages to staff or clients; (e)
investigating operating system problems and
informing repair services. Examples of the occupations
classified here: - Answering service operator Telephone switchboard-operator

Hotel receptionists welcome and register guests in
hotels and other establishments that provide
accommodation services. They assign rooms, issue
keys, provide information concerning the services
provided, make room reservations, keep a record of
rooms available for occupancy and present statements
of charges to departing guests and receive payment.
Tasks include - (a) maintaining an inventory of rooms
available for occupancy, reservations and room
assignments; (b) registering arriving guests, assigning
rooms; verifying customer’s credit and issuing room
keys; (c) providing information regarding hotel services
and services available in the community; (d) providing
information about availability of accommodation and
making room reservations; (e) responding to guests’
requests for housekeeping and maintenance services
as well as complaints; (f) contacting housekeeping or
maintenance services when guests report problems; (g)
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rankinio valdymo sistemas; (h) pranešimų priėmimas ir
perdavimas asmeniškai, telefonu ar telefonu skirstikliu;
(i) išvykstantiems svečiams pateiktų sąskaitų tikrinimas
ir mokėjimų priėmimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Viešbučio klientų priėmimo ir
aptarnavimo tarnautojas – Viešbučio registratorius

compiling and checking guest accounts for charges
using computerized or manual systems; (h) receiving
and forwarding messages in person or using telephone
or telephone switchboard; (i) reviewing statements of
charges to departing guests and receiving payment.
Examples of the occupations classified here: - Hotel
front desk clerk - Hotel receptionist

4225

Tarnautojai, atsakantys į užklausas
Enquiry clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tarnautojai, atsakantys į užklausas

Description:

Enquiry clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai atsako Explanatory
į asmenines, rašytines užklausas, užklausas elektroniniu notes:
paštu ir telefonu, skundus dėl organizacijos prekių,
paslaugų ir politikos, teikia informaciją ir nukreipia
asmenis į kitas tarnybas. Jie dirba vietose, kur su
klientais palaikomi tiesioginiai ryšiai ar parduodamos
prekės ir teikiamos paslaugos. Atliekamos užduotys: (a)
atsakymai į užklausas dėl prekių, paslaugų ir politikos,
informacijos apie jų prieinamumą, buvimo vietą, kainą
ir panašiais klausimais teikimas; (b) atsakymai į
užklausas dėl problemų ir konsultavimas, informavimas
ir pagalba; (c) informacijos apie užklausas ir skundus
registravimas; (d) sudėtingų užklausų perdavimas
grupės vadovams ar konsultantams specialistams; (e)
reikiamų blankų, informacinės medžiagos ir brošiūrų
suinteresuotosioms šalims suteikimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Atsakymų į užklausas ir
informavimo tarnautojas – Informavimo tarnautojas

4226

Klientų priėmimo tarnautojai (atliekantys bendras funkcijas)
Receptionists (general)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Klientų priėmimo tarnautojai (atliekantys bendras
funkcijas)

Description:

Receptionists (general)

Aiškinamosios
pastabos:

Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras
Explanatory
funkcijas, priima ir pasitinka lankytojus, klientus ar
notes:
svečius ir atsako į užklausas ir prašymus, įskaitant
susitikimų organizavimą. Atliekamos užduotys: (a)
lankytojų, svečių ar klientų priėmimas ir pasitikimas; (b)
susitikimų klientams organizavimas; (c) informacijos ar
susitikimų prašymų telefonu tvarkymas; (d) klientų į
atitinkamas vietas ar pas asmenis nukreipimas; (e)
informacinių lankstinukų, brošiūrų ar blankų teikimas.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Klientų priėmimo
tarnautojas – Medicinos įstaigos biuro klientų
priėmimo tarnautojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Medicinos įstaigos sekretorius
– 3344 – Viešbučio registratorius – 4224

4227

Tyrimų ir rinkotyros apklausėjai
Survey and market research interviewers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tyrimų ir rinkotyros apklausėjai

Description:

Survey and market research interviewers

Aiškinamosios
pastabos:

Apklausų atlikėjai kalbasi su asmenimis ir registruoja jų Explanatory
atsakymus į apklausų ir rinkos tyrimo klausimus
notes:
įvairiomis temomis. Atliekamos užduotys: (a)
susisiekimas su asmenimis telefonu ar asmeniškai,
pokalbio tikslo paaiškinimas; (b) klausimų pagal
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Enquiry clerks respond to personal, written, electronic
mail, and telephone enquiries and complaints about
the organization’s goods, services and policies, provide
information and refer people to other sources. They
are employed in locations which put them in direct
contact with clients or with the production of the
goods and services provided. Tasks include - (a)
answering inquiries about goods services, and policy
and providing information about their availability,
location, price and related issues; (b) responding to
enquiries about problems and providing advice,
information and assistance; (c) recording information
about enquiries and complaints; (d) referring complex
enquiries to team leaders or expert advisers; (e) issuing
relevant forms, information kits and brochures to
interested parties. Examples of the occupations
classified here: - Counter enquiries clerk - Information
clerk

Receptionists (general) receive and welcome visitors,
clients, or guests and respond to enquiries and
requests including arranging for appointments. Tasks
include - (a) receiving and welcoming visitors, guests
or clients; (b) making appointments for clients; (c)
dealing with telephone requests for information or
appointments; (d) directing clients to appropriate
location or person; (e) supplying information
pamphlets, brochures or forms. Examples of the
occupations classified here: - Receptionist - Medical
office receptionist Some related occupations classified
elsewhere: Medical secretary - 3344 Hotel receptionist
- 4224

Survey and market research interviewers interview
people and record their responses to survey and
market research questions on a range of topics. Tasks
include - (a) contacting individuals by telephone or in
person and explaining the purpose of the interview; (b)
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klausimynų ar apklausų planus uždavimas; (c) atsakymų
užrašymas popieriuje ar įvedimas iš karto į
kompiuterinę duomenų bazę, naudojant kompiuterines
apklausų sistemas; (d) atsakymų nenuoseklumo
nustatymas ir išsiaiškinimas; (e) atsiliepimų teikimas
apklausų užsakovams dėl gautų duomenų patikimumo.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Rinkos tyrimų
apklausų atlikėjas – Viešosios nuomonės apklausų
atlikėjas – Apklausų atlikėjas

asking questions following the outlines of
questionnaires and surveys; (c) recording responses on
paper or entering responses directly into a computer
database through computer-assisted interviewing
systems; (d) identifying and resolving inconsistencies in
responses; (e) providing feedback to survey sponsors
concerning problems in obtaining valid data. Examples
of the occupations classified here: - Market research
interviewer - Public opinion interviewer - Survey
interviewer

4229

Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai
Client information workers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai

Description:

Client information workers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur 422 grupėje „Klientų
Explanatory
informavimo tarnautojai“ nepriskirtus klientų
notes:
informavimo tarnautojus. Pavyzdžiui, jis apima
darbuotojus, gaunančius iš klientų informaciją, kurios
reikia, nustatant jų tinkamumą gauti tam tikras
paslaugas, ir ją tvarkančius. Tokiais atvejais atliekamos
užduotys būtų šios: (a) pokalbiai su pacientais, siekiant
gauti informaciją, reikalingą teikiant stacionarinio
gydymo paslaugas, ir ją tvarkyti; (b) pokalbiai su
paraiškų gauti valstybės paramą teikėjais, siekiant
surinkti su paraiška susijusią informaciją; (c) suteiktos
informacijos tikslumo tikrinimas; (d) pagalbos
suteikimo, keitimo, atsisakymo teikti ar teikimo
nutraukimo procedūrų inicijavimas; (e) informacijos
teikimas ir atsakymai į klausimus dėl išmokų ir skundų
tvarkos; (f) pacientų ar paraiškų teikėjų nukreipimas į
kitas organizacijas, jeigu jie netenkina tinkamumo gauti
paslaugas kriterijų. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Ligoninės priimamojo tarnautojas – Apklausų dėl
tinkamumo atlikėjas – Tinkamumo specialistas

43

Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai
Numerical and material recording clerks

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių
apskaitos tarnautojai

Description:

Numerical and material recording clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių
apskaitos tarnautojai gauna, renka ir skaičiuoja
apskaitos, sąskaitybos, statistinius, finansinius ir kitus
skaitinius duomenis ir atlieka pagalbines su verslo
reikalais susijusias pinigines operacijas. Kai kurių šio
pagrindinio pogrupio profesijų darbuotojai tvarko
pagamintų, nupirktų, sandėliuojamų, išsiųstų prekių ir
žaliavų, kurių reikia nustatytą gamybos dieną, apskaitą
arba tvarko darbinės veiklos apskaitą ir koordinuoja
keleivių ir krovinių vežimo laiką. Kompetentingam
daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio
darbuotojų atliekamos užduotys: pagalba tvarkant
apskaitos, sąskaitybos knygas ir atliekant skaičiavimus;
gamybos vieneto išlaidų skaičiavimas; darbo
užmokesčio skaičiavimas ir kartais jo parengimas ir
išmokėjimas; pagalbinių su verslo reikalais susijusių
piniginių operacijų atlikimas; statistinių ar draudimo
duomenų rinkimas, saugojimas ir skaičiavimas;
tarnautojų pareigų, susijusių su draudimo įmonių,
bankų ir panašių institucijų finansinėmis operacijomis,
atlikimas; pagamintų, sandėliuojamų, užsakytų ir

Explanatory
notes:

Numerical and material recording clerks obtain,
compile and compute accounting, bookkeeping,
statistical, financial, and other numerical data, and take
charge of cash transactions incidental to business
matters. Some occupations classified here keep records
of goods produced, purchased, stocked, dispatched,
and of materials needed at specified production dates,
or keep records of operational aspects and coordinate
the timing of passenger and freight transport.
Competent performance in most occupations in this
sub-major group requires skills at the second ISCO skill
level. Tasks performed by workers in this sub-major
group usually include: helping with accounting and
bookkeeping records and computations; calculating
unit production costs; calculating wages and in some
cases preparing wage packets and paying wages,
taking charge of cash transactions incidental to the
business; obtaining, compiling and computing
statistical or actuarial data; performing clerical tasks
relating to the financial transactions of an insurance
establishment, bank or similar establishment; recording
produced, stocked, ordered and dispatched goods;
recording production materials received, put into stock
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This unit group includes client information workers not
included elsewhere in Minor group 422, Client
information workers. For instance, it includes workers
who obtain and process information from clients
needed to determine eligibility for services. In such
cases tasks would include - (a) interviewing patients to
obtain and process information required to provide
hospital services; (b) interviewing applicants for public
assistance to gather information pertinent to their
application; (c) verifying the accuracy of information
provided; (d) initiating procedures to grant, modify,
deny or terminate assistance; (e) providing information
and answering questions concerning benefits and
claims procedures; (f) referring patient or applicant to
other organizations if they are ineligible for services.
Examples of the occupations classified here: - Hospital
admissions clerk - Eligibility interviewer - Eligibility
specialist
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išsiųstų prekių apskaita; gautų, sandėliuojamų ar
išduotų gamybos žaliavų apskaita; nustatytą dieną
reikalingų gamybos žaliavų kiekio skaičiavimas ir
pagalba rengiant bei tikrinant gamybinės veiklos
grafikus; darbinės veiklos apskaita ir keleivių bei
krovinių vežimo laiko koordinavimas. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 431
Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai 432
Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai

or issued; computing quantities of the production
materials required at specified dates and helping with
preparation and checking of production operation
schedules; keeping records of operational aspects and
coordinating the timing of passenger and freight
transport. Occupations in this sub-major group are
classified into the following minor groups: 431
Numerical clerks 432 Material-recording and transport
clerks

431

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai
Numerical clerks

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai

Description:

Numerical clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai gauna, renka Explanatory
ir skaičiuoja apskaitos, sąskaitybos, statistinius,
notes:
finansinius ir kitus skaitinius duomenis ir atlieka
pagalbines su verslo reikalais susijusias pinigines
operacijas. Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba
tvarkant apskaitos, sąskaitybos knygas ir atliekant
skaičiavimus; gamybos vieneto išlaidų skaičiavimas;
darbo užmokesčio skaičiavimas ir kartais jo parengimas
ir išmokėjimas; pagalbinių su verslo reikalais susijusių
piniginių operacijų atlikimas; statistinių ar draudimo
duomenų rinkimas, saugojimas ir skaičiavimas;
tarnautojų pareigų, susijusių su draudimo įmonių,
bankų ir panašių institucijų finansinėmis operacijomis,
atlikimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai 4313
Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai

4311

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai
Accounting and bookkeeping clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai

Description:

Accounting and bookkeeping clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai skaičiuoja,
Explanatory
klasifikuoja ir registruoja skaitinius duomenis, kad
notes:
finansinė apskaita būtų užbaigta. Jie atlieka visus
įprastinius skaičiavimus, įrašus ir patikras, kad gautų
pirminius apskaitoje naudojamus finansinius duomenis.
Atliekamos užduotys: (a) teisingo skaičių, įrašų ir
dokumentų įvedimo, matematinio tikslumo ir tinkamų
kodų tikrinimas; (b) darbas kompiuteriais, kuriuose
įdiegta apskaitos programinė įranga, registruojant,
saugant ir analizuojant informaciją; (c) skaitinių ir
finansinių duomenų klasifikavimas, apskaita ir
apibendrinimas, rengiant finansinę atskaitomybę ir ją
tvarkant žurnaluose, buhalterinėse knygose ar
kompiuteriuose; (d) sąskaitų, sąskaitų faktūrų, sąskaitų
išrašų ir kitų finansinių ataskaitų skaičiavimai, rengimas
ir išrašymas pagal nustatytas procedūras; (e) statistinių,
finansinių, apskaitos ar audito ataskaitų ir lentelių,
susijusių su grynųjų pinigų gavimu, išmokėjimu,
mokėtinomis ir gautinomis sumomis, pelnu ir
nuostoliais, sudarymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Apskaitos tarnautojas – Sąskaitybos
tarnautojas – Išlaidų apskaičiavimo tarnautojas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Sąskaitininko padėjėjas – 3313 – Buhalteris – 3313
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Numerical clerks obtain, compile and compute
accounting, bookkeeping, statistical, financial, and
other numerical data, and take charge of cash
transactions incidental to business matters. Tasks
performed usually include: helping with accounting
and bookkeeping records and computations;
calculating unit production costs; calculating wages
and in some cases preparing wage packets and paying
wages; taking charge of cash transactions incidental to
the business; obtaining, compiling and computing
statistical or actuarial data; performing clerical tasks
relating to the financial transactions of an insurance
establishment, bank or similar establishment.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 4311 Accounting and
bookkeeping clerks 4312 Statistical, finance and
insurance clerks 4313 Payroll clerks

Accounting and bookkeeping clerks compute, classify,
and record numerical data to keep financial records
complete. They perform any combination of routine
calculating, posting, and verifying duties to obtain
primary financial data for use in maintaining
accounting records. Tasks include - (a) checking
figures, postings, and documents for correct entry,
mathematical accuracy, and proper codes; (b)
operating computers programmed with accounting
software to record, store, and analyse information; (c)
classifying, recording, and summarizing numerical and
financial data to compile and keep financial records,
using journals and ledgers or computers; (d)
calculating, preparing, and issuing bills, invoices,
account statements, and other financial statements
according to established procedures. (e) compiling
statistical, financial, accounting or auditing reports and
tables pertaining to such matters as cash receipts,
expenditures, accounts payable and receivable, and
profits and losses. Examples of the occupations
included here: - Accounts clerk - Bookkeeping clerk Cost computing clerk Some related occupations
classified elsewhere: - Accounting assistant- 3313 Bookkeeper - 3313
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4312

Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai
Statistical, finance and insurance clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai

Description:

Statistical, finance and insurance clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai gauna,
Explanatory
renka ir skaičiuoja statistinius ar draudimo duomenis
notes:
arba atlieka tarnautojų pareigas, susijusias su draudimo
įmonių, bankų ar kitų finansinių institucijų
operacijomis. Atliekamos užduotys: (a) draudimo
sutarčių sudarymo, atšaukimo, pretenzijų, operacijų,
politikos pokyčių ir mokėjimų tvarkymas; (b) statistinių
ar draudimo duomenų, gaunamų iš įprastinių ar
specialių informacijos šaltinių, rinkimas ir tvarkymas; (c)
bendrų sumų, vidurkių, procentų ir kitų duomenų
rodiklių skaičiavimas ir pateikimas reikalaujama lentelių
forma; (d) finansinių dokumentų rengimas ir mokėtinų
palūkanų ar brokerių komisinių ir žyminių mokesčių
skaičiavimas; (e) klientų ar darbdavio vardu perkamų ar
parduodamų akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių
popierių apskaita. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Draudimo įmonės statistikos tarnautojas – Maklerių
įstaigos tarnautojas – Finansų įstaigos tarnautojas –
Draudimo įmonės tarnautojas – Vertybinių popierių
tvarkytojas – Statistikos įstaigos tarnautojas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Akcijų ir
obligacijų brokeris – 3311 – Buhalterio padėjėjas –
3313 – Statistiko asistentas – 3314 – Prekybos brokeris
– 3324 – Apskaitos tvarkytojas – 4311 – Sąskaitybos
tvarkytojas – 4311

4313

Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai
Payroll clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai

Description:

Payroll clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai renka, tikrina Explanatory
ir tvarko su atlyginimais susijusią informaciją ir
notes:
apskaičiuoja skyriaus, įmonės ar kitos įstaigos
darbuotojams mokėtiną atlyginimą ir išmokas.
Atliekamos užduotys: (a) darbo laiko apskaitos
žiniaraščių, atostogų ir viršvalandžių apskaita, siekiant
apskaičiuoti mokėtiną atlyginimą ir išmokas, naudojant
rankinio valdymo ar kompiuterizuotas sistemas; (b)
darbuotojų darbo užmokesčio ataskaitų rengimas ir
tikrinimas, nurodant atlyginimą su mokesčiais ir be jų,
taip pat tokius atskaitymus, kaip mokesčiai, profesinės
sąjungos nario mokestis, areštuotos sumos ir draudimo
bei pensijų įmokos; (c) mokėjimų ir išmokų
darbuotojams čekiais ar elektroniniu pavedimu
rengimas; (d) darbo laiko apskaitos žiniaraščių, darbo
grafikų, atlyginimų skaičiavimo ir kitos informacijos
tikrinimas, siekiant nustatyti ir ištaisyti atlyginimo
neatitiktis; (e) darbo laiko, atidirbtų valandų ir išmokų
korekcijų tikrinimas, informacijos atitinkamos apskaitos
knygose registravimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdys: – Darbo užmokesčio skaičiuotojas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Buhalterio
padėjėjas – 3313 – Buhalteris – 3313 – Apskaitos
tvarkytojas – 4311 – Sąskaitybos tvarkytojas – 4311
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Statistical, finance and insurance clerks obtain, compile
and compute statistical or actuarial data or perform
clerical tasks relating to the transactions of insurance
establishments, banks and other financial
establishments. Tasks include - (a) processing
insurance enrolments, cancellations, claims
transactions, policy changes and payments; (b)
obtaining and compiling statistical or actuarial data
based on routine or special sources of information; (c)
calculating totals, averages, percentages and other
details and presenting them in the required tabular
form; (d) preparing financial documents, and
calculating interest or brokerage charges and stamp
duties payable; (e) maintaining records of bonds,
shares and other securities bought or sold on behalf of
clients or employer. Examples of the occupations
classified here: - Actuarial clerk - Brokerage clerk Finance clerk - Insurance clerk - Securities clerk Statistical clerk Some related occupations classified
elsewhere: - Stocks and shares broker- 3311 Accounting assistant- 3313 - Statistical assistant- 3314
- Trade broker- 3324 - Accounts clerk - 4311 Bookkeeping clerk- 4311

Payroll clerks collect, verify and process payroll
information and compute pay and benefit entitlements
for employees within a department, company or other
establishment. Tasks include - (a) maintaining records
of employee attendance, leave and overtime to
calculate pay and benefit entitlements, using manual or
computerized systems; (b) preparing and verifying
statements of earnings for employees, indicating gross
and net salaries and deductions such as taxes, union
dues, garnishments and insurance and pension plans;
(c) preparing employee payments and benefit
payments by cheque or electronic transfer; (d)
reviewing time sheets, work charts, wage computation,
and other information to detect and reconcile payroll
discrepancies; (e) verifying attendance, hours worked,
and pay adjustments, and posting information onto
designated records. Example of the occupations
included here: - Wages clerk Some related occupations
classified elsewhere: - Accounting assistant- 3313 Bookkeeper - 3313 - Accounts clerk - 4311 Bookkeeping clerk- 4311
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432

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai
Material-recording and transport clerks

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Description:

Material-recording and transport clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Explanatory
apskaito pagamintas, įsigytas, sandėliuojamas,
notes:
siunčiamas prekes ir žaliavas, kurių reikia nustatytą
gamybos dieną, ar tvarko keleivinio ir krovininio
transporto darbą ir koordinuoja jo eismo tvarkaraščius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagamintų,
sandėliuojamų, užsakytų ir siunčiamų prekių apskaita;
gautų, sandėliuojamų ar išduotų gamybos žaliavų
apskaita; gamybos medžiagų, kurių reikia nustatytą
gamybos dieną, kiekio skaičiavimas ir pagalba rengiant
gamybos grafikus ir jų tikrinimas; keleivinio ir
krovininio transporto darbo apskaita, taip pat jo eismo
tvarkaraščių derinimas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 4321 Sandėliavimo
tarnybos tarnautojai 4322 Tiekimo tarnautojai 4323
Transporto tarnautojai

Material-recording and transport clerks keep records
of goods produced, purchased, stocked, dispatched,
and of materials needed at specified production dates,
or keep records of operational aspects and coordinate
the timing of passenger and freight transport. Tasks
performed usually include: recording produced,
stocked, ordered and dispatched goods; recording
production materials received, put into stock or issued;
computing quantities of the production materials
required at specified dates and helping with
preparation and checking of production operation
schedules; keeping records of operational aspects and
coordinating the timing of passenger and freight
transport. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 4321 Stock
clerks 4322 Production clerks 4323 Transport clerks

4321

Sandėliavimo tarnautojai
Stock clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sandėliavimo tarnautojai

Description:

Stock clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Sandėliavimo tarnybos tarnautojai apskaito pagamintas Explanatory
prekes ir gautas, pasvertas, išduotas, išsiųstas ar
notes:
sandėliuojamas gamybos žaliavas. Atliekamos
užduotys: (a) prekių priėmimo ir išdavimo
organizavimas ir kontrolė, atitinkamos apskaitos
tvarkymas; (b) sandėliuojamų prekių apskaitos
tvarkymas, prekių išdavimo tikrinimas, poreikių
įvertinimas ir naujų atsargų užsakymas; (c) įrankių,
atsarginių dalių ar kitos įrangos priėmimas,
sandėliavimas ir išdavimas, atitinkamos apskaitos
tvarkymas; (d) priimtų, pagamintų, išduotų ar
siunčiamų prekių svėrimas ir atitinkamos apskaitos
tvarkymas; (e) baldų ir kitų gautų saugoti prekių
inventorizavimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Krovinių tvarkytojas – Sandėliuojamų krovinių
išsiuntimo tvarkytojas – Atsargų apskaitininkas –
Sandėlininkas – Svėrėjas

4322

Tiekimo tarnautojai
Production clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tiekimo tarnautojai

Description:

Production clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Tiekimo tarnautojai apskaičiuoja medžiagų, kurias
gamybai, statybai ir panašioms gamybos programoms
reikia pristatyti iki tam tikro termino, kiekį, rengia
gamybos grafikus ir prižiūri jų laikymąsi. Atliekamos
užduotys: (a) medžiagų, kurių reikia gamybai, kiekio,
kokybės ir tipų įvertinimas; (b) medžiagų poreikių
grafikų rengimas ir užtikrinimas, kad medžiagos bus
tiekiamos laiku, ir atitinkamos apskaitos tvarkymas; (c)
gamybos grafikų rengimas arba pagalba juos rengiant,
remiantis klientų užsakymais, gamybos pajėgumu ir
našumu; (d) sandėlio atsargų tikrinimas, atsargų
pristatymo organizavimas ir vėlavimo priežasčių

Explanatory
notes:

Production clerks compute quantities of materials
required at specified dates for manufacturing,
construction and similar production programmes, and
prepare and check production operation schedules.
Tasks include - (a) computing quantities, qualities and
types of materials required by production programme;
(b) preparing production requirements schedules,
ensuring that materials are available when needed, and
keeping relevant records; (c) preparing or assisting in
the preparation of production operation schedules on
the basis of customers' orders and production capacity
and performance; (d) verifying stocks, arranging
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Stock clerks maintain records of goods produced and
production materials received, weighed, issued,
dispatched or put into stock. Tasks include - (a)
arranging and controlling receipt and dispatch of
goods and keeping relevant records; (b) maintaining
stock records, verifying issue of goods, estimating
needs and making requisitions of new stocks; (c)
receiving, storing and issuing tools, spare parts, or
various equipment and maintaining relevant records;
(d) weighing goods received or produced, or for issue
or dispatch and maintaining relevant records; (e)
compiling inventories of furniture and other items
received for storage; Examples of the occupations
classified here: - Freight clerk - Dispatch clerk (stock) Stock clerk - Storeroom clerk - Weighing clerk
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aiškinimasis; (e) darbų ir medžiagų srauto tarp skyrių
apskaita ir koordinavimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Tiekimo tarnautojas – Medžiagų
užsakytojas

deliveries and investigating delays; (e) recording and
coordinating the flow of work and materials between
departments. Examples of the occupations classified
here: - Production clerk - Schedule clerk (materials)

4323

Transporto tarnautojai
Transport clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Transporto tarnautojai

Description:

Transport clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Transporto tarnautojai tvarko geležinkelio, kelių ir oro Explanatory
keleivinio ir krovininio transporto darbo apskaitą ir
notes:
koordinuoja eismo tvarkaraščius, rengia ataskaitas
vadovybei. Atliekamos užduotys: (a) keleivinio ir
krovininio transporto darbo apskaita ir eismo
tvarkaraščių koordinavimas; (b) tam tikro geležinkelio
ruožo ar srities traukinių eismo valdymas ir atitinkamos
apskaitos tvarkymas; (c) krovinių geležinkelio stotyse
valdymas, kontrolė ir apskaitos tvarkymas; (d) kelių
transporto eismo koordinavimas ir darbo apskaita,
pavyzdžiui, transporto priemonių eismo tvarkaraščių,
vairuotojų darbo, krovinių iškrovimo ir pakrovimo į
transporto priemones, tranzitinių prekių saugojimo
grafikų sudarymas ir derinimas; (e) keleivinio ir
krovininio oro transporto eismo ir darbo
koordinavimas bei apskaita, pavyzdžiui, keleivių sąrašų
ir krovinių deklaracijų apskaita; (f) ataskaitų vadovybei
rengimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Transporto tarnybos kontrolierius – Transporto
tarnybos dispečeris

44

Kiti įstaigų tarnautojai
Other clerical support workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Kiti įstaigų tarnautojai

Description:

Other clerical support workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti įstaigų ir įmonių tarnautojai rūšiuoja ir išnešioja
Explanatory
laiškus, sudaro dokumentų kartotekas, rengia
notes:
informaciją tvarkyti, tvarko darbuotojų informacijos
apskaitą, tikrina, ar medžiaga atitinka rankraštį, padeda
neraštingiems asmenims ir vykdo įvairias kitas
specializuotas tarnautojų pareigas. Kompetentingam
daugumos šio pagrindinio pogrupio darbui reikia
įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio
darbuotojų atliekamos užduotys: bibliotekų knygų
įsigijimo, išdavimo ir grąžinimo registravimas; įvairių
dokumentų ir kitos rašytinės medžiagos klasifikavimas
ir kartotekų sudarymas; darbuotojų informacijos
apskaita; pašto siuntų rūšiavimas, registravimas ir
išnešiojimas iš pašto skyrių, iš įmonių ar jų viduje;
informacijos kodavimas; teksto klaidų taisymas; įvairių
tarnautojų pareigų atlikimas; rašymas neraštingų
žmonių vardu. Šio pagrindinio pogrupio profesijų
grupė: 441 Kiti įstaigų ir įmonių tarnautojai

441

Kiti įstaigų tarnautojai
Other clerical support workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti įstaigų tarnautojai

Description:

Other clerical support workers

Aiškinamosios

Kiti įstaigų ir įmonių tarnautojai rūšiuoja ir išnešioja

Explanatory

Other clerical support workers sort and deliver mail, file
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Transport clerks keep records of operational aspects
and coordinate the timing of train, road and air
passenger and freight transport, and prepare reports
for management. Tasks include - (a) keeping records of
operational aspects and coordinating the timing of
passenger and freight transport; (b) directing train
routings within a division or zone of a railway system
and keeping related records; (c) directing, controlling
and keeping records of freight handling at a railway
yard; (d) coordinating and keeping records of
operational activities concerning road transport, such
as allocation and scheduling of vehicles and drivers,
loading and unloading of vehicles and storage of
goods in transit; (e) coordinating and keeping records
of operational activities concerning air transport of
passengers and freight, such as passenger lists and
freight manifests; (f) preparing reports for
management. Examples of the occupations classified
here: - Clerical controller (transport service) - Clerical
dispatcher (transport service)

Other clerical support workers sort and deliver mail, file
documents, prepare information for processing,
maintain personnel records, check material for
consistency with original source material, assist
persons who cannot read or write and perform various
other specialized clerical duties. Competent
performance in most occupations in this sub-major
group requires skills at the second ISCO skill level.
Tasks performed by workers in this sub-major group
usually include: recording information regarding
acquisition, issue and return of library books classifying
and filing various documents and other records;
maintaining personnel records; sorting, recording and
delivering mail from post offices, as well as from or
within an enterprise; coding; correcting proofs;
performing a range of miscellaneous clerical duties;
writing on behalf of persons who are unable to read or
write. Occupations in this sub-major group are
classified into the following minor group: 441 Other
clerical support workers
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pastabos:

laiškus, sudaro dokumentų kartotekas, rengia
notes:
informaciją tvarkyti, tvarko darbuotojų apskaitą, tikrina,
ar medžiaga atitinka originalą, padeda neraštingiems
asmenims ir vykdo įvairias kitas specializuotas
tarnautojų pareigas. Pagrindinės atliekamos užduotys:
informacijos dėl bibliotekos knygų įsigijimo, išdavimo ir
grąžinimo registravimas; įvairių dokumentų ir kitos
rašytinės medžiagos klasifikavimas ir kartotekų
sudarymas; darbuotojų informacijos apskaita; pašto
siuntų rūšiavimas, registravimas ir išnešiojimas iš pašto
skyrių, iš įmonių ar jų viduje; informacijos kodavimas;
teksto klaidų taisymas; įvairių tarnautojų pareigų
atlikimas; rašymas neraštingų žmonių vardu. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 4411
Bibliotekų tarnautojai 4412 Paštininkai ir panašių
profesijų tarnautojai 4413 Informacijos kodavimo,
korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai 4414
Raštininkai ir panašių profesijų tarnautojai 4415
Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai 4416 Darbuotojų
informacijos tarnautojai 4419 Kitur nepriskirti įstaigų ir
įmonių tarnautojai

4411

Bibliotekų tarnautojai
Library clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Bibliotekų tarnautojai

Description:

Library clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Bibliotekų tarnautojai išduoda ir priima bibliotekų
Explanatory
dokumentus, rūšiuoja ir išdėlioja knygas, garso ir
notes:
vaizdo įrašus, periodinius leidinius, teikia bendrą
informaciją apie biblioteką jos lankytojams. Atliekamos
užduotys: (a) bibliotekos knygų ir kitų dokumentų
išdavimas ir priėmimas; (b) knygų ir kitų bibliotekos
dokumentų išdėliojimas ant lentynų; (c) tokių
tarnautojų užduočių, kaip rankinis ir elektroninis
kartotekų sudarymas, tekstų rengyba ir kartais
spausdinimas, atlikimas; (d) žurnalų prenumeratos
tvarkymas; (e) pagalba bibliotekos lankytojams
gaunant pagrindinius bibliotekos dokumentus ir
tarpbibliotekinių mainų organizavimas; (f) bibliotekos
apskaitos, susijusios su knygų ir kitų medžiagų
įsigijimu, išdavimu ir grąžinimu, tvarkymas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Bibliotekos tarnautojas
– Bibliotekos katalogų sudarytojas

4412

Paštininkai ir panašių profesijų tarnautojai
Mail carriers and sorting clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Paštininkai ir panašių profesijų tarnautojai

Description:

Mail carriers and sorting clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Paštininkai ir panašių profesijų tarnautojai skirsto,
Explanatory
registruoja ir pristato pašto siuntas iš pašto skyrių ar
notes:
panašių įstaigų, taip pat iš įmonių arba šį darbą vykdo
įmonėse ir atlieka kitas su pašto paslaugomis susijusias
užduotis. Atliekamos užduotys: (a) pašto siuntų
tvarkymas valstybinio pašto skyriuose ar privačiose
siuntų pristatymo įmonėse; (b) pašto siuntų rūšiavimas
ir išnešiojimas į privačius namų ūkius ir verslo įmones;
(c) pristatymą patvirtinančio dokumento pateikimas
kliento reikalavimu; (d) gaunamos ir siunčiamos
korespondencijos rūšiavimas ir paprastasis
registravimas, siunčiamos korespondencijos
išvežiojimas po įvairias įmones. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Pašto darbuotojas – Pašto kurjeris –
Paštininkas
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documents, prepare information for processing,
maintain personnel records, check material for
consistency with original source material, assist
persons who cannot read or write and perform various
other specialized clerical duties. Tasks performed
usually include: recording information regarding
acquisition, issue and return of library books;
classifying and filing various documents and other
records; maintaining personnel records; sorting,
recording and delivering mail from post offices, as well
as from or within an enterprise; coding; correcting
proofs; performing a range of miscellaneous clerical
duties; writing on behalf of persons who are unable to
read or write. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 4411 Library
clerks 4412 Mail carriers and sorting clerks 4413
Coding, proof-reading and related clerks 4414 Scribes
and related workers 4415 Filing and copying clerks
4416 Personnel clerks 4419 Clerical support workers
not elsewhere classified

Library clerks issue and receive library materials, sort
and shelve books, sound and vision recordings,
periodicals, journals, magazines and newspapers and
provide general library information to library users.
Tasks include - (a) issuing and receiving library books
and other materials; (b) placing books and other library
materials on shelves; (c) performing clerical activities
such as manual and electronic filing, word processing
and occasional typing; (d) maintaining journal
subscriptions; (e) assisting library users in accessing
basic library materials and making interlibrary loans; (f)
maintaining library records relating to the acquisition,
issue and return of books and other materials.
Examples of the occupations classified here: - Library
clerk - Library filer

Mail carriers and sorting clerks perform sorting,
recording, delivery and other duties in connection with
mail services from post offices or related organizations,
as well as from or within an establishment. Tasks
include - (a) performing mail-handling duties in public
post offices or privately owned delivery establishments;
(b) sorting and delivering mail to private houses and
businesses; (c) providing delivery confirmation records
when requested by the client; (d) sorting and keeping
simple records of incoming and outgoing
correspondence and dispatching outgoing mail in
various establishments; Examples of the occupations
classified here: - Mail clerk - Post carrier Postman/woman
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4413

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai
Coding, proof-reading and related clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos Description:
tarnautojai

Coding, proof-reading and related clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos Explanatory
tarnautojai koduoja informaciją tam tikrais kodais,
notes:
tikrina ir taiso korektūros klaidas ir vykdo įvairias
tarnautojų pareigas. Atliekamos užduotys: (a)
informacijos kodavimas tam tikrais kodais ir
klasifikavimas ją ruošiant toliau apdoroti; (b) tekstų
korektūrų ir panašios spausdinti paruoštos medžiagos
lyginimas su rankraščiu, klaidų taisymas ir teksto
žymėjimas spausdinti pagal nustatytas taisykles; (c)
blankų rūšiavimas ir žymėjimas skiriamaisiais ženklais;
(d) dokumentų rūšiavimas, tvarkant kartotekas ar
tikrinant spaudos lankus; (e) adresų rašymas ranka ant
reklaminių laiškų ir vokų; Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Koduotojas – Korektorius

Coding, proof-reading, and related clerks convert
information into codes, verify and correct proofs, and
perform a number of miscellaneous clerical duties.
Tasks include - (a) converting information into codes
and classifying information by codes for dataprocessing purposes; (b) comparing proofs of texts and
related material prepared for printing with original
material, correcting errors and marking texts for printer
according to the established rules; (c) sorting forms
and marking them with identification numbers; (d)
sorting documents for filing or to collate sets of pages;
(e) addressing circulars and envelopes by hand.
Examples of the occupations classified here: - Coding
clerk - Proof reading clerk

4414

Raštininkai ir susijusių profesijų tarnautojai
Scribes and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Raštininkai ir susijusių profesijų tarnautojai

Description:

Scribes and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Raštininkai ir panašių profesijų tarnautojai rašo laiškus
ir pildo blankus neraštingų žmonių vardu. Atliekamos
užduotys: (a) laiškų ir kitų rašytinių dokumentų
skaitymas neraštingiems žmonėms ir būtino
paaiškinimo ar informacijos suteikimas; (b) laiškų
rašymas ir blankų pildymas kitų asmenų vardu; (c)
asmenų konsultavimas, aiškinimas ir pagalba pildant
valstybinius ir kitus oficialius blankus. Šio pogrupio
profesijų pavyzdys: – Raštininkas

Explanatory
notes:

Scribes and related workers write letters and complete
forms on behalf of persons who are unable to read or
write. Tasks include - (a) reading letters and other
written matter to persons who are unable to read or
write and providing necessary interpretation and
information; (b) writing letters and completing forms
on behalf of others; (c) offering advice to individuals
and interpreting and helping with the completion of
government and other official forms; Examples of the
occupations classified here: - Scribe

4415

Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai
Filing and copying clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai

Description:

Filing and copying clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai sudaro
Explanatory
korespondencijos, kortelių, sąskaitų, čekių ir kitų
notes:
dokumentų kartotekas pagal abėcėlę arba skaičių eilę
arba naudoja kitą kartotekų sudarymo sistemą. Jie
įtraukia duomenis į kartoteką ir prireikus pašalina,
kopijuoja, nuskaito dokumentus ar siunčia juos faksu.
Atliekamos užduotys: (a) medžiagos rūšiavimas ar
klasifikavimas pagal tokius kriterijus, kaip turinys,
paskirtis, naudojimo kriterijai, arba chronologine,
abėcėline ar skaičių eilės tvarka; (b) medžiagos
išdėliojimas stalčiuose, spintelėse ir sandėliavimo
dėžėse; (c) prireikus duomenų radimas ir pašalinimas iš
kartotekos; (d) į kartoteką įtrauktų ir iš jos pašalintų
duomenų apskaita; (e) dokumentų kopijavimas,
nuskaitymas ar siuntimas faksu. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Kopijavimo tarnautojas – Kartotekų
tarnautojas
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Filing and copying clerks file correspondence, cards,
invoices, receipts, and other records in alphabetical or
numerical order or according to the filing system used.
They locate and remove material from file when
requested and photocopy, scan or fax documents.
Tasks include - (a) sorting or classifying materials
according to guidelines such as content, purpose, user
criteria, or chronological, alphabetical, or numerical
order; (b) filing material in drawers, cabinets and
storage boxes; (c) locating and remove materials from
files when requested; (d) keeping records of materials
filed and removed; (e) photocopying, scanning or
faxing documents. Examples of the occupations
classified here: - Copying clerk - Filing clerk
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4416

Darbuotojų informacijos tarnautojai
Personnel clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Darbuotojų informacijos tarnautojai

Description:

Personnel clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Darbuotojų informacijos tvarkytojai tvarko ir atnaujina Explanatory
tokius darbuotojų duomenis, kaip informacija apie
notes:
perkėlimą ir paaukštinimą, veiklos vertinimą,
darbuotojų panaudotas ir nepanaudotas atostogas,
atlyginimą, kvalifikaciją ir mokymus. Atliekamos
užduotys: (a) informacijos apie darbo patirtį,
atlyginimą, veiklos vertinimą, kvalifikaciją ir mokymus,
panaudotas ir nepanaudotas atostogas atnaujinimas;
(b) naujų darbuotojų duomenų registravimas ir
duomenų išsamumo tikrinimas; (c) darbo ir
paaukštinimo prašymų tvarkymas, pareiškėjų
konsultavimas dėl rezultatų; (d) užklausų apie
pareigoms keliamus reikalavimus ir darbo sąlygas
priėmimas ir atsakymai į jas; (e) informacijos apie darbo
paraiškas ir skelbimų apie laisvas darbo vietas ir
konkursus išsiuntinėjimas; (f) rankinio valdymo ir
kompiuterizuotų bylų sudarymo ir registravimo sistemų
priežiūra ir atnaujinimas, ataskaitų ir dokumentų,
susijusių su darbuotojų veikla, sudarymas ir rengimas;
(g) darbuotojų informacijos ir bylų saugojimas ir
prireikus jų radimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Personalo skyriaus padėjėjas – Personalo skyriaus
tarnautojas

4419

Kitur nepriskirti įstaigų tarnautojai
Clerical support workers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti įstaigų tarnautojai

Description:

Clerical support workers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima niekur kitur 4 pagrindinėje grupėje Explanatory
„Įstaigų ir įmonių tarnautojai“ nepriskirtus įstaigų ir
notes:
įmonių tarnautojus. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima
korespondencijos tarnautojus, spaudos apžvalgininkus
ir leidybos tarnautojus. Tokiais atvejais atliekamos
užduotys būtų šios: (a) klientų užsakymų dėl skelbimų
priėmimas, jų rašymas ir redagavimas, skelbimų kainų
apskaičiavimas ir sąskaitų pateikimas; (b) tokios verslo
įmonių ir valstybinių įstaigų korespondencijos, kaip
atsakymai į informacijos užklausas ir pagalbos
prašymus, prašymai atlyginti žalą, užklausos dėl kredito
ir sąskaitų, skundai dėl paslaugų, rengimas; (c) pagalba
rengiant periodinius leidinius, skelbimus, katalogus,
žinynus ir kitą medžiagą viešinti; (d) laikraščių, žurnalų,
pranešimų spaudai ir kitų leidinių skaitymas, siekiant
rasti darbuotojams ir klientams įdomių straipsnių ir
juos pateikti. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Reklamos tarnautojas – Korespondencijos tarnautojas –
Žinynų sudarytojas – Leidybos tarnautojas – Spaudos
apžvalgininkas

5

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
Service and sales workers

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Description:

Service and sales workers

Aiškinamosios
pastabos:

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai teikia
paslaugas asmenims, taip pat kelionių organizavimo,

Explanatory
notes:

Service and sales workers provide personal and
protective services related to travel, housekeeping,
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Personnel clerks maintain and update personnel
records such as information on transfers and
promotions, performance evaluations, employee leave
taken and accumulated, salaries, qualifications and
training. Tasks include - (a) updating information on,
employment history, salaries, performance evaluations,
qualifications and training and leave taken and
accumulated; (b) initiating records for newly appointed
workers and checking records for completeness; (c)
processing applications for employment and
promotions and advising applicants of results; (d)
receiving and answering inquiries about employment
entitlements and conditions; (e) sending out job
applications and announcements of job openings and
job examinations; (f) maintaining and updating manual
and computerized filing and registration systems, and
compiling and preparing reports and documents
relating to personnel activities; (g) storing and
retrieving personnel records and files on request.
Examples of the occupations classified here: - Human
resource assistant - Human resource clerk

This unit group covers clerical support workers not
classified elsewhere in major group 4, Clerical support
workers. For instance, the group includes,
correspondence clerks, press clippers and publication
clerks. In such cases tasks would include - (a) receiving
customers' orders for classified advertising, writing and
editing copy, calculating advertising rates and billing
customers; (b) writing business and government
correspondence such as replies to requests for
information and assistance, damage claims, credit and
billing enquiries and service complaints; (c) assisting in
the preparation of periodicals, advertisements,
catalogues, directories and other material for
publication; (d) reading newspapers, magazines, press
releases and other publications to locate and file
articles of interest to staff and clients. Examples of the
occupations classified here: - Advertising clerk Correspondence clerk - Directory compiler Publication clerk - Press clipper
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namų ūkio tvarkymo, viešojo maitinimo, asmens
priežiūros ar apsaugos nuo gaisro ir neteisėtų veiksmų
paslaugas arba demonstruoja ir parduoda prekes
didmeninės ar mažmeninės prekybos parduotuvėse ir
panašiose įmonėse, įskaitant kioskus ir turgavietes.
Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės paslaugų
sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų atliekamos
užduotys: paslaugų kelionėse organizavimas ir
teikimas; namų ūkio tvarkymas; maisto ir gėrimų
ruošimas ir patiekimas; vaikų priežiūra; asmens
priežiūra ir nesudėtingos sveikatos priežiūros
paslaugos namuose ar įstaigose, kirpyklų ir kosmetikos
salonų, palydovų paslaugos; būrimo paslaugos;
balzamavimas ir laidotuvių organizavimas; apsaugos
paslaugų teikimas ir asmenų bei turto apsauga nuo
gaisro ir neteisėtų veiksmų; įstatymų laikymosi
priežiūra ir viešosios tvarkos palaikymas; pozavimas
prekių reklamavimo, kūrimo ir eksponavimo tikslais;
prekių pardavimas didmeninės ir mažmeninės
prekybos įmonėse, kioskuose ir turgavietėse; prekių
galimiems pirkėjams demonstravimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius
pagrindinius pogrupius: 51 Paslaugų asmenims
darbuotojai 52 Pardavėjai 53 Asmens priežiūros
darbuotojai 54 Apsaugos darbuotojai

catering, personal care, or protection against fire and
unlawful acts, or demonstrate and sell goods in
wholesale or retail shops and similar establishments, as
well as at stalls and on markets. Competent
performance in most occupations in this major group
requires skills at the second ISCO skill level. Tasks
performed by service and sales workers usually include:
organizing and providing services during travel;
housekeeping; preparing and serving of food and
beverages; caring for children; providing personal and
basic health care at homes or in institutions, as well as
hairdressing, beauty treatment and companionship;
telling fortunes; embalming and arranging funerals;
providing security services and protecting individuals
and property against fire and unlawful acts; enforcing
of law and order; posing as models for advertising,
artistic creation and display of goods; selling goods in
wholesale or retail establishments, as well as at stalls
and on markets; demonstrating goods to potential
customers. Supervision of other workers may be
included. Occupations in this major group are classified
into the following sub-major groups: 51 Personal
service workers 52 Sales workers 53 Personal care
workers 54 Protective services workers

51

Paslaugų asmenims darbuotojai
Personal service workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Paslaugų asmenims darbuotojai

Description:

Personal service workers

Aiškinamosios
pastabos:

Paslaugų asmenims darbuotojai teikia paslaugas,
Explanatory
susijusias su kelionėmis, namų ūkio tvarkymu, viešuoju notes:
maitinimu, kirpyklų ir kosmetikos salonų paslaugomis,
gyvūnų išvaizda, priežiūra ir dresavimu, palydovų
paslaugomis, ir kitas asmeninio pobūdžio paslaugas.
Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
paslaugų kelionėse ir ekskursijose organizavimas ir
teikimas; namų ūkio tvarkymas; maisto ir gėrimų
ruošimas ir patiekimas; kirpyklų ir kosmetikos salonų
paslaugos; būrimo paslaugos; balzamavimas ir
laidotuvių organizavimas; rūpinimasis gyvūnų išvaizda,
jų priežiūra ir dresavimas; asmenų mokymas vairuoti
variklines transporto priemones; palydovų ir kitų
paslaugų asmenims teikimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 511
Kelionių palydovai, konduktoriai ir gidai 512 Virėjai 513
Padavėjai ir barmenai 514 Kirpėjai, kosmetikai ir
giminiškų profesijų darbuotojai 515 Vyresnieji pastatų
ir bendrosios priežiūros darbuotojai 516 Kiti paslaugų
asmenims darbuotojai

511

Kelionių palydovai, konduktoriai ir gidai
Travel attendants, conductors and guides

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kelionių palydovai, konduktoriai ir gidai

Description:

Travel attendants, conductors and guides

Aiškinamosios
pastabos:

Kelionių palydovai, konduktoriai ir gidai teikia įvairias
paslaugas asmenims, keliaujantiems lėktuvais,

Explanatory
notes:

Travel attendants, conductors and guides provide
various personal services in connection with travelling
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Personal service workers provide personal services
related to travel, housekeeping, catering and
hospitality, hairdressing and beauty treatment, animal
care grooming and training, companionship and other
services of a personal nature. Competent performance
in most occupations in this sub-major group requires
skills at the second ISCO skill level. Tasks performed by
workers in this sub-major group usually include:
organizing and providing of services in connection with
travel and sightseeing; housekeeping; preparing and
serving food and beverages; hairdressing and beauty
treatment; telling fortunes; embalming and arranging
funerals; grooming, caring for and training animals;
teaching people to drive motor vehicles; providing
companionship and other personal services.
Supervision of other workers may be included.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 511 Travel attendants,
conductors and guides 512 Cooks 513 Waiters and
bartenders 514 Hairdressers, beauticians and related
workers 515 Building and housekeeping supervisors
516 Other personal service workers
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traukiniais, laivais, autobusais ir kitomis transporto
priemonėmis, taip pat lydi asmenis ar grupes
turistinėse kelionėse, išvykose ir ekskursijose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: keleivių patogumo ir
saugumo užtikrinimas; maisto ir gaiviųjų gėrimų
patiekimas; informacijos teikimas ir atsakymai į su
kelione susijusius klausimus; bilietų surinkimas ir
išdavimas viešajame transporte; asmenų ar grupių
lydėjimas turistinėse kelionėse ar ekskursijose,
pasakojant apie įdomias vietas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 5111 Kelionių palydovai
5112 Transporto priemonių konduktoriai 5113 Kelionių
gidai

by aircraft, train, ship, bus or other vehicle, and
escorting individuals and groups on travel tours,
sightseeing visits and excursions. Tasks performed
usually include: ensuring the comfort and safety of
passengers; serving food and refreshments; providing
information and answering questions in connection
with travel; collecting or issuing tickets on board public
transport; accompanying individuals or groups on
sightseeing tours or excursions and describing points
of interest. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 5111 Travel
attendants and travel stewards 5112 Transport
conductors 5113 Travel guides

5111

Kelionių palydovai
Travel attendants and travel stewards

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kelionių palydovai

Description:

Travel attendants and travel stewards

Aiškinamosios
pastabos:

Kelionių palydovai užtikrina keleivių patogumą ir
Explanatory
saugumą, patiekia valgius ir gėrimus, taip pat teikia
notes:
asmeninio pobūdžio paslaugas dažniausiai lėktuvuose
ir laivuose. Jie gali planuoti ir koordinuoti tvarkymo
darbus ir pramoginius renginius laivuose. Atliekamos
užduotys: (a) į lėktuvą ar laivą įlipančių keleivių
sutikimas, pasveikinimas, bilietų ar įlaipinimo kuponų
tikrinimas, vietų parodymas; (b) pranešimas, aiškinimas
ir rodymas, kaip naudotis saugos ir gelbėjimo
priemonėmis, pavyzdžiui, deguonies kaukėmis, saugos
diržais ir gelbėjimo liemenėmis; (c) iš anksto paruošto
maisto ir gėrimų komplektavimas ir patiekimas; (d)
neapmuitinamų ir kitų prekių pardavimas; (e)
rūpinimasis pagrindiniais keleivių poreikiais ir
patogumu, atsakymai į užklausas ir švaros bei tvarkos
palaikymas lėktuvų salonuose ir laivų kajutėse; (f)
vadovavimas keleiviams ir pagalba jiems, taip pat
nustatytų procedūrų laikymasis įvykus avarijai,
pavyzdžiui, evakuojant lėktuvo keleivius po avarinio
nusileidimo; (g) pirmosios pagalbos vaistinėlių ir kitos
saugos įrangos veikimo tikrinimas; (h) pirmosios
pagalbos keleiviams teikimas nelaimės atveju; (i) prieš
skrydį dalyvavimas instruktažuose, kuriuose pranešama
apie oro sąlygas, aukštį, maršrutą, avarijos atveju
taikomas procedūras, ekipažo koordinavimą, skrydžio
ilgį, siūlomą maistą ir gėrimus, taip pat keleivių skaičių;
(j) keleivių ir lėktuvo parengimas pakilti ir nusileisti; (k)
keleivių specialios pagalbos poreikių nustatymas,
pavyzdžiui, pagalba mažiems vaikams, senyvo amžiaus
žmonėms ar asmenims, turintiems negalią. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Lėktuvo palydovas –
Skrydžio palydovas – Laivo palydovas

5112

Transporto konduktoriai
Transport conductors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Transporto konduktoriai

Description:

Transport conductors

Aiškinamosios
pastabos:

Transporto priemonių konduktoriai tikrina ir išduoda
Explanatory
bilietus, užtikrina traukinių, tramvajų, autobusų ir kito
notes:
viešojo transporto keleivių saugumą ir patogumą.
Atliekamos užduotys: (a) bilietų, leidimų surinkimas ir
išdavimas, mokesčio už kelionę surinkimas ar
išankstinių bilietų galiojimo tikrinimas; (b) keleivinių
traukinių miegamųjų vagonų priežiūra ir rūpinimasis jų
keleiviais; (c) prireikus pagalba įlipant, surandant vietą
ir įkeliant bagažą, ypač senyvo amžiaus, sergantiems ar
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Travel attendants and travel stewards ensure the
comfort and safety of passengers, serve meals and
beverages and render personal services, usually on
aircraft and onboard ships. They may plan and
coordinate housekeeping and social activities on ships.
Tasks include - (a) greeting passengers entering aircraft
or ships, checking tickets or boarding passes, and
directing them to their seats or berths; (b) announcing,
explaining and demonstrating safety and emergency
procedures, such as the use of oxygen masks, seat
belts, and life jackets; (c) assembling and serving preprepared meals and beverages; (d) selling duty-free
and other goods; (e) taking care of general needs and
comfort of passengers, answering inquiries, and
keeping cabins clean and tidy; (f) directing and
assisting passengers and following prescribed
procedures in the event of an emergency, such as
evacuating an aircraft following an emergency landing;
(g) verifying that first aid kits and other emergency
equipment are in working order; (h) administering first
aid to passengers in distress; (i) attending pre-flight
briefings concerning weather, altitudes, routes,
emergency procedures, crew coordination, lengths of
flights, food and beverage services offered, and
numbers of passengers; (j) preparing passengers and
aircraft for take-off and landing; (k) determining special
assistance needs of passengers such as small children,
the elderly, or disabled persons. Examples of the
occupations classified here: - Cabin attendant - Flight
attendant - Ship’s steward

Transport conductors check and issue tickets and
ensure the safety and comfort of passengers on trains,
trams, buses and other public transport vehicles. Tasks
include - (a) collecting and issuing tickets, passes or
fares, and checking the validity of tickets issued
previously; (b) attending to sleeping-cars and their
occupants on passenger trains; (c) providing assistance
with boarding, seating and luggage as required,
especially to elderly, sick, or injured people; (d)
181/323
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sužeistiems asmenims; (d) durų atidarymas ir
uždarymas keleiviams; (e) įrangos saugos patikra prieš
išvykstant; (f) ženklo davimas vairuotojams sustoti ar
tęsti kelionę; (g) į transporto priemones įlipančių
keleivių pasveikinimas ir maršrutų bei stočių skelbimas;
(h) saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas; (i) atsakymai
į keleivių klausimus ir skundus, taip pat informacijos
apie sustojimus ir persėdimus teikimas; (j) reikiamų
veiksmų vykdymas įvykus nenumatytam įvykiui ar
avarijai. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Autobuso
konduktorius – Keltuvo konduktorius – Viešojo
transporto bilietų kontrolierius – Traukinio
konduktorius – Tramvajaus konduktorius

opening and closing doors for passengers; (e)
performing equipment safety checks prior to
departure; (f) signalling to drivers to stop or proceed;
(g) greeting passengers boarding transportation
equipment, and announcing routes and stops. (h)
ensuring that safety regulations are respected; (i)
responding to passengers requests and complaints and
providing information about stops and connections; (j)
taking appropriate action in case of emergencies or
accidents. Examples of the occupations classified here:
- Bus conductor - Cable car conductor - Ticket
inspector (public transport) - Train conductor - Tram
conductor

5113

Kelionių gidai
Travel guides

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kelionių gidai

Description:

Travel guides

Aiškinamosios
pastabos:

Kelionių gidai lydi asmenis arba grupes kelionėse,
Explanatory
apžvalgos išvykose ar ekskursijose arba lankant tokias notes:
įžymias vietas, kaip istorinės vietos, pramonės įmonės ir
teminiai parkai. Jie pasakoja apie vietos įžymybes ir
teikia papildomą informaciją apie susidomėjimą
keliančius dalykus. Atliekamos užduotys: (a) turistų
lydėjimas ir vadovavimas jiems kruizuose ir apžvalgos
išvykose; (b) turistų lydėjimas muziejuose, parodose,
teminiuose parkuose, fabrikuose ir kitose pramonės
įmonėse; (c) pasakojimas ir informacijos teikimas apie
vietos įžymybes ir eksponatus, taip pat atsakymai į
klausimus; (d) moksleivių ugdomosios veiklos
vykdymas; (e) turistų veiksmų stebėsena, užtikrinant
nustatytų įmonės ar išvykos taisyklių ir saugos
procedūrų laikymąsi; (f) turistų ir išvykos dalyvių
sutikimas ir registravimas, reikiamų vardinių kortelių ar
saugos priemonių išdavimas; (g) brošiūrų dalijimas,
garso ir vaizdo pristatymų rodymas, procedūrų ir
veiklos ekskursijoje aiškinimas; (h) fizinės grupės
saugos užtikrinimas ir tokių veiksmų, kaip pirmosios
pagalbos teikimas ir vadovavimas evakuacijai kritiniu
atveju vykdymas; (i) visų su išvykų maršrutais,
aptarnavimu ar apgyvendinimu susijusių problemų
sprendimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Meno
galerijos ekskursijų gidas – Apžvalgos ekskursijų gidas
– Kelionių gidas

512

Virėjai
Cooks

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Virėjai

Description:

Cooks

Aiškinamosios
pastabos:

Virėjai planuoja, organizuoja, ruošia ir gamina maistą
pagal receptus ar prižiūrimi vyriausiųjų virėjų
viešbučiuose, restoranuose ir kitose viešojo maitinimo
įmonėse, laivuose, keleiviniuose traukiniuose ir
privačiuose namų ūkiuose. Pagrindinės atliekamos
užduotys: valgiaraščių planavimas, maisto produktų
ruošimas ir gaminimas; pagalbinių virtuvės darbuotojų
darbo planavimas, priežiūra ir koordinavimas; maisto
kokybės tikrinimas; ingredientų svėrimas, matavimas ir
maišymas pagal receptus ir vadovaujantis asmenine
nuovoka; orkaičių, keptuvų, kepimo krosnelių ir kitos
maisto gaminimo įrangos temperatūros reguliavimas;
virtuvės, jos įrangos, maisto patiekimo zonų ir pan.
tikrinimas ir valymas, siekiant užtikrinti saugų ir
higienišką maisto tvarkymą; tokios didelių gabaritų

Explanatory
notes:

Cooks plan, organize, prepare and cook meals,
according to recipes or under the supervision of chefs,
in hotels, restaurants and other eating places, on board
ships, on passenger trains and in private households.
Tasks performed usually include: planning meals,
preparing and cooking foodstuffs; planning,
supervising and coordinating the work of kitchen
helpers; checking the quality of food; weighing,
measuring and mixing ingredients according to recipes
and personal judgement; regulating the temperature of
ovens, grills, roasters and other cooking equipment;
inspecting and cleaning the kitchen, kitchen
equipment, serving areas, etc. to ensure safe and
sanitary food handling practices; operating
large–volume cooking equipment such as grills, deep-
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Travel guides accompany individuals or groups on
trips, sightseeing tours and excursions and on tours of
places of interest such as historical sites, industrial
establishments and theme parks. They describe points
of interest and provide background information on
interesting features. Tasks include - (a) escorting and
guiding tourists on cruises and sightseeing tours; (b)
escorting visitors through places of interest such as
museums, exhibitions, theme parks, factories and other
industrial establishments; (c) describing and providing
information on points of interest and exhibits and
responding to questions; (d) conducting educational
activities for school children; (e) monitoring visitors'
activities to ensure compliance with establishment or
tour regulations and safety practices; (f) greeting and
registering visitors and tour participants, and issuing
any required identification badges or safety devices; (g)
distributing brochures, showing audiovisual
presentations, and explaining procedures and
operations at tour sites; (h) providing for physical
safety of groups, and performing activities such as
providing first aid and directing emergency
evacuations; (i) resolving any problems with tour
itineraries, service, or accommodation. Examples of the
occupations classified here: - Art gallery guide - Tour
escort - Tourist guide
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maisto gaminimo įrangos, kaip keptuvai, gruzdintuvės
ar keptuvės, naudojimas. Šios grupės profesijų
pogrupis: 5120 Virėjai

fryers, or griddles. Occupations in this minor group are
classified into the following unit group: 5120 Cooks

5120

Virėjai
Cooks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Virėjai

Description:

Cooks

Aiškinamosios
pastabos:

Virėjai planuoja, organizuoja, ruošia ir gamina maistą
Explanatory
pagal receptus ar prižiūrimi vyriausiųjų virėjų
notes:
viešbučiuose, restoranuose ir kitose viešojo maitinimo
įmonėse, laivuose, keleiviniuose traukiniuose ir
privačiuose namų ūkiuose. Atliekamos užduotys: (a)
valgiaraščių planavimas, maisto produktų ruošimas ir
patiekalų gaminimas; (b) pagalbinių virtuvės
darbuotojų darbo planavimas, priežiūra ir
koordinavimas; (c) maisto kokybės tikrinimas; (d)
ingredientų svėrimas, matavimas ir maišymas pagal
receptus ir vadovaujantis asmenine nuovoka; (e)
orkaičių, keptuvų, kepimo krosnelių ir kitos maisto
gaminimo įrangos temperatūros reguliavimas; virtuvės,
jos įrangos, maisto patiekimo zonų ir pan. tikrinimas ir
valymas, siekiant užtikrinti saugų ir higienišką maisto
tvarkymą; (f) tokios didelių gabaritų maisto gaminimo
įrangos, kaip keptuvai, gruzdintuvės ar keptuvės,
naudojimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdys: – Virėjas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Kavinės vadovas – 1412 – Restorano vadovas – 1412 –
Vyriausiasis virėjas – 3434 – Greitojo maisto paruošimo
darbuotojas – 9411 Pastabos Mažų kavinių, restoranų ir
barų valdytojai, kuriems vadovavimas darbuotojams ir
jų priežiūra nėra pagrindinė užduotis, pagal
pagrindines atliekamas užduotis priskiriami 5120
pogrupiui „Virėjai“, 5131 pogrupiui „Padavėjai“ arba
5132 pogrupiui „Barmenai“.

513

Padavėjai ir barmenai
Waiters and bartenders

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Padavėjai ir barmenai

Description:

Waiters and bartenders

Aiškinamosios
pastabos:

Padavėjai ir barmenai patiekia maistą ir gėrimus
Explanatory
komercinėse viešojo maitinimo įmonėse, klubuose,
notes:
įstaigose ir valgyklose, laivuose ar keleiviniuose
traukiniuose. Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba
užtikrinant reikiamas baro atsargas; naudotų stiklinių ir
taurių plovimas ir baro zonos valymas; alkoholinių ir
gaiviųjų gėrimų patiekimas prie baro; stalų dengimas
švariomis staltiesėmis ir servetėlėmis, serviravimas stalo
įrankiais, indais, stiklinėmis ir taurėmis; maisto ir gėrimų
patiekimas; patarimai, kokį vyną pasirinkti, ir jo
patiekimas; maisto ir (arba) gėrimų užsakymų
priėmimas ir jų perdavimas virtuvės darbuotojams;
sąskaitų pateikimas ir mokėjimų priėmimas. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5131
Padavėjai 5132 Barmenai
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Cooks plan, organize, prepare and cook meals,
according to recipes or under the supervision of chefs,
in hotels, restaurants and other eating places, on board
ships, on passenger trains and in private households.
Tasks include - (a) planning meals, preparing and
cooking foodstuffs; (b) planning, supervising and
coordinating the work of kitchen helpers; (c) checking
the quality of food; (d) weighing, measuring and
mixing ingredients according to recipes and personal
judgement; (e) regulating the temperature of ovens,
grills, roasters and other cooking equipment;
inspecting and cleaning the kitchen, kitchen equipment
and, serving areas, to ensure safe and sanitary food
handling practices; (f) operating large-volume cooking
equipment such as grills, deep-fat fryers, or griddles.
Examples of the occupations classified here: - Cook
Some related occupations classified elsewhere: - Cafe
manager - 1412 - Restaurant manager - 1412 - Chef 3434 - Fast food preparer - 9411 Operators of small
cafes, restaurants and bars for whom the management
and supervision of staff is not a significant component
of the work, are classified in Unit groups 5120, Cooks,
5131, Waiters or 5132, Bartenders, depending on the
main tasks performed.

Waiters and bartenders serve food and beverages in
commercial dining and drinking places, clubs,
institutions and canteens, on board ships and on
passenger trains. Tasks performed usually include:
assisting in keeping bar properly stocked; washing
used glassware and cleaning bar area; serving alcoholic
and non-alcoholic drinks at a bar; setting tables with
clean linen, cutlery, crockery and glassware; serving
food and beverages; advising on the choice of wines
and serving them; taking orders for food and/or drinks
and passing order to kitchen; presenting bill and
accepting payment. Occupations in this minor group
are classified into the following unit groups: 5131
Waiters 5132 Bartenders
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5131

Padavėjai
Waiters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Padavėjai

Description:

Waiters

Aiškinamosios
pastabos:

Padavėjai patiekia maistą ir gėrimus už stalų sėdintiems Explanatory
asmenims viešojo maitinimo įmonėse, klubuose,
notes:
įstaigose ir valgyklose, laivuose ar keleiviniuose
traukiniuose. Atliekamos užduotys: (a) stalų dengimas
švariomis staltiesėmis ir servetėlėmis, serviravimas stalo
įrankiais, indais, stiklinėmis ir taurėmis; (b) klientų
sutikimas ir valgiaraščių bei gėrimų sąrašų pateikimas;
(c) patarimai dėl maisto ir gėrimų pasirinkimo; (d)
maisto ir gėrimų užsakymų priėmimas ir jų perdavimas
virtuvės ar baro darbuotojams; (e) maisto ir gėrimų
patiekimas už stalų sėdintiems klientams; (f) indų ir
įrankių nurinkimas nuo stalo ir jų grąžinimas į virtuvę;
(g) sąskaitų pateikimas, mokėjimų priėmimas ir darbas
mokėjimo kortelių ir kasos aparatais. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Padavėjas – Vyno padavėjas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Kavinės
vadovas – 1412 – Restorano vadovas – 1412 –
Barmenas – 5132 Pastabos Mažų kavinių, restoranų ir
barų valdytojai, kuriems vadovavimas darbuotojams ir
jų priežiūra nėra pagrindinė užduotis, pagal
pagrindines atliekamas užduotis priskiriami 5120
pogrupiui „Virėjai“, 5131 pogrupiui „Padavėjai“ arba
5132 pogrupiui „Barmenai“.

5132

Barmenai
Bartenders

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Barmenai

Description:

Bartenders

Aiškinamosios
pastabos:

Barmenai ruošia, maišo ir patiekia alkoholinius ir
Explanatory
gaiviuosius gėrimus tiesiogiai klientams už baro ar
notes:
prekystalio arba per padavėjus. Atliekamos užduotys:
(a) gėrimų užsakymų priėmimas iš aptarnaujančių
darbuotojų ar tiesiogiai iš klientų; (b) alkoholinių ir
gaiviųjų gėrimų ruošimas ir patiekimas prie baro; (c)
naudotų taurių ir stiklinių plovimas, baro zonos,
arbatos ir kavos ruošimo zonų ir įrangos, pavyzdžiui,
espreso kavos aparatų, valymas ir priežiūra; (d)
mokėjimų už parduotus gėrimus priėmimas, darbas
kasos aparatais ir grynųjų pinigų priėmimo kvitų
sumavimas; (e) alaus statinių naudojimas ir vamzdelių
prijungimas; (f) pagalba užtikrinant tinkamas baro
atsargas ir butelių bei taurių išdėliojimas; (g) klientų
tapatybės tikrinimas, siekiant įsitikinti, kad jie atitinka
alkoholiui pirkti taikomus amžiaus reikalavimus; (h)
veiksmai, kuriais siekiama riboti nesaikingą alkoholio
vartojimą, pavyzdžiui, klientų įtikinimas liautis gerti,
atsisakymas toliau teikti paslaugas ir transporto
užsakymas; (i) ingredientų maišymas ruošiant kokteilius
ir kitus gėrimus; (j) užkandžių ar kito maisto klientams
už baro patiekimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdys: –
Barmenas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Kavinės vadovas – 1412 – Restorano
vadovas – 1412 – Padavėjas – 5131 Pastabos Mažų
kavinių, restoranų ir barų valdytojai, kuriems
vadovavimas darbuotojams ir jų priežiūra nėra
pagrindinė užduotis, priskiriami 5120 pogrupiui
„Virėjai“, 5131 pogrupiui „Padavėjai“ arba 5132
pogrupiui „Barmenai“.
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Waiters serve food and beverages at tables in dining
and drinking places, clubs, institutions and canteens,
on board ships and on passenger trains. Tasks include (a) setting tables with clean linen, cutlery, crockery and
glassware; (b) greeting customers and presenting them
with menus and beverage lists; (c) advising on food
and beverage choices; (d) taking orders for food and
drinks and passing order to kitchen or bar staff; (e)
serving food and beverages to clients at tables; (f)
clearing tables and returning dishes and cutlery to
kitchen; (g) presenting bills, accepting payment and
operating point of sales machines and cash registers.
Example of the occupations classified here: - Waiter Sommelier Some related occupations classified
elsewhere: - Cafe manager -1412 - Restaurant manager
- 1412 - Bartender - 5132 Operators of small cafes,
restaurants and bars for whom the management and
supervision of staff is not a significant component of
the work, are classified in Unit groups 5120, Cooks,
5131, Waiters or 5132, Bartenders, depending on the
main tasks performed.

Bartenders prepare, mix and serve alcoholic and nonalcoholic drinks directly to customers over a bar or
counter, or through waiters. Tasks include - (a) taking
beverage orders from serving staff or directly from
patrons; (b) preparing and serving alcoholic and nonalcoholic drinks at a bar; (c) washing used glassware,
cleaning and maintaining bar service areas, tea and
coffee-making areas and equipment such as espresso
machines; (d) collecting payment for sales, operating
cash registers and balancing cash receipts; (e) tapping
kegs and attaching supply lines; (f) assisting in keeping
bar properly stocked and arranging bottles and
glasses; (g) checking identification of customers to
verify age requirements for purchase of alcohol; (h)
taking steps to limit problems related to excessive
drinking such, as persuading customers to stop
drinking, declining further service and ordering
transportation; (i) mixing ingredients to prepare
cocktails and other drinks; (j) serving snacks or other
food items to customers at the bar. Examples of the
occupations classified here: - Bartender Some related
occupations classified elsewhere: - Cafe manager -1412
- Restaurant manager - 1412 - Waiter - 5131 Operators
of small cafes, restaurants and bars for whom the
management and supervision of staff is not a
significant component of the work, are classified in
Unit groups 5120, Cooks, 5131, Waiters or 5132,
Bartenders, depending on the main tasks performed.
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514

Kirpėjai, kosmetologai ir susijusių profesijų darbuotojai
Hairdressers, beauticians and related workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kirpėjai, kosmetologai ir susijusių profesijų darbuotojai Description:

Hairdressers, beauticians and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Explanatory
kerpa ir šukuoja plaukus, skuta ir kerpa barzdas, atlieka notes:
grožio procedūras, naudoja kosmetikos priemones ir
daro makiažą, taip pat atlieka kitas išvaizdos gerinimo
procedūras. Pagrindinės atliekamos užduotys: kliento
pageidavimų aptarimas; plaukų kirpimas ir šukavimas;
barzdų skutimas ir kirpimas; grožio procedūrų
atlikimas; kosmetikos priemonių naudojimas ir makiažo
darymas; rankų ir kojų nagų formavimas ir lakavimas,
žmogaus pėdų lengvų ligų gydomųjų procedūrų
atlikimas; klientų aptarnavimas pirtyse ir paprasto
masažo atlikimas. Šios grupės profesijos skirstomos į
tokius pogrupius: 5141 Kirpėjai 5142 Kosmetikai ir
giminiškų profesijų darbuotojai

Hairdressers, beauticians and related workers cut and
dress hair, shave and trim beards, give beauty
treatment, apply cosmetics and make-up and give
other kinds of treatment to individuals in order to
improve their appearance. Tasks performed usually
include: discussing customers’ requirements; cutting
and dressing hair; shaving and trimming beards; giving
beauty treatment; and applying cosmetics and make
up; shaping and polishing finger- and toe-nails and
treating minor ailments of the human foot; attending
clients taking baths and administering elementary
massage.. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 5141
Hairdressers 5142 Beauticians and related workers

5141

Kirpėjai
Hairdressers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kirpėjai

Description:

Hairdressers

Aiškinamosios
pastabos:

Kirpėjai kerpa, šukuoja, dažo, tiesina ir chemiškai
Explanatory
garbanoja plaukus, skuta ar kerpa barzdas ir ūsus ir
notes:
galvos odos ligų gydomųjų procedūrų atlikimas.
Atliekamos užduotys: (a) plaukų kirpimas, plovimas,
dažymas ir garbanojimas; (b) barzdų ir ūsų skutimas ar
kirpimas; (c) galvos odos ligų gydomųjų procedūrų
atlikimas; (d) perukų parinkimas pagal klientų
pageidavimus; (e) patarimai plaukų priežiūros,
kosmetikos gaminių ir šukuosenų klausimais; (f)
veltūnų ir kasų pynimas, plaukų priauginimas; (g) vizitų
derinimas ir mokėjimų priėmimas; (h) darbo zonų
valymas ir įrankių dezinfekavimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Vyrų kirpėjas – Plaukų stilistas –
Moterų kirpėjas – Plaukų priežiūros specialistas

5142

Kosmetologai ir susijusių profesijų darbuotojai
Beauticians and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kosmetologai ir susijusių profesijų darbuotojai

Description:

Beauticians and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai atlieka
Explanatory
veido ir kūno grožio procedūras, naudoja kosmetikos
notes:
priemones ir daro makiažą, taip pat atlieka kitas
išvaizdos gerinimo procedūras. Atliekamos užduotys:
(a) veido ir kūno valymas, tepimas kremais, losjonais ir
panašiais produktais; (b) veido ir kūno masažas; (c)
makiažo darymas grožio salono klientams, aktoriams ar
kitiems atlikėjams; (d) rankų ir kojų nagų valymas,
formavimas ir lakavimas, taip pat tokių žmogaus pėdų
lengvų ligų, kaip nutrynimai, nuospaudos ar
deformuoti kojų nagai, gydomųjų procedūrų atlikimas;
(e) klientų aptarnavimas pirtyse ir paprasto masažo
atlikimas; (f) depiliavimas vašku, cukrumi ir kitomis
nepageidaujamų kūno plaukelių šalinimo priemonėmis;
(g) klientų konsultavimas mitybos ir mankštos
klausimais, siekiant jiems padėti numesti svorio ir
sulieknėti; (h) vizitų derinimas ir mokėjimų priėmimas.
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Hairdressers cut, style, colour, straighten and
permanently wave hair, shave or trim facial hair and
treat scalp conditions. Tasks include - (a) cutting,
washing, tinting and waving hair; (b) shaving or
trimming beards and moustaches; (c) giving scalp
treatment; (d) fitting wigs according to customers’
requirements; (e) providing advice on hair care, beauty
products and hairstyles; (f) styling hair into dreadlocks
and braids and adding hair extensions; (g) arranging
appointments and collecting payments; (h) cleaning
work areas and sanitizing instruments. Examples of the
occupations classified here: - Barber - Hairstylist Hairdresser - Hair care specialist

Beauticians and related workers, give facial and body
beauty treatments, apply cosmetics and make-up and
give other kinds of treatment to individuals in order to
improve their appearance. Tasks include - (a) cleaning
and applying creams, lotions and related products to
face and parts of body; (b) giving facial and body
massage; (c) applying make-up to clients of a beauty
parlour or to actors and other performers; (d) cleaning,
shaping and polishing finger- and toe-nails and
treating ailments of the human foot such as corns,
calluses or deformed toe-nails; (e) attending to clients
taking baths and administering elementary massage; (f)
using waxing, sugaring and depilation techniques to
remove unwanted bodily hair; (g) advising clients on
diet and exercise to assist in weight loss and slimming;
(h) arranging appointments and collecting payments.
Examples of the occupations classified here: - Bath
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Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Pirtininkas –
Kosmetikas – Pedikiūrininkas – Manikiūrininkas –
Vizažistas – Mitybos konsultantas

attendant - Beautician - Pedicurist - Manicurist - Makeup artist - Slimming consultant

515

Ūkvedžiai, valytojų ir kambarinių koordinatoriai
Building and housekeeping supervisors

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Ūkvedžiai, valytojų ir kambarinių koordinatoriai

Description:

Building and housekeeping supervisors

Aiškinamosios
pastabos:

Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Explanatory
koordinuoja valytojų ir kitų už tvarką atsakingų
notes:
darbuotojų, dirbančių komercinėse, gamybinėse ir
gyvenamosiose patalpose, darbą ir juos prižiūri, taip
pat sudaro darbo grafikus. Jie atsakingi už tvarkymo ir
priežiūros funkcijas viešbučiuose, biuruose, butuose,
namuose ir privačiuose būstuose. Pagrindinės
atliekamos užduotys: užduočių paskirstymas ir pastato
zonų tikrinimas, siekiant įsitikinti, kad valymo, tvarkymo
ir priežiūros darbai atlikti tinkamai; reikmenų ir įrangos
išdavimas, atsargų inventorizacija, siekiant užtikrinti,
kad pakaktų reikmenų; pretendentų atranka ir samda;
naujų ir patyrusių darbuotojų mokymas; siūlymas juos
paaukštinti, perkelti ar atleisti; kai kurių valymo,
tvarkymo ir priežiūros užduočių atlikimas. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5151
Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir
bendrosios priežiūros darbuotojai 5152 Namų ūkio
ekonomai 5153 Pastatų prižiūrėtojai

5151

Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų ūkvedžiai, valytojų ir kambarinių prižiūrėtojai
Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų ūkvedžiai, valytojų ir
kambarinių prižiūrėtojai

Description:

Cleaning and housekeeping supervisors in offices,
hotels and other establishments

Aiškinamosios
pastabos:

Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir
Explanatory
bendrosios priežiūros darbuotojai organizuoja, prižiūri notes:
ir atlieka tvarkymo funkcijas, kad įmonių interjeras,
įrenginiai ir patalpos būtų švarūs ir tvarkingi.
Atliekamos užduotys: (a) pagalbininkų, valytojų ir kitų
tvarkymo darbuotojų samda, mokymai, atleidimas,
organizavimas ir priežiūra; (b) reikmenų įsigijimas ar
įsigijimo kontrolė; (c) reikmenų saugojimo ir išdavimo
kontrolė; (d) bendros asmenų gerovės ir elgesio
įstaigose priežiūra; (e) grindų, baldų ir kitų paviršių
šlavimas ar siurbimas dulkių siurbliu, plovimas ir
blizginimas; (f) lovų klojimas, vonios kambarių
tvarkymas, aprūpinimas rankšluosčiais, muilu ir
panašiomis priemonėmis; (g) virtuvių valymas ir bendra
pagalba virtuvėje, įskaitant indų plovimą; (h) mažųjų
barų atsargų ir tokių reikmenų, kaip stiklinės ir rašymo
priemonės, papildymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Viešbučio ūkio reikalų tvarkytojas –
Šeimininkas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Viešbučio vadovas – 1411 – Pastato
prižiūrėtojas – 5153 – Nakvynės namų su pusryčiais
valdytojas – 5152 – Namų ūkio ekonomas – 5152 –
Namų valytojas – 9111
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Building and housekeeping supervisors coordinate,
schedule, and supervise the work of cleaners and other
housekeeping staff in commercial, industrial and
residential premises. They take responsibility for
housekeeping and caretaking functions in hotels,
offices, apartments, houses and private dwellings.
Tasks performed usually include: assigning tasks and
inspecting building areas to see that cleaning,
housekeeping and maintenance work has been done
properly; issuing of supplies and equipment and
inventory stocks to ensure that the supplies on hand
are adequate; screening and hiring job applicants;
training both new and experienced employees;
recommending promotions, transfers or dismissals;
performing some cleaning, housekeeping and
maintenance tasks. Occupations in this minor group
are classified into the following unit groups: 5151
Cleaning and housekeeping supervisors in offices,
hotels and other establishments 5152 Domestic
housekeepers 5153 Building caretakers

Cleaning and housekeeping supervisors in offices,
hotels and other establishments organize, supervise
and carry out housekeeping functions in order to keep
clean and tidy the interiors, fixtures and facilities in
these establishments. Tasks include - (a) engaging,
training, discharging organizing and supervising
helpers, cleaners and other housekeeping staff; (b)
purchasing or controlling the purchase of supplies; (c)
controlling storage and issue of supplies; (d)
supervising general welfare and conduct of individuals
in institutions; (e) sweeping or vacuum-cleaning,
washing and polishing floors, furniture and other
fixtures; (f) making beds, cleaning bathrooms,
supplying towels, soap and related items; (g) cleaning
kitchens and generally helping with kitchen work,
including dishwashing; (h) restocking mini-bars and
replenishing items such as drinking glasses and writing
equipment. Examples of the occupations classified
here: - Housekeeper (hotel) - Matron (housekeeping)
Some related occupations classified elsewhere: - Hotel
manager - 1411 - Building caretaker - 5153 - Bed and
breakfast operator - 5152 - Domestic housekeeper 5152 - Domestic cleaner - 9111
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5152

Namų ūkio ūkvedžiai
Domestic housekeepers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Namų ūkio ūkvedžiai

Description:

Domestic housekeepers

Aiškinamosios
pastabos:

Namų ūkio ekonomai organizuoja, prižiūri ir atlieka
Explanatory
tvarkymo funkcijas privačiuose namų ūkiuose patys
notes:
arba padedami jiems pavaldžių darbuotojų. Atliekamos
užduotys: (a) privačiuose namų ūkiuose dirbančių
darbuotojų priežiūra; (b) reikmenų įsigijimas ar jo
kontrolė; (c) reikmenų saugojimo ir išdavimo kontrolė;
(d) pagalba nedidelių sužeidimų ar ligos atvejais,
atliekant tokius veiksmus, kaip temperatūros
matavimas, vaistų davimas, tvarstymas; (e) grindų,
baldų ir kitų paviršių šlavimas ar siurbimas dulkių
siurbliu, plovimas ir blizginimas; (f) lovų klojimas,
vonios kambarių tvarkymas, aprūpinimas
rankšluosčiais, muilu ir panašiomis priemonėmis; (g)
rūpinimasis namų ūkio augintiniais ir augalais,
lankytojų priėmimas, atsiliepimas telefonu, pranešimų
perdavimas ir maisto produktų pirkimas; (h) maisto
ruošimas ir gaminimas, stalų dengimas ir indų
nurinkimas, maisto ir gėrimų patiekimas; (i) virtuvių
valymas ir bendra pagalba virtuvėje, įskaitant indų
plovimą. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Nakvynės
namų su pusryčiais valdytojas – Vyresnysis liokajus –
Namų ūkio ekonomas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Viešbučio vadovas – 1411 –
Namų padienininkas – 9111 Pastabos Tokių mažų
apgyvendinimo įmonių, kaip nakvynės namai su
pusryčiais ir maži svečių namai, kurie klientams už
mokestį teikia apgyvendinimo ir ribotas maitinimo
paslaugas kaip privačių namų ūkių svečiams, valdytojai,
kuriems vadovavimas darbuotojams ir jų priežiūra nėra
pagrindinė užduotis, priskiriami 5152 pogrupiui „Namų
ūkio ekonomai“.

5153

Pastatų sargai ir prižiūrėtojai
Building caretakers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pastatų sargai ir prižiūrėtojai

Description:

Building caretakers

Aiškinamosios
pastabos:

Pastatų prižiūrėtojai prižiūri daugiabučius namus,
viešbučius, biurus, bažnyčias ir kitus pastatus, palaiko
švarą ir tvarką juose bei jų teritorijose. Atsižvelgiant į
pastato dydį ir pobūdį, jie gali prižiūrėti kitus
darbuotojus ir rangovus. Atliekamos užduotys: (a)
valymo, tvarkymo ir pastato priežiūros darbuotojų ir
rangovų darbo priežiūra; (b) dalyvavimas valymo,
paprasto remonto ir pastatų vidaus priežiūros darbų
atlikimas; (c) krosnių ir vandens kaitintuvų priežiūra,
siekiant užtikrinti, kad būtų tiekiama šiluma ir karštas
vanduo; (d) nuomininkų ir lankytojų elgesio
reguliavimas tokiais klausimais, kaip triukšmas ar
netinkamas turto naudojimas; (e) smulkių paslaugų
išvykusiems nuomininkams teikimas, pavyzdžiui,
pristatomų prekių priėmimas jų vardu ar prašomos
informacijos skambinantiems asmenims suteikimas; (f)
pranešimas pastatų vadovybei ir savininkams apie
kapitalinio remonto poreikį; (g) pastatų apėjimas,
siekiant užtikrinti jų saugumą; (h) registracijos formų
pildymas ir taisyklių kopijų nuomininkams pateikimas.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Pastato
prižiūrėtojas – Pastato durininkas – Sargas – Bažnyčios
tvarkdarys

Explanatory
notes:

Building caretakers take care of apartment houses,
hotels, offices, churches and other buildings and
maintain them and associated grounds in a clean and
orderly condition. They may supervise other workers
and contractors depending on the size and nature of
the building concerned. Tasks include - (a) supervising
the work of cleaning, housekeeping and building
maintenance staff and contractors; (b) participating in
cleaning, simple repairs and maintenance of building
interiors; (c) tending furnaces and boilers to ensure
provision of heat and hot water; (d) regulating conduct
of tenants and visitors in such matters as noise
abatement or misuse of property; (e) providing small
services to absent tenants such as accepting deliveries
on their behalf or providing requested information to
callers; (f) notifying management and owners of
buildings of the need for major repairs; (g) patrolling
buildings to ensure security is maintained; (h) filling
out registration forms and providing tenants with
copies of rules. Examples of the occupations classified
here: - Caretaker - Concierge (building) - Janitor Sexton
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Domestic housekeepers organize, supervise and carry
out housekeeping functions in private households with
or without the support of subordinate staff. Tasks
include - (a) supervising workers employed in
households as domestic staff; (b) purchasing or
controlling the purchase of supplies; (c) controlling
storage and issue of supplies; (d) assisting in cases of
minor injury or illness by performing tasks such as
taking temperature, giving medicine, putting on
bandages; (e) sweeping or vacuum-cleaning, washing
and polishing floors, furniture and other fixtures. (f)
making beds, cleaning bathrooms, supplying towels,
soap and related items; (g) taking care of household
pets and plants, receiving visitors, answering
telephones, delivering messages and shopping for
groceries; (h) preparing and cooking meals, setting and
clearing tables and serving food and beverages. (i)
cleaning kitchens and generally helping with kitchen
work, including dishwashing. Examples of the
occupations classified here: - Bed and breakfast
operator - Butler - Domestic Housekeeper Some
related occupations classified elsewhere: - Hotel
manager - 1411 - Domestic helper - 9111 Operators of
small accommodation establishments, such as some
bed and breakfast establishments and small guest
houses, that provide accommodation and limited meal
services to clients effectively as paying guests in private
households, and for whom the management and
supervision of staff is not a significant component of
the work, are classified in Unit group 5152, Domestic
housekeepers.
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516

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai
Other personal services workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai

Description:

Other personal services workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti paslaugų asmenims darbuotojai nuspėja praeities
Explanatory
įvykius ir pranašauja būsimus žmonių gyvenimo įvykius, notes:
teikia palydovų ir kitas paslaugas asmenims, rūpinasi
gyvūnų higiena, juos dresuoja ir prižiūri, teikia
balzamavimo ir laidojimo paslaugas, moko asmenis
vairuoti transporto priemones. Pagrindinės atliekamos
užduotys: horoskopų sudarymas; palydovų ir tarnų bei
kitų paslaugų asmenims teikimas; balzamavimo ir
laidojimo paslaugų teikimas; gyvūnų šėrimas, priežiūra,
dresavimas ir higiena; mokymas vairuoti realiomis
sąlygomis. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų
profesijų darbuotojai 5162 Tarnai ir palydovai 5163
Laidojimo paslaugų darbuotojai 5164 Gyvūnų
(augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai 5165
Vairavimo instruktoriai 5169 Kitur nepriskirti paslaugų
asmenims darbuotojai

5161

Astrologai, būrėjai ir susijusių profesijų darbuotojai
Astrologers, fortune-tellers and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Astrologai, būrėjai ir susijusių profesijų darbuotojai

Description:

Astrologers, fortune-tellers and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai
Explanatory
nuspėja praeities įvykius ir remdamiesi astrologijos ir
notes:
kitais principais pranašauja žmonių gyvenimo įvykius iš
klientų delnų, kortų derinių ir kitais būdais. Atliekamos
užduotys: (a) horoskopų sudarymas žmonių gimimo
metu ar vėliau, nuodugniai apibūdinant jų praeitį ir
siekiant numatyti būsimus gyvenimo įvykius ir sąlygas;
(b) klientų delnų, kortų derinių, arbatžolių ar kavos
tirščių išsidėstymo puodelyje, mirusių gyvūnų kaulų
formų ir išsidėstymo ir pan. aiškinimas; (c) ateities
įvykių nuspėjimas, remiantis šiais aiškinimais; (d)
palankaus laiko įvairiems žmogaus gyvenimo įvykiams,
pavyzdžiui, inauguracijai, vedyboms, kelionėms ar
religinėms ir kitoms ceremonijoms, nustatymas; (e)
perspėjimai ir patarimai dėl galimų veiksmų; (f)
patarimų, kokių atsargumo priemonių klientai turėtų
imtis, kad išvengtų blogos įtakos, teikimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Astrologas – Būrėjas –
Numerologas – Chiromantas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Gydanti ragana – 3230 –
Religinis gydūnas – 3413

5162

Tarnai ir palydovai
Companions and valets

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tarnai ir palydovai

Description:

Companions and valets

Aiškinamosios
pastabos:

Tarnai ir palydovai teikia palydovų paslaugas ir tenkina
įvairius kliento ar darbdavio poreikius. Atliekamos
užduotys: (a) kompanijos darbdaviui sudarymas, lydint
jį (ją) į įvairias vietas, skaitant, dalyvaujant pokalbiuose,
sportuojant ir kitoje veikloje; (b) pagalba, užimant
svečius darbdavio namuose; (c) darbdavio drabužių ir

Explanatory
notes:

Companions and valets provide companionship and
attend to various needs of the client or employer.
Tasks include - (a) providing companionship to
employer by accompanying him/her to various places,
reading, conversing and participating in activities such
as sports; (b) assisting in entertaining visitors in

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Other personal services workers recount past and
predict future events in persons’ lives, provide
companionship and other personal services, groom,
train and care for animals, provide embalming and
funeral services and train people to drive vehicles.
Tasks performed usually include: casting horoscopes;
providing companionship or valet services and other
personal services to clients; providing embalming and
funeral services; feeding, handling, training and
grooming animals; instructing students under actual
driving conditions. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 5161
Astrologers, fortune-tellers and related workers 5162
Companions and valets 5163 Undertakers and
embalmers 5164 Pet groomers and animal care
workers 5165 Driving instructors 5169 Personal services
workers not elsewhere classified

Astrologers, fortune-tellers and related workers
recount past and predict future events in persons’ lives
by practicing astrology, on the basis of characteristics
of the clients’ palms, samples of playing cards drawn or
other techniques. Tasks include - (a) casting
horoscopes of individuals at birth or later to recount
past and forecast future events and conditions of their
lives; (b) interpreting characteristics of clients’ palms,
samples of playing cards, position of tea leaves or
coffee remnants in a cup, shapes and patterns of bones
of dead animals, etc.; (c) forecasting future events on
the basis of these interpretations; (d) determining
auspicious times for various human activities such as
inaugurations, marriages, journeys and religious and
other ceremonies; (e) giving warnings and advice on
possible courses of action; (f) advising individuals on
precautions to be taken to avoid evil influences.
Examples of the occupations classified here: Astrologer - Fortune-teller - Numerologist - Palmist
Some related occupations classified elsewhere: - Witch
doctor- 3230 - Faith healer - 3413
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kitų jo asmeninių daiktų priežiūra ir tvarkymas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Palydovas – Asmeninis
tarnas – Tarnas Kai kurios kitur priskirtos profesijos: –
Vyresnysis liokajus – 5152 – Socialinis palydovas – 5169
– Šokių partneris – 5169

employer's home; (c) keeping wardrobe and personal
effects of the employer in good order. Examples of the
occupations classified here: - Companion - Personal
maid - Valet Some related occupations classified
elsewhere: - Butler - 5152 - Social escort - 5169 Dancing partner - 5169

5163

Laidojimo paslaugų darbuotojai ir balzamuotojai
Undertakers and embalmers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Laidojimo paslaugų darbuotojai ir balzamuotojai

Description:

Undertakers and embalmers

Aiškinamosios
pastabos:

Laidojimo paslaugų darbuotojai M3211organizuoja
Explanatory
laidotuves ir atlieka įvairias žmogaus palaikų tvarkymo notes:
paslaugas. Atliekamos užduotys: (a) laidotuvių
ceremonijos organizavimas ir vadovavimas jai,
kremavimas ir laidojimas; (b) mirusiųjų kūnų
balzamavimas, siekiant sulėtinti ar sustabdyti palaikų
irimą; (c) sveikatos ir higienos taisyklių, su balzamavimu
susijusių teisinių reikalavimų laikymosi užtikrinimas; (d)
įvairių kūno dalių pjūvių atlikimas ir jų sutvarkymas,
prireikus sudarkytų ar sumaitotų kūnų formos
atkūrimas; (e) palaikų rengimas ir guldymas į karstus; (f)
pokalbiai, organizuojant nekrologų rengimą, padedant
išsirinkti karstą ar urną ir nustatant laidojimo ar
kremavimo vietą ir laiką. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Balzamuotojas – Laidojimo paslaugų
įmonės darbuotojas

5164

Gyvūnų augintinių kirpėjai ir gyvūnų priežiūros darbuotojai
Pet groomers and animal care workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gyvūnų augintinių kirpėjai ir gyvūnų priežiūros
darbuotojai

Description:

Pet groomers and animal care workers

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai
Explanatory
šeria gyvūnus, jais rūpinasi, dresuoja ir prižiūri, padeda notes:
veterinarams, gyvūnų sveikatos technologams ir
technikams veterinarijos klinikose, gyvūnų
prieglaudose, veislynuose ir viešbučiuose, zoologijos
soduose, laboratorijose, mažmeninės prekybos
parduotuvėse, jojimo mokyklose, šunų dresavimo
mokyklose, gyvūnų priežiūros ir panašiose įmonėse.
Atliekamos užduotys: (a) gyvūnų prausimas ir šėrimas;
(b) gyvūnų nuvedimas ar nunešimas į gydymo patalpas
ir jų laikymas gydymo metu; (c) veterinarinių
chirurginių instrumentų valymas ir sterilizavimas; (d)
vaistų, cheminių medžiagų bei kitų vaistinių preparatų
ženklinimas ir papildymas; (e) buteliukų, menzūrų ir
kitų priemonių sterilizavimas; (f) patalpų, kuriose
laikomi gyvūnai, pavyzdžiui, aptvarų, arklidžių, narvų ir
kiemų, tokios gyvūnų įrangos, kaip balnai ir kamanos,
valymas, tvarkymas ir dezinfekavimas; (g) tokios
informacijos apie gyvūnus, kaip svoris, dydis, fizinė
būklė, skirtas gydymas, vaistai ir pašarai, rinkimas ir
registravimas; (h) gyvūnų dresavimas, siekiant išmokyti
juos pageidaujamo elgesio, kurio reikia per varžybas,
pramogaujant, jodinėjant ir užsiimant kita veikla,
paklusnumo mokymas, saugumo užtikrinimas ir tokio
elgesio palaikymas; (i) gyvūnų higienos paslaugų
teikimas, atliekant tokias užduotis, kaip plovimas,
šukavimas, kailio kirpimas ir trumpinimas, nagų
karpymas ir ausų valymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Šunų dresuotojas – Arklių prajodinėtojas –
Veterinaro pagalbininkas – Zoologijos sodo gyvūnų
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Undertakers and embalmers arrange funerals and
perform various tasks in the disposal of human bodies.
Tasks include - (a) making arrangements for, and
conducting, funerals, cremations and burials; (b)
embalming human bodies to retard or arrest the
process of decay; (c) conforming to health and
sanitation and ensuring that legal requirements
concerning embalming are met; (d) incising and
closing incisions on various parts of the body and
reshaping or reconstructing disfigured or maimed
bodies when necessary; (e) dressing bodies and placing
them in caskets; (f) conducting interviews to arrange
for preparation of obituary notices, to assist with the
selection of caskets or urns, and to determine the
location and time of burials or cremations. Examples of
the occupations classified here: - Embalmer Undertaker

Pet groomers and animal care workers feed, handle,
train and groom animals and assist veterinarians,
animal health technologists and technicians in
veterinary facilities, animal shelters, breeding and
boarding kennels, zoos, laboratories, retail pet shops,
riding schools, dog training schools pet grooming and
similar establishments. Tasks include - (a) bathing and
feeding animals; (b) leading or carrying animals to
treatment room and holding them during treatment;
(c) cleaning and sterilising veterinary surgical
instruments; (d) labelling drugs, chemicals and other
pharmaceutical preparations and replenishing stock; (e)
sterilising bottles, beakers and other equipment; (f)
cleaning, organizing, and disinfecting animal quarters
such as pens, stables, cages, and yards, and animal
equipment such as saddles and bridles; (g) collecting
and recording animal information such as weight, size,
physical condition and, treatments received,
medications given, and food intake; (h) training
animals to develop and maintain desired behaviours
for competition, entertainment, obedience, security,
riding and other activities; (i) grooming animals by
performing tasks such as washing, brushing, clipping,
and trimming coats, cutting nails and cleaning ears.
Examples of the occupations classified here: - Dog
trainer - Horse breaker - Veterinary aid - Zoo keeper
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prižiūrėtojas
5165

Vairavimo instruktoriai
Driving instructors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vairavimo instruktoriai

Description:

Driving instructors

Aiškinamosios
pastabos:

Vairavimo instruktoriai moko asmenis vairuoti
Explanatory
variklines transporto priemones. Atliekamos užduotys: notes:
(a) mokymas vairuoti realiomis sąlygomis ir aiškinimas
bei rodymas, kaip veikia stabdžiai, sankaba, pavarų
dėžė, automatinė transmisija, signaliniai žibintai ir
šviesos; (b) kelių eismo taisyklių mokymas; (c)
vairavimo įgūdžių ir saugaus vairavimo mokymas; (d)
patarimas besimokantiesiems, kada jie pasirengę laikyti
vairavimo egzaminą; (e) konsultavimas ir pažangios
vairavimo technikos, kurios reikia kritinėse situacijose,
mokymas; (f) variklinių transporto priemonių vairavimo
ir mechaninio valdymo, vairavimo technikos
iliustravimas ir aiškinimas, piešiant schemas ant lentos
ir naudojant kitas garso ir vaizdo priemones. Šio
pogrupio profesijų pavyzdys: – Vairavimo instruktorius
Kitur priskirta giminiška profesija: – Skraidymo
instruktorius – 3153

5169

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai
Personal services workers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai

Description:

Personal services workers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima niekur kitur 51 pagrindiniame
Explanatory
pogrupyje „Paslaugų asmenims darbuotojai“
notes:
nepriskirtus paslaugų asmenims darbuotojus.
Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami darbuotojai,
atliekantys draugijos palaikymo, šokių partnerio,
socialinio palydovo ir naktinio klubo šeimininko
funkcijas. Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų
šios: (a) klientų lydėjimas į restoranus ir kitas išvykas;
(b) šokių partnerio funkcijos; (c) klientų sutikimas
naktiniuose klubuose ir užtikrinimas, kad jie ten gerai
praleistų laiką. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Socialinis palydovas – Klubo šeimininkas – Šokių
partneris Kitur priskirta giminiška profesija: – Palydovas
– 5162 Pastabos Valstybėse, kuriose reikalaujama rinkti
statistinius duomenis apie asmenis, teikiančius
klientams seksualines paslaugas komerciniais
pagrindais, jie turėtų būti priskiriami 5169 pogrupiui
„Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai“.
Prireikus, pritaikant ISCO-08 šalies poreikiams, atskirti
šią grupę nuo kitų profesijų, priskirtų 5169 pogrupiui,
siūloma šiam tikslui naudoti 5168 pogrupio kodą.

52

Pardavėjai
Sales workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Pardavėjai

Description:

Sales workers

Aiškinamosios
pastabos:

Pardavėjai parduoda ir rodo prekes didmeninės ir
Explanatory
mažmeninės prekybos parduotuvėse, už gatvės ar
notes:
turgavietės prekystalių, išnešiodami prekes po namus ir
vykdydami prekybą telefonu ar kitą nuotolinę prekybą.
Jie gali registruoti ir priimti mokėjimus už įsigytas
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Driving instructors teach people how to drive motor
vehicles. Tasks include - (a) instructing students under
actual driving conditions, and explaining and
demonstrating the operation of brakes, clutch, gear
selection, automatic transmission, signals and lights; (b)
teaching road traffic regulations; (c) teaching road craft
and road safety; (d) advising students when they are
ready to undergo driving examination; (e) advising on
and teaching advanced driving techniques required for
emergency situations; (f) illustrating and explaining
handling and mechanical operation of motor vehicles
and driving techniques using blackboard diagrams and
audiovisual aids. Examples of the occupations classified
here: - Driving instructor Some related occupations
classified elsewhere: - Flying instructor- 3153

This unit group covers personal service workers not
classified elsewhere in Sub-major group 51, Personal
service workers. For instance, those who provide
services and companionship as dancing partners, social
escorts, and night-club hostesses or hosts are classified
here. In such cases tasks would include - (a)
accompanying clients to restaurants and other outings;
(b) acting as a dancing partner; (c) welcoming clients to
a night-club and ensuring that they are entertained
well. Examples of the occupations classified here: Social escort - Club host - Club hostess - Dancing
partner Some related occupations classified elsewhere:
- Companion - 5162 Countries that have a requirement
to compile statistics on those who provide sexual
services to clients on a commercial basis should
include them in Unit group 5169, Personal service
workers not elsewhere classified. If there is a need, in
national adaptations of ISCO-08, to identify this group
separately from other occupations included in Unit
group 5169, use of Unit group code 5168 is
recommended for this purpose.

Sales workers sell and demonstrate goods in wholesale
or retail shops, at stalls and markets, door-to-door, via
telephone or customer contact centres. They may
record and accept payment for goods and services
purchased, and may operate small retail outlets.
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prekes ir paslaugas, taip pat gali valdyti mažas
mažmeninės prekybos įmones. Kompetentingam
daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio
darbuotojų atliekamos užduotys: prekių pardavimas
didmeninės ar mažmeninės prekybos įmonėse arba už
gatvės ar turgavietės prekystalių, išnešiojant prekes po
namus ar vykdant prekybą telefonu ar kitą nuotolinę
prekybą; prekių demonstravimas ir rodymas galimiems
klientams; iškart suvartoti skirto maisto pardavimas ir
patiekimas už gatvės prekystalių; parduodamų gaminių
įsigijimas ar reguliaraus jų tiekimo sutarčių sudarymas;
parduodamų prekių sudėjimas ir išdėliojimas, parduotų
prekių vyniojimas ir pakavimas; gaminių asortimento,
atsargų ir parduodamų prekių kainos nustatymas;
darbas kasos aparatais, optiniais kainų skaitytuvais,
kompiuteriais ar kita įranga registruojant ar priimant
mokėjimus už įsigytas prekes ir paslaugas. Kai kurių šio
pagrindinio pogrupio profesijų atstovams gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias
grupes: 521 Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai
522 Parduotuvių pardavėjai 523 Kasininkai ir bilietų
pardavėjai 524 Kiti pardavėjai Pastabos Parduotuvių
vadovai ir pardavimo vadovai priskiriami 1 pagrindinei
grupei „Vadovai“. Technikos, medicinos ir informacinių
technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai
priskiriami 2 pagrindinei grupei „Specialistai“.
Komerciniai pardavimo ir draudimo atstovai, finansų ir
prekybos brokeriai priskiriami 3 pagrindinei grupei
„Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Gatvės pardavėjai
(išskyrus maisto) priskiriami 9 pagrindinei grupei
„Nekvalifikuoti darbininkai“.

Competent performance in most occupations in this
sub-major group requires skills at the second ISCO skill
level. Tasks performed by workers in this sub-major
group include: selling goods in wholesale or retail
establishments or at street or market stalls, door-todoor, via telephone or customer contact centres;
demonstrating and displaying goods to potential
customers; selling and serving food for immediate
consumption at counters and in the street; buying or
contracting a regular supply of products to be sold;
stacking and displaying goods for sale, and wrapping
and packing goods sold; determining product mix,
stock and price levels for goods to be sold; operating
cash registers, optical price scanners, computers or
other equipment to record and accept payment for the
purchase of goods and services. Supervision of other
workers may be required in some occupations
classified here. Occupations in this sub-major group
are classified into the following minor groups: 521
Street and market salespersons 522 Shop salespersons
523 Cashiers and ticket clerks 524 Other sales workers
Shop managers and sales managers are classified in
Major group 1, Managers. Technical, medical and
information and communication technology sales
professionals are classified in Major group 2,
Professionals. Commercial sales and insurance
representatives, finance and trade brokers, are
classified in Major group 3, Technicians and associate
professionals. Street vendors (excluding food) are
classified in Major group 9, Elementary occupations.

521

Gatvės prekystalių ir turgaus prekeiviai
Street and market salespersons

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gatvės prekystalių ir turgaus prekeiviai

Description:

Street and market salespersons

Aiškinamosios
pastabos:

Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai parduoda
Explanatory
prekes už turgaviečių ar gatvių prekystalių ir ruošia bei notes:
parduoda karštą ir šaltą iškart suvartoti skirtą maistą ir
gėrimus gatvėse ir viešose vietose. Pagrindinės
atliekamos užduotys: leidimo pastatyti prekystalį tam
tikroje gatvės, turgavietės ar kitoje atviroje vietoje arba
pardavinėti maistą ir gėrimus gatvėje gavimas;
parduodamų prekių pirkimas arba reguliaraus jų
tiekimo sutarčių sudarymas; kioskų ir prekystalių
statymas ir išrinkimas; parduodamų prekių
transportavimas, sandėliavimas, pakrovimas ir
iškrovimas; prekių, maisto produktų ir gėrimų
sukrovimas, išdėstymas ir pardavimas ir mokėjimų
priėmimas; parduotų prekių vyniojimas ir pakavimas;
maisto ir gėrimų ruošimas parduoti; rankinių vežimėlių
stūmimas, vežimėlių mynimas, padėklų ar krepšelių
nešiojimas, pristatant maistą ir gėrimus į
pageidaujamas vietas gatvėje ar į viešas vietas,
pavyzdžiui, stotis ar kino teatrus; apskaitos tvarkymas ir
atsargų kiekio registravimas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 5211 Kioskų ir
turgaviečių pardavėjai 5212 Maisto produktų gatvės
pardavėjai Pastabos Ne maisto produktus (arba
supakuotus negreitai gendančius tokius maisto
produktus, kaip konditerijos gaminiai) gatvėse ir
viešose vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių
vežimėlių, padėklų ar krepšelių parduodantys
pardavėjai priskiriami 952 grupei „Gatvės pardavėjai
(išskyrus maisto)“.
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Street and market salespersons sell goods from stalls
on markets or in streets and prepare and sell hot or
cold foods and beverages ready for immediate
consumption in streets and public places. Tasks
performed usually include: obtaining permission to set
up a stand at a particular place in streets, markets or
other open spaces or to sell food and drinks on the
street; buying or contracting a regular supply of
products to be sold; erecting and dismantling stalls
and stands; transporting, storing, loading and
unloading products for sale; stacking, displaying and
selling goods, food and drinks and accepting payment;
wrapping and packing goods sold; preparing food and
drinks for sale; pushing, pedalling or carrying handcart, truck, tray or basket to bring food and drinks to
the desired place in the street, or to public places such
as stations or cinemas; keeping accounts and
maintaining a record of stock levels. Occupations in
this minor group are classified into the following unit
groups: 5211 Stall and market salespersons 5212 Street
food salespersons Vendors in streets and public
places of non-food items (or of pre-packaged nonperishable food items such as confectionary) from
pushcarts, trucks, trays or baskets are classified in
Minor group 952, Street vendors (excluding food).
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5211

Kioskų pardavėjai ir turgaus prekeiviai
Stall and market salespersons

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kioskų pardavėjai ir turgaus prekeiviai

Description:

Stall and market salespersons

Aiškinamosios
pastabos:

Kioskų ir turgaviečių pardavėjai parduoda įvairias
Explanatory
prekes kioskuose, kurie statomi atvirose ar dengtose
notes:
turgavietėse, arba kioskuose gatvėse ar kitose atvirose
vietose. Atliekamos užduotys: (a) leidimo pastatyti
prekystalį tam tikroje gatvės, turgavietės ar kitoje
atviroje vietoje gavimas; (b) gaminių asortimento,
atsargų ir parduodamų prekių kainos nustatymas; (c)
parduodamų prekių pirkimas iš didmeninės prekybos
tiekėjų ar tiesiogiai iš gamintojų arba reguliaraus jų
tiekimo sutarčių sudarymas; (d) prekystalių statymas ir
išrinkimas, parduodamų prekių transportavimas,
sandėliavimas, pakrovimas ir iškrovimas; (e) prekių
demonstravimas ir pardavimas, mokėjimų priėmimas;
(f) parduodamų prekių sukrovimas, išdėstymas, taip pat
parduotų prekių vyniojimas bei pakavimas; (g)
apskaitos tvarkymas ir atsargų kiekio registravimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Kiosko pardavėjas –
Turgavietės pardavėjas – Gatvės prekystalio pardavėjas
– Smulkus prekybininkas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Maisto produktų gatvės
pardavėjas – 5212 – Ne maisto produktų gatvės
pardavėjas – 9520 – Krautuvininkas – 5221 –
Parduotuvės pardavėjas – 5223 – Maitinimo paslaugų
prekystalio pardavėjas – 5246 Pastabos Gatvės ir
turgaviečių prekystalių pardavėjai, prekiaujantys
šviežiais maisto produktais, neskirtais iškart suvartoti
(pavyzdžiui, vaisiais, daržovėmis, mėsos ir pieno
produktais), priskiriami 5211 pogrupiui „Kioskų ir
turgaviečių pardavėjai“. Gatvės ir turgaviečių
prekystalių pardavėjai, prekiaujantys įvairiais paruoštais
patiekalais ir maisto produktais, skirtais iškart suvartoti,
priskiriami 5246 pogrupiui „Maitinimo paslaugų
prekystalių pardavėjai“. Pardavėjai, prekiaujantys iškart
suvartoti skirtais maisto produktais ir gėrimais gatvėse
ir viešose vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių
vežimėlių, padėklų ar krepšelių, priskiriami 5212
pogrupiui „Maisto produktų gatvės pardavėjai“.
Pardavėjai, prekiaujantys ne maisto produktais (arba
supakuotais greitai negendančiais maisto produktais,
pavyzdžiui, konditerijos gaminiais) gatvėse ir viešose
vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių vežimėlių,
padėklų ar krepšelių, priskiriami 9520 pogrupiui
„Gatvės pardavėjai (išskyrus maisto)“. Darbuotojai,
ruošiantys nesudėtingus patiekalus, skirtus iškart
suvartoti, pavyzdžiui, mėsainių ruošėjai, kurie mažai
tiesiogiai bendrauja su klientais, priskiriami 9411
pogrupiui „Greitojo maisto ruošėjai“. Atkreiptinas
dėmesys, kad pritaikant šias kategorijas šalies
poreikiams, iškart suvartoti skirtų maisto produktų
pardavėjai išskiriami atskirai, siekiant atskirti profesijas,
kuriose reikalaujama turėti aptarnavimo, nesudėtingų
maisto ruošimo ir tvarkymo įgūdžių. Maitinimo
paslaugų prekystalių pardavėjai paprastai pateikia
didesnę įvairovę ir sudėtingesnių produktų ir patiekalų
negu gatvės maisto pardavėjai ir dažniausiai neveža
maisto ir neparduoda jo naudodami tokias priemones,
kaip stumiami vežimėliai, dviračiai ar krepšeliai.
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Stall and market salespersons sell various goods from
stalls on open-air or covered markets or from stalls in
streets or other open spaces. Tasks include - (a)
obtaining permission to set up a stand at a particular
place in streets, markets or other open spaces; (b)
determining product mix, stock and price levels for
goods to be sold; (c) buying or contracting a regular
supply of goods to be sold from wholesale suppliers or
directly from producers; (d) erecting and dismantling
stalls and stands, transporting, storing, loading and
unloading goods for sale; (e) demonstrating and selling
goods and accepting payment; (f) stacking and
displaying goods for sale, and wrapping and packing
goods sold; (g) keeping accounts and maintaining a
record of stock levels. Examples of the occupations
classified here: - Kiosk salesperson - Market vendor Street stall sales assistant - Market stallholder Some
related occupations classified elsewhere: - Street food
vendor - 5212 - Street vendor (excluding food) - 9520 Shopkeeper - 5221 - Shop sales assistant - 5223 - Food
service counter attendant - 5246 Vendors from street
and market stalls of fresh food products not intended
for immediate consumption (such as fruit, vegetables,
meat and dairy products) are classified in Unit group
5211 Stall and market salespersons. Vendors from
street and market stalls of a variety of prepared meals
and food items for immediate consumption are
classified in unitUnit group 5246, Food service counter
attendants. Vendors in streets and public places of
food and beverages for immediate consumption from
pushcarts, trucks, trays or baskets are classified in Unit
group 5212, Street food salespersons. Vendors in
streets and public places of non-food items (or of prepackaged non-perishable food items such as
confectionary) from pushcarts, trucks, trays or baskets
are classified in Unit group 9520, Street vendors
(excluding food). Workers who prepare simple food
items for immediate consumption, such as hamburger
cooks, but have limited direct contact with clients, are
classified in Unit group 9411, Fast food preparers. If
adapting these categories to national circumstances
please note that the aim of separately identifying
vendors of food items for immediate consumption is to
ensure that jobs that require skills in service, basic
preparation and hygienic handling of food are visible.
Food service counter attendants generally serve a
wider range of more elaborate products and meals
than street food salespersons and do not generally
transport food using, or sell food from, equipment
such as hand carts, bicycles or baskets..
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5212

Gatvės maisto prekeiviai
Street food salespersons

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gatvės maisto prekeiviai

Description:

Street food salespersons

Aiškinamosios
pastabos:

Maisto produktų gatvės pardavėjai ruošia ir parduoda Explanatory
arba parduoda iš anksto paruoštus iškart suvartoti
notes:
skirtus karštus ar šaltus maisto produktus ir gėrimus
gatvėse ir viešose vietose, pavyzdžiui, stotyse, kino
teatruose ar teatruose. Atliekamos užduotys: (a)
leidimo ar licencijos prekiauti maisto produktais ir
gėrimais gatvėje ar viešoje vietoje gavimas, kai to
reikalaujama; (b) parduodamų maisto produktų ir
gėrimų įsigijimas; (c) parduodamų maisto produktų ir
gėrimų paruošimas iš anksto ar vietoje; (d) maisto
produktų pakrovimas ir iškrovimas, rankinių vežimėlių
stūmimas, vežimėlių mynimas, padėklų ar krepšelių
nešiojimas, pristatant maistą ir gėrimus į
pageidaujamas vietas gatvėje ar į viešas vietas,
pavyzdžiui, stotis ar kino teatrus; (e) maisto produktų ir
gėrimų išdėliojimas ir pardavimas, mokėjimų
priėmimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdys: – Maisto
produktų gatvės pardavėjas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Virėjas – 5120 – Greitojo
maisto ruošėjas – 9411 – Maitinimo paslaugų
prekystalio pardavėjas – 5246 – Ne maisto produktų
gatvės pardavėjas – 9520 Pastabos Gatvės ir
turgaviečių prekystalių pardavėjai, prekiaujantys
šviežiais maisto produktais, neskirtais iškart suvartoti
(pavyzdžiui, vaisiais, daržovėmis, mėsos ir pieno
produktais), priskiriami 5211 pogrupiui „Kioskų ir
turgaviečių pardavėjai“. Gatvės ir turgaviečių
prekystalių pardavėjai, prekiaujantys įvairiais paruoštais
patiekalais ir maisto produktais, skirtais iškart suvartoti,
priskiriami 5246 pogrupiui „Maitinimo paslaugų
prekystalių pardavėjai“. Pardavėjai, prekiaujantys iškart
suvartoti skirtais maisto produktais ir gėrimais gatvėse
ir viešose vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių
vežimėlių, padėklų ar krepšelių, priskiriami 5212
pogrupiui „Maisto produktų gatvės pardavėjai“.
Pardavėjai, prekiaujantys ne maisto produktais (arba
supakuotais greitai negendančiais maisto produktais,
pavyzdžiui, konditerijos gaminiais) gatvėse ir viešose
vietose iš stumiamų vežimėlių, kitokių vežimėlių,
padėklų ar krepšelių, priskiriami 9520 pogrupiui
„Gatvės pardavėjai (išskyrus maisto)“. Darbuotojai,
ruošiantys nesudėtingus patieklaus, skirtus iškart
suvartoti, pavyzdžiui, mėsainių ruošėjai, kurie mažai
tiesiogiai bendrauja su klientais, priskiriami 9411
pogrupiui „Greitojo maisto ruošėjai“. Atkreiptinas
dėmesys, kad pritaikant šias kategorijas šalies
poreikiams, iškart suvartoti skirtų maisto produktų
pardavėjai išskiriami atskirai, siekiant atskirti profesijas,
kurioms reikia turėti aptarnavimo, nesudėtingų maisto
ruošimo ir higieniško tvarkymo įgūdžių. Maitinimo
paslaugų prekystalių pardavėjai paprastai pateikia
didesnę įvairovę ir sudėtingesnių produktų ir patiekalų
negu gatvės maisto pardavėjai ir dažniausiai neveža
maisto ir neparduoda jo naudodami tokias priemones,
kaip stumiami vežimėliai, dviračiai ar krepšeliai.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Street food salespersons prepare and sell, or sell
previously prepared, hot or cold foods and beverages
ready for immediate consumption in streets and public
places such as stations, cinemas, or theatres. Tasks
include - (a) obtaining permission or a licence, where
required, to sell food and drinks on the street or in a
public place; (b) obtaining food and drinks for sale; (c)
preparing, either beforehand or on the spot, food and
drinks for sale; (d) loading and unloading, pushing,
pedalling or carrying hand-cart, truck, tray or basket to
bring food and drinks to the desired place in the street,
or to public places such as stations or cinemas; (e)
displaying and selling food and drinks and accepting
payment. Examples of the occupations classified here: Street food vendor - Hawker (food) Some related
occupations classified elsewhere: Cook - 5120 Fast
food preparer - 9411 Food service counter attendant 5246 Street vendor (excluding food) - 9520 Vendors
from street and market stalls of fresh food products
not intended for immediate consumption (such as fruit,
vegetables, meat and dairy products) are classified in
Unit group 5211 Stall and market salespersons.
Vendors from street and market stalls of a variety of
prepared meals and food items for immediate
consumption are classified in Unit group 5246, Food
service counter attendants. Vendors in streets and
public places of food and beverages for immediate
consumption from pushcarts, trucks, trays or baskets
are classified in Unit group 5212, Street food
salespersons. Vendors in streets and public places of
non-food items (or of pre-packaged non-perishable
food items such as confectionary) from pushcarts,
trucks, trays or baskets are classified in unitUnit group
9520, Street vendors (excluding food). Workers who
prepare simple food items for immediate consumption,
such as hamburger cooks, but have limited direct
contact with clients, are classified in Unit group 9411,
Fast food preparers. If adapting these categories to
national circumstances please note that the aim of
separately identifying vendors of food items for
immediate consumption is to ensure that jobs that
require skills in service, basic preparation and hygienic
handling of food are visible. Food service counter
attendants generally serve a wider range of more
elaborate products and meals than street food
salespersons and do not generally transport food
using, or sell food from, equipment such as hand carts,
bicycles or baskets..
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522

Parduotuvių pardavėjai
Shop salespersons

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Parduotuvių pardavėjai

Description:

Shop salespersons

Aiškinamosios
pastabos:

Parduotuvių pardavėjai parduoda įvairias prekes ir
Explanatory
paslaugas tiesiogiai visuomenei ar mažmeninės ir
notes:
didmeninės prekybos įmonių vardu. Jie aiškina apie šių
prekių ir paslaugų funkcijas ir savybes, taip pat gali
valdyti mažas parduotuves ar prižiūrėti pardavėjų ir
kasininkų darbą. Pagrindinės atliekamos užduotys:
klientų pageidavimų nustatymas ir konsultavimas
gaminių asortimento, kainos, pristatymo, garantijų ir
gaminių naudojimo bei priežiūros klausimais; prekių ir
paslaugų demonstravimas ir aiškinimas klientams, jų
pardavimas; įvairiais mokėjimo būdais atliekamų
mokėjimų priėmimas ir sąskaitų rengimas; nuolatinis
atsargų tvarkymas ar pagalba šioje srityje, pavyzdžiui,
gaminių inventorizacija, ir dalyvavimas atliekant
inventorizaciją; parduodamų prekių sukrovimas,
išdėstymas, parduotų prekių vyniojimas ir pakavimas;
gaminių asortimento, atsargų ir parduodamų prekių
kainos nustatymas; parduotuvių pardavėjų, kasininkų ir
kitų darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas
prekybos centruose ir universalinėse parduotuvėse.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
5221 Krautuvininkai 5222 Vyresnieji parduotuvių
darbuotojai 5223 Parduotuvių pardavėjai

5221

Krautuvininkai
Shopkeepers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Krautuvininkai

Description:

Shopkeepers

Aiškinamosios
pastabos:

Krautuvininkai valdo mažas mažmeninės prekybos
Explanatory
parduotuves savarankiškai arba padedant keliems
notes:
kitiems asmenims. Atliekamos užduotys: (a) gaminių
asortimento, atsargų ir parduodamų prekių kainos
nustatymas; (b) parduodamų prekių įsigijimas ir
užsakymas iš turgaviečių, didmeninės prekybos įmonių
ir kitų tiekėjų; (c) biudžeto sudarymas ir atsargų kiekio
bei finansinių operacijų apskaita; (d) kainų nustatymas
ir parduodamų prekių išdėstymas; (e) prekių
pardavimas klientams ir konsultavimas dėl gaminių
naudojimo; (f) grąžintų prekių apžiūra ir sprendimai dėl
tinkamų veiksmų; (g) sandėliuojamų prekių
inventorizacija. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Krautuvininkas – Bakalėjininkas – Spaudos kiosko
kioskininkas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Parduotuvės vadovas – 1420 – Smulkus
prekybininkas – 5211 Pastabos 5221 pogrupiui
„Krautuvininkai“ priskiriami tik mažų parduotuvių
valdytojai, kuriems vadovavimas darbuotojams ir jų
priežiūra nėra pagrindinė užduotis. Parduotuvių
valdytojai, kuriems valdymo užduotys ir darbuotojų
priežiūra yra pagrindinė ir dažna užduotis, priskiriami
1420 pogrupiui „Mažmeninės ir didmeninės prekybos
vadovai“. Darbuotojai, kontroliuojantys parduotuvių
pardavėjų, kasininkų ir kitų darbuotojų darbą ir jam
vadovaujantys, tačiau neatsakantys už gaminių
asortimento ir visų kainų nustatymą, biudžetą ir
darbuotojų skaičių, priskiriami 5222 pogrupiui
„Vyresnieji parduotuvių darbuotojai“.
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Shop salespersons sell a range of goods and services
directly to the public or on behalf of retail and
wholesale establishments. They explain functions and
qualities of these goods and services, and may operate
small shops or supervise the activities of shop sales
assistants and cashiers. Tasks performed usually
include: determining customer requirements and
advising on product range, price, delivery, warranties
and product use and care; demonstrating and
explaining and selling goods and services to
customers; accepting payment for by a variety of
payment methods and preparing sales invoices;
undertaking or assisting with the ongoing
management of stock such as product inventories and
participating in stock takes; stacking and displaying
goods for sale, and wrapping and packing goods sold;
determining product mix, stock and price levels for
goods to be sold; supervising and coordinating the
activities of shop sales assistants, checkout operators
and other workers in supermarkets and department
stores. Occupations in this minor group are classified
into the following unit groups: 5221 Shopkeepers 5222
Shop supervisors 5223 Shop sales assistants

Shopkeepers operate small retail shops either
independently or with support from a small number of
others. Tasks include - (a) determining product mix,
stock and price levels for goods to be sold; (b)
purchasing and ordering goods for sale from markets,
wholesalers and other suppliers (c) budgeting and
maintaining records of stock levels and financial
transactions; (d) determining prices and displaying
goods for sale; (e) selling goods to customers and
advising them on product use; (f) examining returned
goods and deciding on appropriate action; (g) taking
inventory of goods in stock. Examples of the
occupations classified here: - Shopkeeper - Grocer Newsagent Some related occupations classified
elsewhere: Shop manager - 1420 Market stall holder 5211 Only operators of small shops for whom the
management and supervision of staff is not a
significant component of the work are classified in Unit
group 5221, Shopkeepers. Operators of shops where
management tasks and supervision of staff are
significant and frequent elements of the work are
classified in Unit group 1420, Retail and wholesale
trade managers. Staff who control and direct the
activities of shop sales assistants, checkout operators
and other workers, but who do not take responsibility
for determining product mix, overall setting of prices,
budgets and staffing levels, selection and recruitment
are classified in Unit group 5222, Shop supervisors.
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5222

Parduotuvių prižiūrėtojai
Shop supervisors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Parduotuvių prižiūrėtojai

Description:

Shop supervisors

Aiškinamosios
pastabos:

Vyresnieji parduotuvių darbuotojai prižiūri ir
Explanatory
koordinuoja parduotuvių pardavėjų, kasininkų ir kitų
notes:
darbuotojų darbą mažmeninės ir didmeninės prekybos
parduotuvėse, pavyzdžiui, prekybos centruose ir
universalinėse parduotuvėse. Atliekamos užduotys: (a)
darbo grafikų planavimas ir rengimas, taip pat
konkrečių pareigų darbuotojams skyrimas; (b)
darbuotojų instruktavimas dėl pardavimo tvarkos,
įskaitant tai, kaip susidoroti su sunkiais ar sudėtingais
atvejais; (c) greito klientų aptarnavimo užtikrinimas; (d)
dalyvavimas pokalbiuose dėl darbo, samdant, mokant,
vertinant, paaukštinant ir atleidžiant darbuotojus ir
vadovų konsultavimas šiais klausimais, darbuotojų
skundų nagrinėjimas; (e) grąžintų prekių apžiūra ir
sprendimai dėl tinkamų veiksmų; (f) parduodamų
prekių inventorizacija ir naujų atsargų užsakymas; (g)
tinkamos prekių ir paslaugų kainos nustatymo ir
nurodymo užtikrinimas; (h) saugos procedūrų laikymosi
užtikrinimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Vyriausiasis kasininkas – Prekybos centro prižiūrėtojas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Parduotuvės vadovas – 1420 – Krautuvininkas – 5221 –
Gatvės prekystalio pardavėjas – 5211 Pastabos 5221
pogrupiui „Krautuvininkai“ priskiriami tik mažų
parduotuvių valdytojai, kuriems vadovavimas
darbuotojams ir jų priežiūra nėra pagrindinė užduotis.
Parduotuvių valdytojai, kurie be darbuotojų priežiūros
atlieka valdymo užduotis, pavyzdžiui, nustato gaminių
asortimentą, visas kainas, biudžetą ir priima
sprendimus dėl darbuotojų skaičiaus, atrankos ir
samdos, priskiriami 1420 pogrupiui „Mažmeninės ir
didmeninės prekybos vadovai“.

5223

Parduotuvių pardavėjai
Shop sales assistants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Parduotuvių pardavėjai

Description:

Shop sales assistants

Aiškinamosios
pastabos:

Parduotuvių pardavėjai parduoda įvairias prekes ir
paslaugas tiesiogiai visuomenei ar mažmeninės ir
didmeninės prekybos įmonių vardu, aiškina šių prekių
ir paslaugų funkcijas ir savybes. Atliekamos užduotys:
(a) klientų pageidavimų nustatymas ir konsultavimas
gaminių asortimento, kainos, pristatymo, garantijų ir
gaminių naudojimo bei priežiūros klausimais; (b)
įmonės prekių ir paslaugų klientams rodymas ir
aiškinimas; (c) prekių ir paslaugų pardavimas, įvairiais
mokėjimo būdais atliekamų mokėjimų priėmimas,
sąskaitų rengimas ir pardavimo registravimas kasos
aparatu; (d) pagalba nuolat tvarkant atsargas,
pavyzdžiui, inventorizuojant gaminius, ir dalyvavimas
atliekant inventorizaciją; (e) parduodamų prekių
sukrovimas, išdėstymas, parduotų prekių vyniojimas ir
pakavimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas –
Didmeninės prekybos įmonės pardavėjas – Pardavėjas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Parduotuvės vadovas – 1420 – Kiosko pardavėjas –
5211 – Turgavietės pardavėjas – 5211 – Gatvės
prekystalio pardavėjas – 5211 – Maisto produktų

Explanatory
notes:

Shop sales assistants sell a range of goods and services
directly to the public or on behalf of retail and
wholesale establishments, and explain the functions
and qualities of these goods and services. Tasks
include - (a) determining customer requirements and
advising on product range, price, delivery, warranties
and product use and care; (b) demonstrating and
explaining to customers the establishment's goods and
services; (c) selling goods and services, accepting
payment by a variety of payment methods, preparing
sales invoices and recording sales using cash registers;
(d) assisting with the ongoing management of stock
such as product inventories and participating in stock
takes; (e) stacking and displaying goods for sale, and
wrapping and packing goods sold. Examples of the
occupations classified here: - Salesperson (retail
establishment) - Salesperson (wholesale establishment)
- Shop assistant Some related occupations classified
elsewhere: Shop manager - 1420 Kiosk salesperson 5211 Market salesperson - 5211 Street stall
salesperson - 5211 Street food vendor - 5212
Shopkeeper - 5221 Checkout operator - 5230 Food

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Shop supervisors supervise and coordinate the
activities of shop sales assistants, checkout operators
and other workers in retail and wholesale shops such
as supermarkets and department stores. Tasks include
- (a) planning and preparing work schedules and
assigning staff to specific duties; (b) instructing staff on
sales procedures, including how to handle difficult or
complex cases; (c) ensuring that customers receive
prompt service; (d) participating in and providing
advice to managers on interviewing, hiring training,
evaluating, promoting and dismissing staff, and
resolving staff grievances; (e) examining returned
goods and deciding on appropriate action; (f) taking
inventory of goods for sale and ordering new stock; (g)
ensuring that goods and services are correctly priced
and displayed; (h) ensuring that safety procedures are
enforced. Examples of the occupations classified here: Checkout supervisor - Supermarket supervisor Some
related occupations classified elsewhere: Shop
manager - 1420 Shopkeeper - 5221 Street stall
salesperson - 5211 Operators of small shops for whom
the management and supervision of staff is not a
significant component of the work are classified in Unit
group 5221, Shopkeepers. Shop managers who, in
addition to supervision of staff, perform management
tasks such as determining product mix, overall setting
of prices, budgeting and making decisions on staff
levels, selection and recruitment are classified in Unit
group 1420, Retail and wholesale trade managers.
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gatvės pardavėjas – 5212 – Krautuvininkas – 5221 –
Kasininkas – 5230 – Maitinimo paslaugų prekystalio
pardavėjas – 5246

service counter attendant - 5246

523

Kasininkai ir bilietų pardavėjai
Cashiers and ticket clerks

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

Description:

Cashiers and ticket clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Kasininkai ir bilietų pardavėjai dirba kasos aparatais,
Explanatory
optiniais kainų skaitytuvais, kompiuteriais ar kita
notes:
įranga, skirta mokėjimams už įsigytas prekes, paslaugas
ir bilietus registruoti ir priimti tokiose vietose, kaip
parduotuvės, restoranai ir bilietų kasos. Pagrindinės
atliekamos užduotys: mokėjimų grynaisiais pinigais,
čekiais, kredito kortelėmis ar automatiniu debetu
parduotuvėse, bilietų kasose ar panašiose vietose
priėmimas ir tikrinimas; grąžos ir kvitų atidavimas;
bilietų išdavimas bilietų kasose ir atitinkamų mokėjimų
priėmimas; gautų ar išmokėtų pinigų skaičiavimas ir
registravimas, pardavimų duomenų sutikrinimas su
kasos aparatų duomenimis; įmokamų grynųjų pinigų
priėmimas, jų sutikrinimas su pardavimo kvitais ir kitais
dokumentais, taip pat jų parengimas įnešti į banko
sąskaitą; darbas kasos aparatu apskaičiuojant bendrą
klientų ar klientams mokėtiną sumą; prekių kodų
nuskaitymas, svėrimas ir kainų registravimas; prekių
vyniojimas ir dėjimas į maišelius. Šios grupės profesijų
pogrupis: 5230 Kasininkai ir bilietų pardavėjai

5230

Kasininkai ir bilietų pardavėjai
Cashiers and ticket clerks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kasininkai ir bilietų pardavėjai

Description:

Cashiers and ticket clerks

Aiškinamosios
pastabos:

Kasininkai ir bilietų pardavėjai dirba kasos aparatais,
Explanatory
optiniais kainų skaitytuvais, kompiuteriais ar kita
notes:
įranga, skirta mokėjimams už įsigytas prekes, paslaugas
ir bilietus registruoti ir priimti tokiose vietose, kaip
parduotuvės, restoranai ir bilietų kasos. Atliekamos
užduotys: (a) mokėjimų grynaisiais pinigais, čekiais,
kredito kortelėmis ar automatiniu debetu
parduotuvėse, bilietų kasose ar panašiose vietose
priėmimas ir tikrinimas; (b) grąžos ir kvitų atidavimas;
(c) bilietų į sporto ir kultūros renginius išdavimas; (d)
gautų ar išmokėtų pinigų skaičiavimas ir registravimas,
pardavimo duomenų sutikrinimas su kasos aparatų
duomenimis; (e) įmokamų grynųjų pinigų priėmimas, jų
sutikrinimas su pardavimo kvitais ir kitais dokumentais,
parengimas įnešti į banko sąskaitą; (f) darbas kasos
aparatu apskaičiuojant bendrą klientų ar klientams
mokėtiną sumą; (g) prekių kodų nuskaitymas, svėrimas
ir kainų registravimas; (h) prekių vyniojimas ir dėjimas į
maišelius. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Parduotuvės kasininkas – Bilietų į pramoginius ir sporto
renginius išrašymo tarnautojas – Kasininkas – Degalinės
kasininkas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Kelionių bilietų išrašymo tarnautojas –
4221 – Parduotuvės pardavėjas – 5223 – Degalinės
operatorius – 5245 – Vyriausiasis kasininkas – 5222
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Cashiers and ticket clerks operate cash registers,
optical price scanners, computers or other equipment
to record and accept payment for the purchase of
goods, services and admissions in settings such as
stores, restaurants and ticket offices. Tasks performed
usually include: receiving and verifying payment by
cash, cheque credit card our automatic debit in stores,
ticket offices, or similar establishments; giving change
and issuing receipts; issuing tickets at ticket offices,
and taking corresponding payments; counting and
recording money received or paid out and balancing
against cash register sales records; receiving incoming
cash, checking it against sales slips and other
documents, and preparing it for deposit at bank;
operating cash register to calculate total to be paid
from or to clients; scanning, weighing and recording
prices of goods; wrapping and placing merchandise in
bags. Occupations in this minor group are classified
into the following unit groups: 5230 Cashiers and ticket
clerks

Cashiers and ticket clerks operate cash registers,
optical price scanners, computers or other equipment
to record and accept payment for the purchase of
goods, services and admissions in settings such as
stores, restaurants and ticket offices. Tasks include - (a)
receiving and verifying payment by cash, cheque credit
card our automatic debit in stores, ticket offices, or
similar establishments; (b) giving change and issuing
receipts; (c) issuing tickets for attendance at sporting
and cultural events; (d) counting and recording money
received or paid out and balancing against cash
register sales records; (e) receiving incoming cash,
checking it against sales slips and other documents,
and preparing it for deposit at bank; (f) operating cash
register to calculate total to be paid from or to clients;
(g) scanning, weighing and recording prices of goods;
(h) wrapping and placing merchandise in bags.
Examples of the occupations classified here: - Store
Cashier - Ticket issuing clerk (entertainment and
sporting events) - Checkout operator - Service station
console operator Some related occupations classified
elsewhere: - Ticket issuing clerk (travel) - 4221 - Shop
sales assistant - 5223 - Service station attendant - 5245
- Checkout supervisor - 5222
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524

Kiti pardavėjai
Other sales workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti pardavėjai

Description:

Other sales workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti pardavėjai išdėlioja, rodo ir parduoda prekes,
Explanatory
maisto produktus ir paslaugas dažniausiai plačiajai
notes:
visuomenei kitose nei turgavietės, gatvės ar
parduotuvės vietose. Grupė apima pardavėjus,
nepriskirtus 521 grupei „Gatvės prekystalių ir
turgaviečių pardavėjai“, 522 grupei „Parduotuvių
pardavėjai“ ir 523 grupei „Kasininkai ir bilietų
pardavėjai“. Pagrindinės atliekamos užduotys:
parduodamų daiktų išdėstymas ir demonstravimas;
pozavimas nuotraukoms, filmams ir vaizdo įrašams,
reklamai, reklaminėms nuotraukoms ar meninės
kūrybos tikslais; atsakymai į klausimus ir konsultavimas
prekių ir paslaugų naudojimo klausimais; užsakymų
priėmimas ir mokėjimų, prekių pristatymo ir paėmimo
ar paslaugų teikimo organizavimas; prekių ir paslaugų
pardavimas, prekiavimas išnešiojant prekes į klientų
namus ar vykdant prekybą telefonu arba naudojant
kitas elektronines ryšių priemones; degalų, alyvos ir
kitų automobiliams skirtų gaminių pardavimas
degalinėse; tokių paslaugų, kaip degalų pylimas,
valymas, alyvos pylimas ir smulkus variklinių transporto
priemonių remontas, atlikimas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 5241 Madų ir panašūs
demonstruotojai 5242 Prekių demonstruotojai 5243
Išnešiojamosios prekybos pardavėjai 5244 Nuotolinės
prekybos pardavėjai 5245 Degalinių operatoriai 5246
Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai 5249 Kitur
nepriskirti pardavėjai Pastabos Pardavimo vadovai
priskiriami 122 grupei „Pardavimo, rinkodaros ir plėtros
vadovai“. Technikos, medicinos ir ITR paslaugų
pardavimo specialistai priskiriami 243 grupei
„Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai“.
Komercinio pardavimo ir draudimo atstovai priskiriami
332 grupei „Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai“.

5241

Madų ir panašūs demonstruotojai
Fashion and other models

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Madų ir panašūs demonstruotojai

Description:

Fashion and other models

Aiškinamosios
pastabos:

Madų ir panašūs demonstruotojai dėvi ir demonstruoja Explanatory
drabužius ir aksesuarus, pozuoja nuotraukoms, filmams notes:
ir vaizdo įrašams, reklamai, reklaminėms nuotraukoms
ar meninės kūrybos tikslais. Atliekamos užduotys: (a)
naujų ar madingų arba sukurtų pagal kliento
pageidavimus drabužių pavyzdžių demonstravimas; (b)
drabužių, madingų aksesuarų ir kitų gaminių
demonstravimas, vaikščiojant, apsisukant ir pozuojant,
siekiant išryškinti jų patraukliąsias puses; (c) pozavimas
skulptūros, tapybos ir kito vaizduojamojo meno
kūrėjams; (d) pozavimas žurnalų reklaminės
fotografijos ir kitų reklamos priemonių kūrėjams; (e)
pozavimas televizijos, vaizdo ir kino reklaminių filmų ir
kitiems kūrėjams. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Reklamos modelis [pozuotojas] – Modelis [pozuotojas]
– Madų demonstruotojas Kitur priskirta giminiška
profesija: – Aktorius – 2655
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Other sales workers display, demonstrate, display and
sell goods, food and services, usually to the general
public, in contexts other than sales in markets, streets
and shops. It includes sales workers not classified in
Minor groups 521, Street and market salespersons, 522
Shop salespersons and 523, Cashiers and ticket clerks.
Tasks performed may include: displaying and
demonstrating items for sale; posing for photographs,
film and video, advertising, still photography or for
artistic creation; answering questions and offering
advice on the use of goods and services; taking orders
and making arrangements for payment, delivery and
collection of goods or for provision of services; selling
goods and services and soliciting business by
approaching potential customers by going from door
to door or using the telephone or other electronic
communications media; selling fuel, lubricants and
other automotive products at service stations;
providing services such as fuelling, cleaning, lubricating
and performing minor repairs to motor vehicles.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 5241 Fashion and other models
5242 Sales demonstrators 5243 Door to door
salespersons 5244 Contact centre salespersons 5245
Service station attendants 5246 Food service counter
attendants 5249 Sales workers not elsewhere classified
Sales managers are classified in Minor group 122
Sales, marketing and development managers.
Technical, medical and ICT sales professionals are
classified in Minor group 243, Sales, marketing and
public relations professionals. Commercial sales and
insurance representatives are classified in Minor group
332, Sales and purchasing agents and brokers.

Fashion and other models wear and display clothing
and accessories and pose for photographs, film and
video, advertising, still photography or for artistic
creation. Tasks include - (a) dressing in sample apparel
of new or current styles or of type wanted by customer;
(b) walking, turning and posing to demonstrate style
and characteristics of garments, fashion accessories
and other merchandise to best advantage; (c) posing
as subject for sculpture, painting and other types of
visual art; (d) posing for still photography for
magazines and other advertising media; (e) posing for
television, video and cinema commercials and other
productions. Examples of the occupations classified
here: - Advertising model - Artist’s model - Fashion
model Some related occupations classified elsewhere: Actor - 2655
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5242

Prekių demonstruotojai
Sales demonstrators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Prekių demonstruotojai

Description:

Sales demonstrators

Aiškinamosios
pastabos:

Prekių demonstruotojai demonstruoja prekes
komercinėse patalpose, parodose ir privačiuose
namuose. Atliekamos užduotys: (a) parduodamų
gaminių išdėstymas ir demonstravimas, informuojant
klientus apie jų savybes ir naudojimo būdą, skatinant
susidomėjimą jų įsigijimu; (b) atsakymai į klausimus ir
patarimai dėl prekių naudojimo; (c) prekių pardavimas
ar klientų siuntimas pas pardavimo darbuotojus; (d)
užsakymų priėmimas ir mokėjimų, prekių pristatymo ir
paėmimo organizavimas; (e) prekių pavyzdžių
pateikimas ir katalogų bei reklaminės medžiagos
platinimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Demonstruotojas – Mažmeninės prekybos prekių
demonstruotojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Turgavietės pardavėjas – 5211 – Gatvės
prekystalio pardavėjas – 5211 – Išnešiojamosios
prekybos agentas – 5243

Explanatory
notes:

Sales demonstrators demonstrate goods at commercial
premises, exhibitions and private homes. Tasks include
- (a) setting up displays and demonstrating articles for
sale to inform customers about their characteristics
and mode of use, as well as to stimulate buying
interest; (b) answering questions and offering advice
on the use of goods; (c) selling goods or directing
customers to sales staff; (d) taking orders and making
arrangements for payment, delivery and collection of
goods; (e) offering sample goods and distributing
catalogues and advertising material. Examples of the
occupations classified here: - Demonstrator - Sales
merchandiser Some related occupations classified
elsewhere: - Market salesperson - 5211 - Street stall
salesperson - 5211 - Door to door salesperson - 5243

5243

Išnešiojamosios prekybos pardavėjai
Door to door salespersons

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Išnešiojamosios prekybos pardavėjai

Description:

Door to door salespersons

Aiškinamosios
pastabos:

Išnešiojamosios prekybos pardavėjai apibūdina,
Explanatory
demonstruoja ir parduoda prekes ir paslaugas, vykdo
notes:
prekybą įmonių vardu prieidami prie galimų klientų,
kurie dažniausiai gyvena privačiuose namuose, ar
lankydamiesi pas juos. Atliekamos užduotys: (a)
nuodugnus galimų klientų supažindinimas su įvairių
prekių ar paslaugų savybėmis ir jų pardavimo
sąlygomis, lankant klientus ir galimus klientus jų
namuose; (b) siūlomų prekių ar paslaugų
demonstravimas ar apibūdinimas; (c) užsakymų ir
sandorių registravimas, gautų užsakymų tiekėjams
pateikimas; (d) sąskaitų ir pardavimo sutarčių rengimas,
mokėjimo priėmimas; (e) laiškų, informacinių skrajučių
ir kitų dokumentų platinimas klientams; (f)
perspektyvių klientų sąrašų sudarymas ir jų lankymas,
siekiant užmegzti naujus verslo ryšius; (g) keliavimas po
pardavimo zonas ir pas klientus, parduodamų prekių ar
jų pavyzdžių vežimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Išnešiojamosios prekybos pardavėjas –
Išnešiojamosios prekybos atstovas – Vakarėlio
planuotojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Komercijos atstovas – 3322 – Gatvės
prekiautojas išnešiojamomis prekėmis – 9520

5244

Ryšių centro pardavėjai
Contact centre salespersons

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ryšių centro pardavėjai

Description:

Contact centre salespersons

Aiškinamosios
pastabos:

Nuotolinės prekybos pardavėjai susisiekia su esamais ir Explanatory
galimais klientais telefonu ar kitomis elektroninėmis
notes:
ryšio priemonėmis ir reklamuoja prekes bei paslaugas,
parduoda jas ir organizuoja apsilankymus pas klientus.
Jie gali dirbti iš ryšių su klientais centro ar kitų
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Door to door salespersons describe, demonstrate and
sell goods and services and solicit business for
establishments, by approaching or visiting potential
customers, usually residents in private homes, by going
from door to door. Tasks include - (a) giving details of
various goods or services and of terms of sale by
visiting clients and potential clients in private homes;
(b) demonstrating or describing goods or services on
offer; (c) recording orders and transactions and placing
orders received with suppliers; (d) preparing invoices
and sales contracts and accepting payment; (e)
distributing letters, information sheets and other
documents to clients; (f) compiling lists of prospective
clients and calling on them to obtain new business; (g)
travelling between sales areas and clients and
transporting samples or goods for sale. Examples of
the occupations classified here: - Door to door
salesperson - Door to door sales representative - Party
plan salesperson Some related occupations classified
elsewhere: - Commercial sales representative - 3322 Street vendor - 9520

Contact centre salespersons contact existing and
prospective customers, using the telephone or other
electronic communications media, to promote goods
and services, obtain sales and arrange sales visits. They
may work from a customer contact centre or from
198/323
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necentralizuotų patalpų. Atliekamos užduotys: (a)
prekių ir paslaugų reklamavimas telefonu ar
elektroniniu paštu, scenarijaus laikymasis ir kontaktų
sąrašo tvarkymas; (b) sudominimas prekėmis ir
paslaugomis, siekimas parduoti jas ar pasirašyti sutartį,
susitikti su pardavimo atstovais; (c) prekių ir paslaugų,
informacijos komplektų ir brošiūrų tvarkymo ir
išsiuntimo klientams organizavimas; (d) susitikimų su
pardavimo atstovais organizavimas; (e) pastabų
registravimas, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų,
ir rinkodaros duomenų bazės atnaujinimas, kad joje
atsispindėtų kiekvieno kliento statuso pokyčiai; (f)
pranešimas vadovams apie konkurentų veiklą ir
mėginant susisiekti su klientais kilusias problemas; (g)
statistinės informacijos apie skambučius ir pavykusius
skambučius kaupimas; (h) periodinis ataskaitų apie
nuotolinės rinkodaros veiklą ir rezultatus teikimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Nuotolinės prekybos
pardavėjas – Ryšių su klientais centro pardavėjas –
Pardavėjas internetu – Nuotolinės rinkodaros
specialistas – Nuotolinės rinkodaros pardavėjas Kitur
priskirta giminiška profesija: – Ryšių su klientais centro
informavimo tarnautojas – 4222

non-centralised premises. Tasks include - (a)
promoting goods and services by telephone or
electronic mail, following scripts and working from lists
of contacts; (b) creating interest in goods and services,
and seeking a sale or agreement to see sales
representatives; (c) arranging processing and despatch
of goods and services, information kits and brochures
to customers; (d) arranging appointments for sales
representatives; (e) recording notes for follow-up
action and updating marketing databases to reflect
changes to the status of each customer; (f) reporting
competitor activities and issues raised by contacts for
attention by managers; (g) maintaining statistics of
calls made and successes achieved; (h) submitting
periodic reports on telemarketing activities and results.
Examples of the occupations classified here: - Call
centre salesperson - Customer contact centre
salesperson - Internet salesperson - Telemarketer Telemarketing salesperson Some related occupations
classified elsewhere: - Contact centre information clerk
- 4222

5245

Degalinių operatoriai
Service station attendants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Degalinių operatoriai

Description:

Service station attendants

Aiškinamosios
pastabos:

Degalinių operatoriai parduoda degalus, alyvą ir kitus
Explanatory
automobiliams skirtus gaminius ir teikia tokias
notes:
paslaugas, kaip degalų pylimas, valymas, alyvos
papildymas, taip pat atlieka smulkųjį variklinių
transporto priemonių remontą. Atliekamos užduotys:
(a) degalų bako ir talpyklų pripildymas iki kliento
nurodyto lygio; (b) oro transporto priemonių
padangose, alyvos ir kitų transporto priemonių skysčių
tikrinimas ir pripildymas; (c) transporto priemonių
langų plovimas; (d) smulkusis transporto priemonių
remontas, pavyzdžiui, padangų, lempučių ir priekinio
stiklo valytuvų šluostiklių keitimas; (e) automatinių
automobilių plovyklų priežiūra ir valdymas; (f)
mokėjimų už įsigytas prekes iš klientų priėmimas; (g)
kuro siurblių ir aplinkinių privažiavimų, parduotuvės ir
patalpų valymas; (h) atsargų kontrolė ir ataskaitų apie
degalų, alyvos, priedų ir kitų prekių pardavimą
rengimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Prieplaukos operatorius – Degalinės operatorius Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Degalinės
kasininkas – 5230 – Parduotuvės pardavėjas – 5223 –
Maitinimo paslaugų prekystalio pardavėjas – 5246
Pastabos Darbuotojai, priimantys mokėjimus ar
parduodantys prekes degalinių parduotuvėse, tačiau
neteikiantys tokių papildomų paslaugų, kaip pagalba
pilantis degalus, alyvą, valymas ir priežiūra,
nepriskiriami 5245 pogrupiui „Degalinių operatoriai“.

5246

Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai
Food service counter attendants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai

Description:

Food service counter attendants

Aiškinamosios
pastabos:

Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai aptarnauja
klientus už maisto prekystalių ir baigia ruošti
nesudėtingus patiekalus restoranuose, kavinėse,
viešbučiuose, greitojo maisto restoranuose,

Explanatory
notes:

Food service counter attendants serve customers at
food counters and finish preparation of simple food
items in restaurants, cafes, hotels, fast food outlets,
cafeterias, hospitals and other settings. Tasks include -

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Service station attendants sell fuel, lubricants and other
automotive products and provide services such as
fuelling, cleaning, lubricating and performing minor
repairs to motor vehicles. Tasks include - (a) filling fuel
tanks and containers to level specified by customer; (b)
checking and replenishing air pressure in vehicle tyres,
and oil and other vehicle fluid levels; (c) washing
vehicle windscreens and windows; (d) performing
minor repair work to vehicles such as replacing tyres,
light bulbs and windscreen wiper blades; (e)
maintaining and operating automatic car wash
facilities; (f) collecting payments from customers for
purchases; (g) cleaning petrol pumps and surrounding
driveway, shop and facilities; (h) undertaking stock
control and preparing reports on fuel, oil, accessories
and other items sold. Examples of the occupations
classified here: - Marina attendant - Service station
attendant Some related occupations classified
elsewhere: - Service station cashier - 5230 - Shop sales
assistant - 5223 - Food service counter attendant 5246 Workers who accept payment or sell goods in
shops at service stations but do not provide forecourt
services such as assistance with fuel, lubricants,
cleaning and maintenance are excluded from Unit
group 5245, Service station attendants.
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užkandinėse, ligoninėse ir kitose įmonėse. Atliekamos
užduotys: (a) maisto patiekimas klientams už
prekystalių; (b) išsiaiškinimas, kokių gaminių nori
klientas, pagalba klientams renkantis ir užsakymų
priėmimas; (c) maisto produktų plovimas, skutimas,
pjaustymas ir valymas rankomis ir elektriniais
prietaisais; (d) paprastų patiekalų ruošimas ir paruošto
maisto pašildymas; (e) maisto skirstymas porcijomis ir
vyniojimas arba išdėliojimas tiesiai į lėkštes, skirtas
pateikti klientams; (f) išsinešamo maisto pakavimas; (g)
šaldytuvų, salotų baro ir bufetų pripildymas atsargų,
suvartoto maisto kiekio apskaita; (h) mokėjimų už
įsigytus maisto produktus priėmimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Savitarnos valgyklos prekystalio
pardavėjas – Salotų baro pardavėjas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Virėjas – 5120 –
Kiosko pardavėjas – 5211 – Turgavietės pardavėjas –
5211 – Gatvės prekystalio pardavėjas – 5211 –
Padavėjas – 5131 – Barmenas – 5132 – Greitojo maisto
ruošėjas – 9411 Pastabos Gatvės ir turgaviečių
prekystalių pardavėjai, prekiaujantys šviežiais maisto
produktais, neskirtais iškart suvartoti (pavyzdžiui,
vaisiais, daržovėmis, mėsos ir pieno produktais),
priskiriami 5211 pogrupiui „Kioskų ir turgaviečių
pardavėjai“. Gatvės ir turgaviečių prekystalių
pardavėjai, prekiaujantys įvairiais paruoštais patiekalais
ir maisto produktais, skirtais iškart suvartoti, priskiriami
5246 pogrupiui „Maitinimo paslaugų prekystalių
pardavėjai“. Pardavėjai, prekiaujantys iškart suvartoti
skirtais maisto produktais ir gėrimais gatvėse ir viešose
vietose iš stumiamų ir kitokių vežimėlių, padėklų ar
krepšelių, priskiriami 5212 pogrupiui „Maisto produktų
gatvės pardavėjai“. Pardavėjai, prekiaujantys ne maisto
produktais (arba supakuotais greitai negendančiais
maisto produktais, pavyzdžiui, konditerijos gaminiais)
gatvėse ir viešose vietose iš stumiamų vežimėlių,
kitokių vežimėlių, padėklų ar krepšelių, priskiriami 9520
pogrupiui „Gatvės pardavėjai (išskyrus maisto)“.
Darbuotojai, ruošiantys nesudėtingus patiekalus,
skirtus iškart suvartoti, pavyzdžiui, mėsainių ruošėjai,
kurie mažai tiesiogiai bendrauja su klientais, priskiriami
9411 pogrupiui „Greitojo maisto ruošėjai“. Atkreiptinas
dėmesys, kad pritaikant šias kategorijas šalies
poreikiams, iškart suvartoti skirtų maisto produktų
pardavėjai išskiriami atskirai, siekiant atskirti profesijas,
kurioms reikia turėti aptarnavimo, nesudėtingų maisto
ruošimo ir higieniško tvarkymo įgūdžių. Maitinimo
paslaugų prekystalių pardavėjai paprastai pateikia
didesnę įvairovę ir sudėtingesnių produktų ir patiekalų
negu gatvės maisto pardavėjai ir dažniausiai neveža
maisto ir neparduoda jo naudodami tokias priemones,
kaip stumiami vežimėliai, dviračiai ar krepšeliai.

(a) serving food to customers at counters; (b)
ascertaining the products desired by the customer,
assisting customer in making a choice and taking
orders; (c) cleaning, peeling, slicing and trimming
foodstuffs using manual and electric appliances; (d)
preparing simple food items and reheating prepared
meals; (e) portioning and wrapping food or placing it
directly on plates for service to patrons; (f) packaging
take-away food; (g) stocking refrigerators, salad and
buffet bars and keeping records of the quantities of
food used; (h) receiving payment for food items
purchased. Examples of the occupations classified here:
- Cafeteria counter attendant - Salad bar attendant
Some related occupations classified elsewhere: - Cook
- 5120 - Kiosk salesperson - 5211 - Market salesperson
- 5211 - Street stall salesperson - 5211 - Waiter - 5131
- Bartender - 5132 - Fast food preparer - 9411 Vendors
from street and market stalls of fresh food products
not intended for immediate consumption (such as fruit,
vegetables, meat and dairy products) are classified in
Unit group 5211 Stall and market salespersons.
Vendors from street and market stalls of a variety of
prepared meals and food items for immediate
consumption are classified in Unit group 5246, Food
service counter attendants. Vendors in streets and
public places of food and beverages for immediate
consumption from pushcarts, trucks, trays or baskets
are classified in Unit group 5212, Street food
salespersons. Vendors in streets and public places of
non-food items (or of pre-packaged non-perishable
food items such as confectionary) from pushcarts,
trucks, trays or baskets are classified in Unit group
9520, Street vendors (excluding food). Workers who
prepare simple food items for immediate consumption,
such as hamburger cooks, but have limited direct
contact with clients, are classified in Unit group 9411,
Fast food preparers. If adapting these categories to
national circumstances please note that the aim of
separately identifying vendors of food items for
immediate consumption is to ensure that jobs that
require skills in service, basic preparation and hygienic
handling of food are identified. Food service counter
attendants generally serve a wider range of more
elaborate products and meals than sStreet food
salespersons and do not generally transport food
using, or sell food from, equipment such as hand carts,
bicycles or baskets.

5249

Kitur nepriskirti pardavėjai
Sales workers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti pardavėjai

Description:

Sales workers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima niekur kitur 52 pagrindiniame
pogrupyje „Pardavėjai“ nepriskirtus pardavėjus. Šio
pogrupio profesijų pavyzdys: – Nuomos paslaugų
pardavėjas

Explanatory
notes:

This unit group includes sales workers not classified
elsewhere in Sub -major group 52, Sales workers.
Examples of the occupations classified here: - Rental
salesperson
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53

Asmens priežiūros darbuotojai
Personal care workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Asmens priežiūros darbuotojai

Description:

Personal care workers

Aiškinamosios
pastabos:

Asmens priežiūros darbuotojai slaugo, prižiūri vaikus,
Explanatory
ligonius ir senyvo amžiaus asmenis, sveikstančius
notes:
ligonius ar asmenis, turinčius negalią, ir jiems padeda
sveikatos priežiūros ir globos įstaigose.
Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
pagalba judant, prausiantis ir tenkinant kitus asmens
poreikius; individuali pagalba vaikams mokantis
socialinių įgūdžių; veiklos, skirtos vaikų fiziniam,
socialiniam, emociniam ir intelektiniam vystymuisi
gerinti, priežiūra ir dalyvavimas joje; stebėjimas ir
pranešimas apie susirūpinimą keliančius dalykus
atitinkamų sveikatos priežiūros ar socialinių tarnybų
darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
skirstomos į tokias grupes: 531 Vaikų priežiūros
darbuotojai ir mokytojų padėjėjai 532 Asmens
sveikatos priežiūros darbuotojai

531

Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai
Child care workers and teachers' aides

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai

Description:

Child care workers and teachers' aides

Aiškinamosios
pastabos:

Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai
rūpinasi vaikais ir juos prižiūri mokyklose, globos
namuose ir vaikų priežiūros įstaigose. Pagrindinės
atliekamos užduotys: individuali pagalba vaikams
lavinant socialinius įgūdžius; veiklos, skirtos vaikų
fiziniam, socialiniam, emociniam ir intelektiniam
vystymuisi skatinti, demonstravimas, priežiūra ir
dalyvavimas joje mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigose; pagalba rengiant medžiagą ir vaikų ugdymo
bei laisvalaikio priemones prieš pamokas ir po jų, per
atostogas ir dienos priežiūros centruose. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5311 Vaikų
priežiūros darbuotojai 5312 Mokytojų padėjėjai

Explanatory
notes:

Child care workers and teachers' aides provide care
and supervision for children in schools, residential
homes and child care facilities. Tasks performed usually
include: assisting children individually to learn social
skills; demonstrating, supervising and participating in
activities that enhance the physical, social, emotional
and intellectual development of children in schools and
preschools; assisting in preparation of materials and
equipment for children's education and recreational
activities before-school, after-school, during vacation
and in day care centres. Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:
5311 Child care workers 5312 Teachers’ aides

5311

Vaikų priežiūros darbuotojai
Child care workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vaikų priežiūros darbuotojai

Description:

Child care workers

Aiškinamosios
pastabos:

Vaikų priežiūros darbuotojai rūpinasi vaikais ir juos
prižiūri globos namuose, taip pat prieš pamokas ir po
jų, per atostogas ir dienos priežiūros centruose.
Atliekamos užduotys: (a) pagalba vaikams jiems
prausiantis, rengiantis ar valgant; (b) vaikų lydėjimas į
mokyklą ir iš jos ar jų priežiūra lauke laisvalaikiu; (c)
žaidimai su vaikais, knygų jiems skaitymas ar pasakų
sekimas; (d) pagalba rengiant medžiagą ir vaikų
ugdymo ir pramoginės veiklos priemones; (e) vaikų
elgesio valdymas ir vadovavimas jų socialiniam
vystymuisi; (f) vaikų drausmės palaikymas ir priemonių
jų elgesiui valdyti, pavyzdžiui, pasirūpinti savo

Explanatory
notes:

Child care workers provide care and supervision for
children in residential homes and in before-school,
after-school, vacation and day care centres. Tasks
include - (a) assisting children to wash, dress and feed
themselves; (b) taking children to and from school or
outdoors for recreation; (c) playing games with
children, or entertaining them by reading or
storytelling; (d) assisting in the preparation of materials
and equipment for children's education and
recreational activities; (e) managing children's
behaviour and guiding their social development; (f)
disciplining children and recommending or initiating
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Personal care workers provide care, supervision and
assistance for children, patients and elderly,
convalescent or disabled persons in institutional and
residential settings. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the second ISCO skill level. Tasks performed by workers
in this sub-major group usually include: assisting with
mobility, washing and other personal needs; assisting
children individually to learn social skills; supervising
and participating in activities that enhance children’s
physical, social, emotional and intellectual
development; observing and reporting concerns to
appropriate health or social service workers.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 531 Child care workers
and teachers’ aides 532 Personal care workers in health
services
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drabužiais ir susitvarkyti žaislus ir knygas, siūlymas ir
taikymas; (g) žaidžiančių vaikų priežiūra; (h)
informacijos apie atskirus vaikus registravimas, įskaitant
kasdienį stebėjimą ir informaciją apie jų veiklą, patiektą
maistą ir išgertus vaistus. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Auklė – Vaikų priežiūros darbuotojas –
Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas – Šeimos dienos
priežiūros darbuotojas – Kūdikių namų auklė –
Popamokinės priežiūros darbuotojas Kitur priskirta
giminiška profesija: – Priešmokyklinio ugdymo
pedagogas – 2342

other measures to control behaviour, such as caring for
own clothing and picking up toys and books; (g)
observing and monitoring children's play activities; (h)
keeping records on individual children, including daily
observations and information about activities, meals
served, and medications administered. Examples of the
occupations classified here: - Baby-sitter - Child care
worker - Creche ayah - Family day care worker - Nanny
- Out of school hours care worker Some related
occupations classified elsewhere: - Early childhood
educator - 2342

5312

Mokytojų padėjėjai
Teachers' aides

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mokytojų padėjėjai

Description:

Teachers' aides

Aiškinamosios
pastabos:

Mokytojų padėjėjai atlieka su mokymu nesusijusias
pareigas, skirtas padėti mokytojams, ir rūpinasi vaikais
bei juos prižiūri mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigose. Atliekamos užduotys: (a) veiklos vaikų
fiziniam, socialiniam, emociniam ir intelektiniam
vystymuisi skatinti demonstravimas, priežiūra ir
dalyvavimas joje mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigose; (b) patalpų ir lauko zonų rengimas
mokymuisi ir laisvalaikiui; (c) pagalba vaikams,
turintiems intelektinių, fizinių, elgesio ir kitokių
mokymosi sunkumų, mokytis; (d) individuali pagalba
vaikams mokantis socialinių įgūdžių; (e) pagalba
rengiant mokomąją medžiagą, rašytinės ir spausdintos
medžiagos kopijavimas ir segimas; (f) darbas su garso
ir vaizdo įranga, kompiuteriais ir kitomis mokymo
priemonėmis; (g) pamokų medžiagos išdalijimas ir
surinkimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas – Mokytojo
padėjėjas

Explanatory
notes:

Teachers' aides perform non-teaching duties to assist
teaching staff, and provide care and supervision for
children in schools and pre-schools. Tasks include - (a)
demonstrating, supervising and participating in
activities that enhance the physical, social, emotional
and intellectual development of children in schools and
preschools; (b) preparing indoor and outdoor areas for
learning and recreational activities; (c) assisting
children with intellectual, physical, behavioural and
other learning difficulties with their studies; (d)
assisting children individually to learn social skills; (e)
assisting with preparing teaching materials, and
copying and collating written and printed material; (f)
operating audio-visual equipment, computers and
other teaching aides; (g) distributing and collecting
lesson material. Examples of the occupations classified
here: - Pre-school assistant - Teacher’s assistant

532

Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
Personal care workers in health services

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai

Description:

Personal care workers in health services

Aiškinamosios
pastabos:

Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai slaugo ir
Explanatory
padeda judėti, taip pat užsiimti kasdiene veikla
notes:
ligoniams, senyvo amžiaus asmenims, sveikstantiems
ligoniams ir asmenims, turintiems negalią, sveikatos
priežiūros ir globos įstaigose. Pagrindinės atliekamos
užduotys: pagalba ligoniams judant, asmens priežiūra ir
bendravimo poreikių tenkinimas; chirurginių ir kitų
instrumentų bei įrangos sterilizavimas; stebėjimas ir
pranešimas apie susirūpinimą keliančius dalykus
atitinkamų medicinos ar socialinių tarnybų
darbuotojams, pacientų rengimas apžiūrai ir gydymui,
taip pat dalyvavimas planuojant asmenų priežiūrą. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 5321
Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai 5322 Asmens
priežiūros namuose darbuotojai 5329 Kitur nepriskirti
asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
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Personal care workers in health services provide
personal care and assistance with mobility and
activities of daily living to patients, and elderly,
convalescent and disabled people in health care and
residential settings. Tasks performed usually include:
assisting patients with mobility, personal care and
communication needs; sterilising surgical and other
instruments and equipment; observing and reporting
concerns to the appropriate medical or social service
workers, preparing patients for examination and
treatment and participating in planning the care of
individuals. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 5321 Health
care assistants 5322 Home-based personal care
workers 5329 Personal care workers in health services
not elsewhere classified
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5321

Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai
Health care assistants

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai

Description:

Health care assistants

Aiškinamosios
pastabos:

Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai teikia tiesiogines Explanatory
asmenų priežiūros paslaugas ir padeda ligoniams ir
notes:
tokių įvairių sveikatos priežiūros įstaigų, kaip ligoninės,
klinikos ir globos ar slaugos įstaigos, pacientams
užsiimti kasdiene veikla. Jie dažniausiai įgyvendina
nustatytus priežiūros planus ir praktiką, o jų darbą
tiesiogiai prižiūri medicinos, slaugos ar kiti sveikatos
specialistai ar jaunesnieji specialistai. Atliekamos
užduotys: (a) ligonių ir medicinos, reabilitacijos ir
globos įstaigų pacientų priežiūra ir pagalba jiems,
laikantis medicinos, slaugos ir kitų sveikatos specialistų
nustatytų gydymo planų; (b) pagalba ligoniams
tenkinant tokius jų asmeninės priežiūros ir gydymo
poreikius, kaip asmens higienos, mitybos, aprangos,
fizinio judėjimo ir mankštos, bendravimo, vaistų
gėrimo, poreikius; (c) ligonių padėties keitimas, kėlimas
ir apvertimas, taip pat jų vežimas vežimėliais ar
mobiliosiomis lovomis; (d) ligonių aplinkos higienos
palaikymas, pavyzdžiui, ligonių palatų valymas ir
patalynės keitimas; (e) masažo atlikimas ir kitų ne
vaistinių skausmo malšinimo priemonių taikymas
nėštumo ir gimdymo metu; (f) ligonių būklės, reakcijos
ir elgesio stebėjimas, pranešimas apie pokyčius
sveikatos specialistams. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Klinikos ar ligoninės akušerio padėjėjas –
Klinikos ar ligoninės slaugytojo padėjėjas – Ligonių
priežiūros padėjėjas – Psichiatro padėjėjas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Slaugos
specialistas – 2221 – Jaunesnysis slaugos specialistas –
3221 – Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojas –
3258 – Asmens priežiūros namuose darbuotojas – 5322
Pastabos Darbuotojai, teikiantys asmens priežiūros
paslaugas įstaigų ir centrų (pavyzdžiui, ligoninių,
reabilitacijos centrų, globos ir slaugos įstaigų)
pacientams, kuriems skirta nuolatinė medicinos
priežiūra ar slauga, ir kurių darbą tiesiogiai prižiūri
slaugytojai, gydytojai arba kiti sveikatos specialistai ar
jaunesnieji specialistai, priskiriami 5321 pogrupiui
„Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai“. Darbuotojai,
teikiantys asmens priežiūros paslaugas privačiuose
namuose asmenims, kuriems dažniausiai neskiriama
nuolatinė medicinos priežiūra ar slauga, turėtų būti
priskiriami 5322 pogrupiui „Asmens priežiūros
namuose darbuotojai“. Apskritai darbuotojai,
priskiriami 532 grupei „Asmens sveikatos priežiūros
darbuotojai“, neatlieka užduočių, kurioms atlikti reikia
tokių specialių medicinos žinių ar mokymo, kaip vaistų
skyrimas ir žaizdų valymas ir tvarstymas. Kai tokios
užduotys atliekamos, jos yra nesudėtingos ir įprastos.

5322

Asmens priežiūros namuose darbuotojai
Home-based personal care workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Asmens priežiūros namuose darbuotojai

Description:

Home-based personal care workers

Aiškinamosios
pastabos:

Asmens priežiūros namuose darbuotojai teikia įprastas
asmens priežiūros paslaugas ir padeda asmenims,
kuriems tokios priežiūros reikia dėl senyvo amžiaus,
ligos, traumos ar kitos fizinės ar psichinės negalios,
kasdienėje veikloje privačiuose namuose ir kitose

Explanatory
notes:

Home-based personal care workers provide routine
personal care and assistance with activities of daily
living to persons who are in need of such care due to
effects of ageing, illness, injury, or other physical or
mental condition in private homes and other
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Health care assistants provide direct personal care and
assistance with activities of daily living to patients and
residents in a variety of health care settings such as
hospitals, clinics, and residential nursing care facilities.
They generally work in implementation of established
care plans and practices, and under the direct
supervision of medical, nursing or other health
professionals or associate professionals. Tasks include (a) providing care, support and treatment to patients
and residents of medical, rehabilitative and residential
care facilities as per treatment plans established by
medical, nursing and other health professionals; (b)
assisting patients with personal and therapeutic care
needs such as personal hygiene, feeding, dressing,
physical mobility and exercise, communication, taking
oral medications and changing dressings; (c)
positioning, lifting and turning patients and
transporting them in wheelchairs or on movable beds;
(d) maintaining patients' environmental hygiene
standards, such as cleaning patient rooms and
changing bed-linen; (e) providing massage and other
non-pharmacological pain relief measures, such as
during pregnancy and labour (f) observing patients’
condition, responses and behaviour and reporting
changes to a health professional; Examples of the
occupations classified here: - Birth assistant (clinic or
hospital) - Nursing aide (clinic or hospital) - Patient
care assistant - Psychiatric aid Some related
occupations classified elsewhere: - Nurse (professional)
- 2221 - Nurse (associate professional) - 3221 Ambulance worker - 3258 - Nursing aide (home) 5322 Workers who provide personal care to residents
of institutions and facilities that have permanent
medical or nursing supervision (such as hospitals,
rehabilitation centres, residential nursing care facilities
and nursing homes) and therefore work under the
direct supervision of nurses, medical doctors, or other
health professionals or associate professionals are
classified in Unit group 5321, Health care assistants.
Workers who provide personal care to residents of
independent living units, generally without permanent
medical or nursing supervision, should be classified in
Unit group 5322, Home-based personal care workers.
In general, workers classified in Minor group 532,
Personal care workers in health services, do not
perform tasks requiring extensive medical knowledge
or training, such as administering medications and
cleaning and dressing wounds: where tasks of this type
are performed they are of a simple and routine nature.
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gyvenamosiose vietose. Atliekamos užduotys: (a)
pagalba tenkinant tokius klientų asmeninius ir gydymo
poreikius, kaip asmens higienos, mitybos, aprangos,
fizinio judėjimo ir mankštos, bendravimo, vaistų gėrimo
ir tvarsčių keitimo, dažniausiai laikantis sveikatos
specialisto nustatyto priežiūros plano; (b) klientų
priežiūros, būklės pokyčių ir reakcijos į priežiūrą ir
gydymą registravimas, pranešimas apie susirūpinimą
keliančius dalykus sveikatos ar socialinių tarnybų
specialistams arba siuntimas pas juos; (c) ligonių su
fizinio judėjimo sunkumais padėties keitimas ir kėlimas,
pagalba vežant juos vežimėliais ir variklinėmis
transporto priemonėmis; (d) emocinės paramos,
informacijos ir patarimų klientams ir šeimoms mitybos,
higienos, mankštos, kūdikių priežiūros ar prisitaikymo
prie negalios ar ligos klausimais teikimas; (e) klientų
aplinkos higienos palaikymas, pavyzdžiui, patalynės
keitimas, drabužių skalbimas ir indų plovimas,
gyvenamųjų patalpų valymas; (f) psichologinės
paramos teikimas klientams bendraujant ar garsiai
skaitant; (g) mitybos reikalavimus ir nustatytas dietas
atitinkančio maisto planavimas, pirkimas, ruošimas ar
patiekimas; (h) pagalba tėvams ir naujagimių priežiūra
po gimdymo; (i) klientų apsilankymų pas gydytojus ir
kitus sveikatos specialistus laiko nustatymas ir
palydėjimas ar kitų pavedimų atlikimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Asmens priežiūros namuose
padėjėjas – Gimdymo namuose padėjėjas – Slaugos
namuose padėjėjas – Asmens priežiūros darbuotojas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Slaugos specialistas – 2221 – Socialinis darbuotojas
specialistas – 2635 – Jaunesnysis slaugos specialistas –
3221 – Socialinis darbuotojas jaunesnysis specialistas –
3412 – Klinikos ar ligoninės slaugytojo padėjėjas –
5321 Pastabos Darbuotojai, teikiantys asmens
priežiūros paslaugas medicinos ir sveikatos priežiūros
įstaigų (pavyzdžiui, ligoninių ir slaugos įstaigų)
pacientams, kuriems skirta nuolatinė medicinos
priežiūra ar slauga, kurių darbą tiesiogiai prižiūri
sveikatos specialistai ar jaunesnieji specialistai,
priskiriami 5321 pogrupiui „Asmens sveikatos
priežiūros padėjėjai“. Darbuotojai, teikiantys asmens
priežiūros paslaugas privačių būstų gyventojams
(įskaitant pensininkus, kuriems vietoje teikiamos
minimalios medicinos priežiūros ir slaugos arba jos iš
viso neteikiamos), priskiriami 5322 pogrupiui „Asmens
priežiūros namuose darbuotojai“. Padėjėjai, kurie
gimdymo namuose teikia emocinę paramą ir bendro
pobūdžio priežiūrą ir patarimus moterims ir šeimoms
nėštumo ir gimdymo metu, tačiau nepriima gimdymo,
kad sumažintų sveikatai kylančius pavojus, priskiriami
šiam pogrupiui. Priežiūros darbuotojai, kurie rūpinasi
vaikais ir juos prižiūri globos namuose ir priežiūros
centruose, priskiriami 5311 pogrupiui „Vaikų priežiūros
darbuotojai“.

independent residential settings. Tasks include - (a)
assisting clients with personal and therapeutic care
needs such as personal hygiene, feeding, dressing,
physical mobility and exercise, communication, taking
oral medications and changing dressings, usually as
per care plans established by a health professional (b)
maintaining records of client care, changes in condition
and responses to care and treatment, and reporting
concerns or providing referrals to a health or social
services professional; (c) positioning and lifting clients
with physical mobility challenges, and helping
transport them in wheelchairs and motor vehicles; (d)
providing clients and families with emotional support
and information and advice on topics such as nutrition,
hygiene, exercise, caring for infants, or adapting to
disability or illness; (e) maintaining clients'
environmental hygiene standards, such as changing
bed linen, washing clothes and dishes, and cleaning
living quarters; (f) providing psychological support to
clients such as through conversation or reading aloud;
(g) planning, purchasing, preparing, or serving meals to
meet nutritional requirements and prescribed diets; (h)
providing support to parents and care for newborns
during the postpartum period (i) scheduling and
accompanying clients for appointments with medical
doctors and other health professionals or performing
other errands. Examples of the occupations classified
here: - Home care aide - Home birth assistant Nursing aide (home) - Personal care provider Some
related occupations classified elsewhere: - Nurse
(professional) - 2221 - Social worker (professional) 2635 - Nurse (associate professional) - 3221 - Social
worker (associate professional) - 3412 - Nursing aide
(clinic or hospital) - 5321 Workers who provide
personal care to residents of medical and health care
facilities that have permanent medical or nursing
supervision (such as in hospitals and nursing care
homes), and therefore work under the direct
supervision of health professionals or associate
professionals, are classified in Unit group 5321, Health
care assistants. Workers who provide personal care in
independent residential settings (including retirement
communities with minimal or no on-site medical or
nursing supervision), are classified in Unit group 5322,
Home-based personal care workers. Home birth
assistants, who provide emotional support and general
care and advice to women and families during
pregnancy and labour, but not delivery care to reduce
health risks, are included here. Care workers who
provide care and supervision for children in residential
home and care centres are classified in Unit group
5311, Child care workers.

5329

Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
Personal care workers in health services not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros
darbuotojai

Description:

Personal care workers in health services not elsewhere
classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima niekur kitur 532 grupėje „Asmens
Explanatory
sveikatos priežiūros darbuotojai“ nepriskirtus įprastinių notes:
sveikatos ir asmens priežiūros paslaugų teikėjus.
Pavyzdžiui, šis pogrupis apima tokias profesijas, kaip
gydytojo odontologo pagalbininkas, dezinfekuotojo
pagalbininkas, ligoninės sanitaras, medicininio vaizdo
gavimo padėjėjas ir vaistininko pagalbininkas. Tokiais

This unit group covers providers of routine health and
personal care support services not classified elsewhere
in Minor group 532 Personal care workers in health
services. For instance the group includes occupations
such as dental aid, sterilization aid, hospital orderly,
medical imaging assistant, and pharmacy aid. In such
cases tasks would include - (a) cleaning and sterilizing
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atvejais atliekamos užduotys būtų šios: (a) chirurginių,
odontologinių ir farmacinių instrumentų, buteliukų,
menzūrų ir kitos įrangos valymas ir dezinfekavimas; (b)
vaistų, cheminių medžiagų ir kitų vaistinių preparatų
ženklinimas, atsargų lentynose papildymas; (c) ligonių
kėlimas, vertimas ir perkėlimas, vežimas vežimėliais ar
mobiliosiomis lovomis; (d) ligonių parengimas apžiūrai
ar gydymui; (e) instrumentų padėklų išdėliojimas,
medžiagų parengimas ir pagalba gydytojams
odontologams ar rentgenologams atliekant
procedūras; (f) diagnostinių rentgenogramų darymas.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Gydytojo
odontologo pagalbininkas – Pirmosios pagalbos
teikėjas – Ligoninės sanitaras – Medicininio vaizdo
gavimo padėjėjas – Vaistininko pagalbininkas –
Flebotomistas – Dezinfekuotojo pagalbininkas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Vaistininko padėjėjas – 3213 – Dantų technikas – 3214
– Gydytojo odontologo padėjėjas – 3251

surgical, dental and pharmaceutical instruments
bottles, beakers and other equipment; (b) labelling
drugs, chemicals and other pharmaceutical
preparations and replenishing stock on shelves; (c)
lifting, turning, and moving patients and transporting
them in wheelchairs or on moveable beds; (d)
preparing patients for examination or treatment; (e)
setting up instrument trays, preparing materials, and
assisting dentists or radiographers during procedures;
(f) exposing diagnostic X-rays. Examples of the
occupations classified here: - Dental aid - First-aid
attendant - Hospital orderly - Medical imaging
assistant - Pharmacy aid - Phlebotomist - Sterilization
aid Some related occupations classified elsewhere: Pharmaceutical assistant - 3213 - Dental technician 3214 - Dental assistant - 3251

54

Apsaugos darbuotojai
Protective services workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Apsaugos darbuotojai

Description:

Protective services workers

Aiškinamosios
pastabos:

Apsaugos darbuotojai saugo asmenis ir turtą nuo
Explanatory
gaisrų ir kitų pavojų, palaiko viešąją tvarką ir užtikrina
notes:
įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi
priežiūrą. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio
pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų
antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
gaisrų prevencija, kova su jais ir jų gesinimas; žmonių
gelbėjimas iš degančių pastatų ir avarijų vietų, į
pavojingas situacijas patekusių asmenų gelbėjimas;
viešosios tvarkos palaikymas, įstatymų ir
reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi užtikrinimas,
patruliavimas viešose vietose ir įtariamų pažeidėjų
suėmimas; kelių eismo reguliavimas ir atitinkamų
įgaliojimų avarijų metu turėjimas; kalėjimų, pataisos
namų ir kolonijų kalinių priežiūra ir drausmės
užtikrinimas; patruliavimas ir patalpų stebėjimas,
siekiant apsaugoti turtą nuo vagysčių ir niokojimo,
patekimo į įstaigas kontrolė ir tvarkos palaikymas,
taisyklių laikymosi viešuose renginiuose ir įstaigose
užtikrinimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šio pagrindinio pogrupio profesijų
grupė: 541 Apsaugos darbuotojai

541

Apsaugos darbuotojai
Protective services workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Apsaugos darbuotojai

Description:

Protective services workers

Aiškinamosios
pastabos:

Apsaugos darbuotojai saugo asmenis ir turtą nuo
Explanatory
gaisrų ir kitų pavojų, palaiko viešąją tvarką ir užtikrina
notes:
įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi
priežiūrą. Pagrindinės atliekamos užduotys: gaisrų
prevencija, kova su jais ir jų gesinimas; žmonių
gelbėjimas iš degančių pastatų ir avarijų vietų, į
pavojingas situacijas patekusių asmenų gelbėjimas;
viešosios tvarkos palaikymas, įstatymų ir
reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi užtikrinimas,
patruliavimas viešose vietose ir įtariamų pažeidėjų
suėmimas; kelių eismo reguliavimas ir atitinkamų
įgaliojimų turėjimas avarijų metu; kalėjimų, pataisos
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Protective services workers protect individuals and
property against fire and other hazards, maintain law
and order and enforce laws and regulations.
Competent performance in most occupations in this
sub-major group requires skills at the second ISCO skill
level. Tasks performed by workers in this Submajorsub-major group usually include: preventing,
fighting and extinguishing fires; rescuing people from
burning buildings and accident sites and those trapped
in dangerous situations; maintaining law and order,
enforcing laws and regulations, patrolling public areas
and arresting suspected offenders; directing traffic and
assuming authority in the event of accidents; watching
over and maintaining order among inmates of prisons,
reformatories or penitentiaries; patrolling or
monitoring premises to guard property against theft
and vandalism, controlling access to establishments
and maintaining order and enforcing regulations at
public events and within establishments. Supervision of
other workers may be included. Occupations in this
sub-major group are classified into the following minor
group: 541 Protective services workers

Protective services workers protect individuals and
property against fire and other hazards, maintain law
and order and enforce laws and regulations. Tasks
performed usually include: preventing, fighting and
extinguishing fires; rescuing people from burning
buildings and accident sites and those trapped in
dangerous situations; maintaining law and order,
enforcing laws and regulations, patrolling public areas
and arresting suspected offenders; directing traffic and
assuming authority in the event of accidents; watching
over and maintaining order among inmates of prisons,
reformatories or penitentiaries; patrolling or
205/323
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namų ir kolonijų kalinių priežiūra ir drausmės
užtikrinimas; patruliavimas ir patalpų stebėjimas,
siekiant apsaugoti turtą nuo vagysčių ir niokojimo,
patekimo į įstaigas kontrolė ir tvarkos palaikymas, taip
pat taisyklių laikymosi viešuose renginiuose ir įstaigose
užtikrinimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbuotojams. Šios grupės profesijos skirstomos į
tokius pogrupius: 5411 Ugniagesiai 5412 Policijos
pareigūnai 5413 Įkalinimo įstaigų sargybiniai 5414
Apsaugos darbuotojai 5419 Kitur nepriskirti apsaugos
darbuotojai

monitoring premises to guard property against theft
and vandalism, controlling access to establishments
and maintaining order and enforcing regulations at
public events and within establishments. Supervision of
other workers may be included. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 5411 Fire fighters 5412 Police officers 5413
Prison guards 5414 Security guards 5419 Protective
services workers not elsewhere classified

5411

Ugniagesiai
Fire fighters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ugniagesiai

Description:

Fire fighters

Aiškinamosios
pastabos:

Ugniagesiai vykdo gaisrų prevenciją, kovoja su jais ir
Explanatory
juos gesina, taip pat teikia pagalbą kitais kritiniais
notes:
atvejais, saugo žmonių gyvybes ir turtą, taip pat atlieka
gelbėjimo darbus. Atliekamos užduotys: (a) reagavimas
į pranešimus apie gaisrą ir kitus skambučius dėl
pagalbos, pavyzdžiui, įvykus automobilių ir pramoninei
avarijai, grasinant susprogdinti ir kitais kritiniais
atvejais; (b) gaisrų kontrolė ir gesinimas, naudojant
rankinę ir elektrinę įrangą, priešgaisrines chemines
medžiagas; (c) specialios technikos naudojimas,
gesinant tam tikrų rūšių gaisrus pramonės įmonėse; (d)
žmonių gelbėjimas iš degančių pastatų ir avarijų vietų, į
pavojingas situacijas patekusių asmenų gelbėjimas; (e)
pavojingų medžiagų plitimo sustabdymas ar
apribojimas gaisrų ar avarijų atveju; (f) plačiosios
visuomenės informavimas apie gaisrų prevenciją. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Ugniagesys – Miškų
ugniagesys Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros
inspekcijos inspektorius – 3112 – Gaisrinės saugos
specialistas – 3112 – Gaisro tyrėjas – 3119

5412

Policijos pareigūnai
Police officers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Policijos pareigūnai

Description:

Police officers

Aiškinamosios
pastabos:

Policijos pareigūnai palaiko viešąją tvarką, patruliuoja
Explanatory
viešose vietose, užtikrina įstatymų ir
notes:
reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi, taip pat
suima įtariamus pažeidėjus. Atliekamos užduotys: (a)
patruliavimas konkrečiose teritorijose palaikant viešąją
tvarką, reagavimas kritiniais atvejais, asmenų ir turto
saugojimas, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų
laikymosi užtikrinimas; (b) įtariamųjų ir nusikaltėlių
nustatymas, persekiojimas ir suėmimas; (c) kelių eismo
reguliavimas ir atitinkamų įgaliojimų turėjimas avarijų
metu; (d) pagalbos teikimas į avarijas patekusiems
asmenims, nusikaltimų ir gamtos stichijų aukoms
kritiniais atvejais. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Konsteblis – Policijos patrulis – Policijos pareigūnas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Generalinis policijos komisaras – 1112 – Policijos
komisaras – 1112 – Generalinis policijos inspektorius –
1112 – Policijos detektyvas – 3355 – Policijos
inspektorius – 3355
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Fire fighters prevent, fight and extinguish fires and
assist in other emergencies, protect life and property
and conduct rescue efforts. Tasks include - (a)
responding to fire alarms and other calls for assistance,
such as automobile and industrial accidents, bomb
threats and other emergencies; (b) controlling and
extinguishing fires using manual and power equipment
and fire-fighting chemicals; (c) fighting special types of
fires and using special equipment in industrial
establishments; (d) rescuing people from burning
buildings and accident sites and those trapped in
dangerous situations; (e) preventing or limiting the
spread of dangerous substances in case of fires or
accidents; (f) informing the public about fire
prevention. Examples of the occupations classified
here: - Fire fighter - Forest fire fighter Some related
occupations classified elsewhere: - Fire inspector 3112 - Fire prevention specialist - 3112 - Fire
investigator - 3119

Police officers maintain law and order, patrolling public
areas, enforcing laws and regulations and arresting
suspected offenders. Tasks include - (a) patrolling a
specific area to maintain public order, respond to
emergencies, protect people and property and enforce
laws and regulations; (b) identifying, pursuing and
arresting suspects and perpetrators of criminal acts; (c)
directing traffic and assuming authority in the event of
accidents; (d) providing emergency assistance to
victims of accidents, crimes and natural disasters
Examples of the occupations classified here: Constable - Police patrol officer - Police officer Some
related occupations classified elsewhere: - Police chief
constable - 1112 - Police commissioner - 1112 - Police
inspector-general - 1112 - Police detective - 3355 Police inspector - 3355
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5413

Įkalinimo įstaigų sargybiniai
Prison guards

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Įkalinimo įstaigų sargybiniai

Description:

Prison guards

Aiškinamosios
pastabos:

Įkalinimo įstaigų sargybiniai prižiūri ir užtikrina
Explanatory
kalėjimų, pataisos namų ir kolonijų kalinių drausmę.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) atvykusių kalinių krata, jų
vertingų daiktų perdavimas saugoti, kalinių lydėjimas į
kameras ir jų užrakinimas jose; (b) reguliarus kamerų,
spynų, langų, durų ir vartų saugumo tikrinimas ir
priežiūra; (c) dirbančių, valgančių, vaikščiojančių kalinių
priežiūra; (d) kalinių elgesio stebėjimas, siekiant
išvengti neramumų ir pabėgimo; (e) patruliavimas
kalėjimų teritorijose, siekiant užkirsti kelią pabėgimui;
(f) pagalba įgyvendinant reabilitacijos programas; (g)
perkeliamų ir laikinai paleistų kalinių lydėjimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdys: – Kalėjimo sargybinis

5414

Apsaugos darbuotojai
Security guards

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Apsaugos darbuotojai

Description:

Security guards

Aiškinamosios
pastabos:

Apsaugos darbuotojai patruliuoja patalpose ar jas
Explanatory
stebi, siekdami apsaugoti turtą nuo vagysčių ir
notes:
niokojimo. Jie kontroliuoja patekimą į įstaigas ir palaiko
tvarką, taip pat užtikrina taisyklių laikymąsi viešuose
renginiuose ir įstaigų viduje. Atliekamos užduotys: (a)
patruliavimas patalpose ir durų, langų ir vartų
tikrinimas, siekiant išvengti neteisėto patekimo ir
aptikti jo požymius; (b) patekimo į įstaigas kontrolė,
darbuotojų ir lankytojų įėjimo bei išėjimo stebėsena ir
leidimas įeiti ar išeiti, tapatybės tikrinimas ir leidimų
išdavimas; (c) vaikštinėjimas tarp lankytojų, vadovų ar
darbuotojų, siekiant palaikyti tvarką, apsaugoti turtą
nuo vagysčių ir niokojimo, taip pat užtikrinti įstaigos
taisyklių laikymąsi; (d) reagavimas į pavojaus signalus,
tvarkos pažeidimų tyrimas ir prireikus susisiekimas su
tiesioginiais vadovais, policija ar ugniagesiais; (e)
keleivių ir bagažo oro uostuose saugumo tikrinimas; (f)
grynųjų pinigų ir vertingų daiktų paėmimas ir saugaus
pristatymo į bankus, bankomatus ir mažmeninės
prekybos įmones užtikrinimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Asmens sargybinis – Durininkas –
Muziejaus prižiūrėtojas – Apsaugos sargybinis –
Apsaugos patruliuotojas – Sargybinis Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Paplūdimio
patruliuotojas – 5419 – Gelbėtojas – 5419

5419

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai
Protective services workers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai

Description:

Protective services workers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima niekur kitur 541 grupėje „Apsaugos Explanatory
darbuotojai“ nepriskirtus apsaugos darbuotojus.
notes:
Pavyzdžiui, šis pogrupis apima gelbėtojus, sankryžų
eismo reguliuotojus ir gyvūnų kontrolės tarnautojus.
Atliekamos užduotys: (a) patruliavimas paplūdimiuose

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Prison guards watch over and maintain order among
inmates of prisons, reformatories or penitentiaries.
Tasks include - (a) searching arriving prisoners, putting
their valuables in safekeeping, escorting prisoners to
cells and locking them in; (b) making periodic
inspection tours of cells and inspecting and
maintaining the security of locks, windows, doors and
gates; (c) supervising prisoners at work, meals, or
during recreation periods; (d) observing the conduct
and behaviour of prisoners to prevent disturbances
and escapes; (e) patrolling prison areas to prevent
escape; (f) assisting with the implementation of
rehabilitation programs; (g) escorting prisoners in
transit and during temporary leave. Examples of the
occupations classified here: - Prison guard

Security guards patrol or monitor premises to guard
property against theft and vandalism. They control
access to establishments and maintain order and
enforce regulations at public events and within
establishments. Tasks include - (a) patrolling premises
and checking doors, windows and gates to prevent and
detect signs of unauthorised entry; (b) controlling
access to establishments, monitoring and authorizing
the entrance or departure of employees and visitors,
checking identification and issuing security passes; (c)
circulating among visitors, patrons, or employees to
preserve order, protect property from theft or
vandalism and enforce the regulations of the
establishment; (d) responding to alarms, investigating
disturbances and contacting superiors, police or fire
fighters as appropriate; (e) performing security checks
of passengers and luggage at airports; (f) picking up
and ensuring the safe delivery of cash and valuables to
banks, automated teller machines and retail
establishments. Examples of the occupations classified
here: - Bodyguard - Doorkeeper - Museum guard Security guard - Security patrolman/woman Watchman/woman Some related occupations classified
elsewhere: - Beach patrolman/woman - 5419 Lifeguard - 5419

This unit group covers protective services workers not
classified elsewhere in Minor group 541, Protective
services workers. For instance, the unit group includes
lifeguards, crossing guards and animal control officers.
Tasks include - (a) patrolling beaches and swimming
207/323

ISCO-08

ir prie baseinų, siekiant išvengti nelaimių ir gelbėti
skęstančiuosius; (b) kelių eismo srautų stebėsena,
siekiant nustatyti saugius eismo srautų sumažėjimo
intervalus, per kuriuos pėstieji gali pereiti gatvę; (c)
reagavimas į piliečių skundus dėl benamių augintinių,
galvijų ir laukinių gyvūnų, perspėjimų ir šaukimų į
teismą įteikimas savininkams, pasiklydusių, benamių ir
pavojingų gyvūnų sugavimas; (d) patruliavimas
nustatytoje zonoje, siekiant užtikrinti automobilių
statymo taisyklių laikymąsi; (e) kelių eismo
reguliavimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Gyvūnų kontrolės tarnautojas – Paplūdimio apsauginis
– Laukinių gyvūnų apsaugos tarnautojas – Sankryžų
eismo reguliuotojas – Gelbėtojas – Eismo reguliuotojas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Durininkas – 5414 – Muziejaus prižiūrėtojas – 5414 –
Apsaugos grupės narys – 5414

pools to prevent accidents and to rescue bathers from
drowning; (b) monitoring traffic flow to locate safe
gaps through which pedestrians can cross streets; (c)
responding to citizen complaints concerning stray
domestic animals, livestock and wildlife, issuing
warnings and citations to owners and impounding lost,
homeless and dangerous animals; (d) patrolling an
assigned area to enforce parking regulations; (e)
directing traffic. Examples of the occupations classified
here: - Animal control officer - Beach
patrolman/woman - Game warden - Crossing guard Lifeguard - Traffic warden Some related occupations
classified elsewhere: - Doorkeeper - 5414 - Museum
guard - 5414 - Watchman - 5414 - Watchwoman 5414

6

Kvalifikuoti žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės darbininkai
Skilled agricultural, forestry and fishery workers

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Kvalifikuoti žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės
darbininkai

Description:

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio
Explanatory
darbuotojai augina įvairius kultūrinius augalus, medžius notes:
ir krūmus ir nuima jų derlių, renka laukinius vaisius ir
augalus, veisia, augina, prižiūri ar medžioja gyvūnus,
gamina įvairius gyvulininkystės gaminius, augina,
saugo ir eksploatuoja miškus, veisia ar gaudo žuvis,
augina ar renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų
patenkinti savo maisto ir būsto poreikius bei užsidirbti
pajamų sau ir savo namų ūkiams. Kompetetingam
daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Pagrindinės kvalifikuotų žemės, miškų ir
žuvininkystės ūkio darbuotojų atliekamos užduotys:
dirvos paruošimas; kultūrinių augalų sėjimas,
sodinimas, purškimas, tręšimas ir jų derliaus nuėmimas;
vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; daržovių
ir vaisių auginimas; laukinių augalų ir vaisių rinkimas;
gyvūnų veisimas, auginimas, priežiūra ir medžioklė,
daugiausia dėl mėsos, pieno, šerių, kailių, odos,
šilkininkystės, bitininkystės ir kitų produktų; miškų
auginimas, saugojimas ir eksploatavimas; žuvų veisimas
ar gaudymas; kitų vandens gyvūnų auginimas ar
gaudymas; pirminis produktų perdirbimas ir
sandėliavimas; pačių pagamintų gaminių pardavimas
pirkėjams, realizavimo įmonėms ar turgavietėse. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius
pagrindinius pogrupius: 61 Kvalifikuoti prekinio žemės
ūkio darbuotojai 62 Kvalifikuoti prekinio miškų,
žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai 63
Natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių augintojai, žvejai,
miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

61

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbininkai
Market-oriented skilled agricultural workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbininkai

Description:

Market-oriented skilled agricultural workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai planuoja,
organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią
įvairių kultūrinių augalų, medžių, krūmų auginimą ir jų
derliaus nuėmimą, taip pat įvairių gyvūnų auginimą ir

Explanatory
notes:

Market-oriented skilled agricultural workers plan,
organize and perform farming operations to grow and
harvest field or tree and shrub crops and produce a
variety of animals and animal products for sale or
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Skilled agricultural, forestry and fishery workers grow
and harvest field or tree and shrub crops, gather wild
fruits and plants, breed, tend or hunt animals, produce
a variety of animal husbandry products, cultivate,
conserve and exploit forests, breed or catch fish and
cultivate or gather other forms of aquatic life in order
to provide food, shelter and income for themselves
and their households. Competent performance in most
occupations in this major group requires skills at the
second ISCO skill level. Tasks performed by skilled
agricultural, forestry and fishery workers usually
include: preparing the soil; sowing, planting, spraying,
fertilising and harvesting field crops; growing fruit and
other tree and shrub crops; growing garden vegetables
and horticultural products; gathering wild fruits and
plants; breeding, raising, tending or hunting animals
mainly to obtain meat, milk, hair, fur, skin, sericultural,
apiarian or other products; cultivating, conserving and
exploiting forests; breeding or catching fish; cultivating
or gathering other forms of aquatic life; storing and
carrying out some basic processing of their produce;
selling their products to purchasers, marketing
organisations or at markets. Supervision of other
workers may be included. Occupations in this major
group are classified into the following sub-major
groups: 61 Market-oriented skilled agricultural workers
62 Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting
workers 63 Subsistence farmers, fishers, hunters and
gatherers
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gyvulininkystės gaminių gamybą. Žemės ūkio
produktus jie reguliariai tiekia ar parduoda
didmenininkams, realizavimo įmonėms ar turgavietėse.
Kompetetingam daugelio šios pagrindinės grupės
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
dirvos paruošimas; kultūrinių augalų sėjimas,
sodinimas, purškimas, tręšimas ir jų derliaus nuėmimas,
vaismedžių, kitų medžių ir krūmų auginimas; daržovių
ir vaisių auginimas; daržininkystės ir sodininkystės
produktų auginimas; gyvūnų veisimas, auginimas ir
priežiūra, daugiausia dėl mėsos, pieno, šerių, kailių,
odos, šilkininkystės, bitininkystės ir kitų produktų;
pirminis produktų perdirbimas ir sandėliavimas;
produktų pardavimas pirkėjams, realizavimo įmonėms
ar turgavietėse. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 611 Kultūrinių
augalų augintojai 612 Gyvūnų augintojai 613 Kultūrinių
augalų ir gyvūnų augintojai Pastabos Profesijos turėtų
būti priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui
„Natūraliojo ūkio augalų ir gyvulių augintojai, žvejai,
medžiotojai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai“, jeigu
produktai (dažniausiai maisto) yra skirti daugiausia
patiems ar kitiems namų ūkio nariams vartoti. Jeigu yra
didelis produktų perteklius ir jų parduodama daugiau
negu suvartojama, tačiau pagrindinis gamybos tikslas
yra pačių vartojimas, profesijos turėtų būti priskiriamos
63 pagrindiniam pogrupiui. Profesijos skiriamos 61
pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio žemės
ūkio darbuotojai“ ar 62 pagrindiniam pogrupiui
„Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės
ūkio darbuotojaii“, jeigu pagrindinis veiklos tikslas yra
tiekti produktus prekybai rinkoje.

delivery on a regular basis to wholesale buyers,
marketing organisations or at markets. Competent
performance in most occupations in this sub-major
group requires skills at the second ISCO skill level.
Tasks performed by workers in this sSub-major group
usually include: preparing the soil; sowing, planting,
spraying, fertilising and harvesting field crops, growing
fruit and other tree and shrub crops; growing garden
vegetables and horticultural products; ;raising,
breeding and tending animals mainly to obtain meat,
milk, hair, fur, skin, sericultural, apiarian or other
products; storing and carrying out some processing of
t produce; selling their products to purchasers,
marketing organisations or at markets. Supervision of
other workers may be included. Occupations in this
sub-major group are classified into the following minor
groups: 611 Market gardeners and crop growers 612
Animal producers 613 Mixed crop and animal
producers Jobs should be classified in Sub-major
group 63, Subsistence farmers, fishers, hunters and
gatherers, when goods (mostly food) are produced
mainly for own consumption or for consumption by
other members of the worker’s household. If a large
surplus is produced, and more goods are sold than
consumed, but the main aim of production was own
consumption, the jobs should nevertheless be
classified in Sub-major group 63. Jobs should only be
classified in Sub-major group 61, Market-oriented
skilled agricultural workers, or 62, Market-oriented
skilled forestry, fishery and hunting workers, if the main
aim of the activity is to produce goods for the market.

611

Augalų augintojai
Market gardeners and crop growers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Augalų augintojai

Description:

Market gardeners and crop growers

Aiškinamosios
pastabos:

Kultūrinių augalų augintojai planuoja, organizuoja ir
Explanatory
vykdo veiklą, apimančią įvairių kultūrinių lauko augalų, notes:
vaismedžių ir kitų medžių ar krūmų auginimą ir jų
derliaus nuėmimą, daržovių, vaistingųjų ir kitų augalų
auginimą, sodininkystės ir medelynų produktų
auginimą ir reguliarų tiekimą didmenininkams,
realizavimo įmonėms arba pardavimą turgavietėse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos ir jos sąlygų
stebėsena, augintinų kultūrinių augalų rūšių ir kiekio
nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir
koordinavimas; sėklų, svogūnėlių ir trąšų įsigijimas;
investavimas į žemę ir jos derlingumo didinimą; dirvos
paruošimas, įvairių kultūrinių augalų sėjimas,
sodinimas, auginimas ir jų derliaus nuėmimas; darbinių
gyvulių ir ūkio pastatų, mašinų ir įrangos priežiūra;
sodinukų, svogūnėlių ir sėklų auginimas; pirminis
produktų perdirbimas ir sandėliavimas; ūkio produktų
tiekimas ar pardavimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 6111
Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai 6112
Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai 6113 Sodininkai,
daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai 6114
Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai
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Market gardeners and crop growers plan, organize and
perform operations to grow and harvest field crops, to
grow fruit and other tree and shrub crops, to grow
garden vegetables and medicinal and other plants, and
to produce horticultural and horticultural nurseries
products, for sale or delivery on a regular basis to
wholesale buyers, marketing organisations or at
markets. Tasks performed usually include: monitoring
market activity and conditions, determining types and
quantities of crops to be grown, and planning and
coordinating production accordingly; purchasing
seeds, bulbs and fertiliser; investing in land and land
improvements; preparing land, sowing, planting,
cultivating and harvesting various crops; tending
working animals and maintaining farm buildings,
machinery and equipment; producing saplings, bulbs
and seeds; storing and carrying out some processing of
produce; delivering or marketing farm products.
Supervision of other workers may be included.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 6111 Field crop and vegetable
growers 6112 Tree and shrub crop growers 6113
Gardeners, horticultural and nursery growers 6114
Mixed crop growers
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6111

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai
Field crop and vegetable growers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai

Description:

Field crop and vegetable growers

Aiškinamosios
pastabos:

Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai planuoja, Explanatory
organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią
notes:
tokių kultūrinių lauko augalų, kaip kviečiai ir kiti
grūdiniai augalai, ryžiai, cukranendrės, valgomieji
arachiai, tabakas, nendrės ar kiti lauko augalai, bulvės,
kopūstai, runkeliai ar kitos lauko daržovės, auginimą ir
jų derliaus nuėmimą, siekdami parduoti ar reguliariai
tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms arba
parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) rinkos
ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių lauko
augalų rūšių ir kiekio nustatymas ir atitinkamas
gamybos planavimas bei koordinavimas; (b) dirvos
ruošimas rankiniais įrankiais ar mašinomis, tręšimas
minėralinėmis ar organinėmis trąšomis; (c) sėklų
parinkimas ir sėjimas, sodinukų sodinimas; (d)
kultūrinių augalų priežiūra: žemės dirbimas, augalų
persodinimas, genėjimas ar retinimas, laistymo įrangos
įrengimas ir jos naudojimas; (e) piktžolių, kenkėjų ir ligų
kontrolė naudojant herbicidus ir pesticidus; (f)
kultūrinių augalų derliaus nuėmimas ir ligų pažeistų ar
nereikalingų augalų sunaikinimas; (g) kultūrinių augalų
tikrinimas, valymas, rūšiavimas, pakavimas,
sandėliavimas ir pakrovimas parduoti ar tiekti rinkai; (h)
darbinių gyvulių, žemės ūkio pastatų, kitų statinių,
įrenginių ir vandens tiekimo sistemos priežiūra; (i)
produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (j)
produktų reklama ir rinkodara, gaminių ir reikmenų
pirkimo, pardavimo ir vežimo organizavimas, ūkio
veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; (k) augalus ir
daržoves auginančių darbuotojų mokymai ir priežiūra,
sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir
darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Javų augintojas –
Medvilnės augintojas – Bulvių augintojas – Ryžių
augintojas – Kvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio
darbininkas – Cukranendrių augintojas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Žemės ūkio produktų
gamybos vadovas – 1311 – Nekvalifikuotas javų ūkio
darbininkas – 9211 Pastabos Daržovių augintojai,
naudojantys intensyvaus auginimo metodus, priskiriami
6113 pogrupiui „Sodininkai, daržininkai, medelynų ir
daigynų darbuotojai“.

6112

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai
Tree and shrub crop growers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai

Description:

Tree and shrub crop growers

Aiškinamosios
pastabos:

Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai planuoja,
organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią
medžių ir krūmų, pavyzdžiui, vaismedžių ir
riešutmedžių, arbatmedžių ir kavamedžių,
vynuogienojų, uogienojų, kakavmedžių ir
kaučiukmedžių, auginimą, jų derliaus nuėmimą ir jų
sulčių surinkimą, siekdami parduoti ar reguliariai tiekti
didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti
turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos
sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių augalų rūšių ir
kiekio nustatymas, taip pat atitinkamas gamybos
planavimas ir koordinavimas; (b) dirvos ruošimas

Explanatory
notes:

Tree and shrub crop growers plan, organize and
perform farming operations to grow and harvest trees
and shrubs, such as fruit and nut trees, tea and coffee
bushes, grape vines, berry-bearing bushes, cocoa trees
and rubber trees and to collect sap, for sale or delivery
on a regular basis to wholesale buyers, marketing
organizations or at markets. Tasks include - (a)
monitoring market activity and conditions, determining
types and quantities of crops to be grown, and
planning and coordinating production accordingly; (b)
preparing soil by hand or machine, and spreading
fertilizers and manure; (c) selecting and sowing seeds,
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Field crop and vegetable growers plan, organize and
perform farming operations to grow and harvest
various types of field crop such as wheat and other
cereals, rice, beetroot, sugar-cane, ground-nuts,
tobacco, reed or other field crops and potatoes,
cabbages or other field vegetables, for sale or delivery
on a regular basis to wholesale buyers, marketing
organizations or at markets. Tasks include - (a)
monitoring market activity and conditions, determining
types and quantities of crops to be grown, and
planning and coordinating production accordingly; (b)
preparing soil by hand or machine, and spreading
fertilizers and manure; (c) selecting and sowing seeds,
and planting seedlings; (d) maintaining crops by
cultivating soil, by transplanting, pruning or thinning
plants, and by setting up and operating irrigation
equipment; (e) controlling weeds, pests and diseases,
by applying herbicides and pesticides; (f) harvesting
crops and destroying diseased or superfluous crops; (g)
inspecting, cleaning, grading, packaging, storing and
loading crops for sale or delivery to market; (h) tending
working animals and maintaining farm buildings,
structures, equipment and water supply systems; (i)
storing and carrying out some processing of produce;
(j) promoting and marketing products, arranging the
sale, purchase and transportation of produce and
supplies and maintaining and evaluating records of
farm activities and transactions; (k) training and
supervising workers in crop production, maintenance
duties, and health and safety precautions and hiring
and discharging workers and contractors Examples of
the occupations classified here: - Cereal farmer Cotton farmer - Potato farmer - Rice farmer - Skilled
farm worker (field crops) - Sugar-cane grower Some
related occupations classified elsewhere: - Agricultural
production manager - 1311 - Crop farm labourer 9211 Growers of vegetables using intensive cultivation
techniques are classified in unit group 6113, Gardeners,
horticultural and nursery growers.
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rankiniais įrankiais ar mašinomis, tręšimas
mineralinėmis ar organinėmis trąšomis; (c) sėklų
parinkimas ir sėjimas, sodinukų sodinimas; (d)
kultūrinių augalų priežiūra: žemės dirbimas, medžių ir
krūmų persodinimas, genėjimas ar retinimas, laistymo
įrangos įrengimas ir jos naudojimas; (e) piktžolių,
kenkėjų ir ligų kontrolė naudojant herbicidus ir
pesticidus; (f) medžių ir krūmų priežiūra, sulčių
surinkimas ir derliaus nuėmimas; (g) kultūrinių augalų
tikrinimas, valymas, rūšiavimas, pakavimas,
sandėliavimas ir pakrovimas parduoti ar tiekti rinkai; (h)
darbinių gyvulių, žemės ūkio pastatų, kitų statinių,
įrenginių ir vandens tiekimo sistemos priežiūra; (i)
produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (j)
produktų reklama ir rinkodara, gaminių ir reikmenų
pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio
veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; (k) augalus
auginančių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos
ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų
bei rangovų samdymas ir atleidimas. Šio pogrupio
profesijų pavydžiai: – Kaučiukmedžio sulčių surinkėjas –
Vaismedžių augintojas – Kaučiukmedžių augintojas –
Arbatos augintojas – Vynuogių augintojas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Medelyno
[daigyno] vadovas – 1311 – Vaisių rinkėjas – 9211

and planting seedlings; (d) maintaining crops by
cultivating soil, by transplanting, pruning or thinning
trees and shrubs, and by setting up and operating
irrigation equipment; (e) controlling weeds, pests and
diseases, by applying herbicides and pesticides; (f)
tending trees or bushes, collecting sap and harvesting
crops; (g) inspecting, cleaning, grading, packaging,
storing and loading crops for sale or delivery to
market; (h) tending working animals and maintaining
farm buildings, structures, equipment and water supply
systems; (i) storing and carrying out some processing
of produce; (j) promoting and marketing products,
arranging the sale, purchase and transportation of
produce and supplies and maintaining and evaluating
records of farm activities and transactions; (k) training
and supervising workers in crop production,
maintenance duties, and health and safety precautions
and hiring and discharging workers and contractors.
Examples of the occupations classified here: - Rubber
tapper - Fruit farmer - Rubber farmer - Tea grower Viticulturist Some related occupations classified
elsewhere: - Plantation manager - 1311 - Fruit picker 9211

6113

Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai
Gardeners, horticultural and nursery growers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų
darbuotojai

Description:

Gardeners, horticultural and nursery growers

Aiškinamosios
pastabos:

Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų
Explanatory
darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą,
notes:
apimančią medžių, krūmų, gėlių ir kitų augalų auginimą
ir priežiūrą parkuose ir privačiuose soduose, sodinukų,
svogūnėlių ir sėklų auginimą ar daržovių ir gėlių
auginimą, taikydami intensyvius auginimo metodus,
siekdami parduoti ar reguliariai tiekti didmenininkams,
realizavimo įmonėms arba parduoti turgavietėse.
Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena,
augintinų daržovių, sodininkystės ir medelynų
produktų rūšių ir kiekio nustatymas, taip pat
atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; (b)
dirvos ruošimas: jos purenimas, lyginimas bei laistymo
ir sausinimo sistemų įdiegimas ir jų naudojimas; (c)
medžių, gyvatvorių, sodo augalų, žolės sodinimas; (d)
medžių, krūmų ir gyvatvorių genėjimas ir karpymas,
augalų atramos ir apsaugos įrengimas, vejų lyginimas,
pjovimas, ventiliavimas ir jų kraštų tvarkymas; (e) sodų
įrenginių ir statinių, pavyzdžiui, takų ar grįstų teritorijų,
sienelių, alpinariumų, klombų, tvenkinių ir vandens
telkinių, pavėsinių ir tvorų, statymas; (f) augalų ir
medžių sveikumo tikrinimas, piktžolių, parazitų ir ligų
nustatymas ir naikinimas, organinių ir mineralinių trąšų
naudojimas; (g) sodinukų, svogūnėlių ir sėklų
auginimas; augalų auginimas iš sėklų ar ūglių; (h)
derliaus nuėmimas, produktų tikrinimas, valymas,
rūšiavimas, pakavimas, sandėliavimas ir pakrovimas
parduoti ar tiekti rinkai; (i) pastatų, šiltnamių ir kitų
statinių, įrenginių ir vandens tiekimo sistemos priežiūra;
(j) produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (k)
produktų reklama ir rinkodara, gaminių ir reikmenų
pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, taip pat
ūkio veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; (l)
augalus auginančių darbuotojų mokymai ir priežiūra,
sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir
darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Sodininkas –
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Gardeners, horticultural and nursery growers plan,
organize and perform operations to cultivate and
maintain trees, shrubs, flowers and other plants in
parks and private gardens, and to produce saplings,
bulbs and seeds, or grow vegetables and flowers by
intensive cultivation techniques, for sale or delivery on
a regular basis to wholesale buyers, marketing
organizations or at markets. Tasks include - (a)
monitoring market activity and conditions determining
kinds and amounts of vegetables, horticultural and
nursery products to be grown and planning and
coordinating production accordingly; (b) preparing
land by conditioning soil, levelling ground and
installing and operating irrigation and drainage
systems; (c) planting trees, hedges, garden plants,
grass; (d) pruning and trimming trees, shrubs and
hedges, installing plant supports and protection, and
rolling, mowing, aerating and edging lawns; (e)
constructing features and facilities within gardens, such
as paths or paved areas, walls, rockeries, garden beds,
ponds and water features, sheds and fences; (f)
checking the health of plants and trees, identifying and
treating weeds, pests and diseases, and applying mulch
and fertilizers; (g) producing saplings, bulbs and seeds
and raising plants from seeds or cuttings; (h)
harvesting crops, inspecting, cleaning, grading,
packaging, storing and loading products for sale or
delivery to market; (i) maintaining buildings,
greenhouses and other structures, equipment and
water supply systems; (j) storing and carrying out some
processing of produce; (k) promoting and marketing
products, arranging the sale, purchase and
transportation of produce and supplies and
maintaining and evaluating records of activities and
transactions; (l) training and supervising workers in
production, maintenance duties, and health and safety
precautions and hiring and discharging workers and
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Apželdintojas – Prekinis sodininkas – Grybų augintojas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Sodininkystės specialistas – 2132 – Sodo darbininkas –
9214 – Nekvalifikuotas sodininkystės ūkio darbininkas –
9214 Pastabos Uogų derlių duodančių sodų krūmų ir
vaismedžių augintojai priskiriami 6112 pogrupiui
„Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai“, jeigu jų veikla
derinama su prekine daržininkyste ar sodininkyste.
Augintojai, auginantys daržoves laukuose, tačiau
netaikantys intensyvaus auginimo metodų, priskiriami
6111 pogrupiui „Kultūrinių lauko augalų ir daržovių
augintojai“.

contractors. Examples of the occupations classified
here: - Horticulturist - Landscape gardener - Market
gardener - Mushroom cultivator Some related
occupations classified elsewhere: - Horticultural
scientist - 2132 - Garden labourer - 9214 - Horticultural
labourer - 9214 Growers of berry bearing bushes and
tree fruits in orchards are classified in unit group 6112,
Tree and shrub crop growers unless this is done in
combination with general market gardening or
horticultural cultivation. Growers of vegetables in fields
not using intensive cultivation techniques are classified
in unit group 6111, Field crop and vegetable growers.

6114

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai
Mixed crop growers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai

Description:

Mixed crop growers

Aiškinamosios
pastabos:

Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai planuoja,
Explanatory
organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią tam notes:
tikrų kultūrinių lauko augalų, lauko daržovių, medžių ir
krūmų, sodo, daržo ir medelynų produktų derinių
auginimą ir derliaus nuėmimą, siekdami parduoti ar
reguliariai tiekti didmenininkams, realizavimo įmonėms
arba parduoti turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a)
rinkos ir jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių
augalų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas gamybos
planavimas ir koordinavimas; (b) dirvos ruošimas
rankiniais įrankiais ar mašinomis, tręšimas
mineralinėmis ar organinėmis trąšomis; (c) sėklų
parinkimas ir sėjimas, sodinukų sodinimas; (d)
kultūrinių augalų priežiūra: medžių ir krūmų žemės
dirbimas, persodinimas, genėjimas ar retinimas,
laistymo įrangos įrengimas ir jos naudojimas; (e)
intensyvus gėlių ir daržovių auginimas; (f) sodinukų,
svogūnėlių ir sėklų auginimas; (g) derliaus nuėmimas,
produktų tikrinimas, valymas, rūšiavimas, pakavimas,
sandėliavimas ir pakrovimas parduoti ar tiekti rinkai; (h)
darbinių gyvulių ir žemės ūkio pastatų, kitų statinių,
įrenginių ir vandens tiekimo sistemos priežiūra; (i)
produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (j)
produktų reklama ir rinkodara, gaminių ir reikmenų
pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio
veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; (k) augalus
auginančių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos
ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir darbuotojų
bei rangovų samdymas ir atleidimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Mišriųjų kultūrinių augalų
augintojas – Kvalifikuotas mišriųjų kultūrinių augalų
ūkio darbininkas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Žemės ūkio padalinio vadovas – 1311 –
Medelyno [daigyno] vadovas – 1311 – Nekvalifikuotas
augalininkystės ūkio darbininkas – 9211 – Vaisių
rinkėjas – 9211

612

Gyvūnų augintojai
Animal producers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gyvūnų augintojai

Description:

Animal producers

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvūnų augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo
žemės ūkio veiklą, apimančią naminių gyvūnų,
paukščių, vabzdžių ir laukinių gyvūnų veisimą ir
auginimą mėsos ir pieno produktams, medaus, odos,
tekstilės ir kitiems produktams gauti arba gyvūnus
naudoja darbui, sportui ar pramogoms, juos parduoda

Explanatory
notes:

Animal producers plan, organize and perform farming
operations to breed and raise domesticated animals,
poultry, insects and non-domesticated animals for the
production of meat, dairy products, honey, skins,
textiles and other products or for use as working,
sporting or recreational animals, for sale or delivery to

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Mixed crop growers plan, organize and perform
farming operations to grow and harvest specific
combinations of field crops, field vegetables, tree and
shrub crops, and garden, horticultural and nursery
products, for sale or delivery to wholesale buyers,
marketing organizations or at markets. Tasks include (a) monitoring market activity and conditions,
determining types and quantities of crops to be grown,
and planning and coordinating production accordingly;
(b) preparing soil by hand or machine, and spreading
fertilizers and manure; (c) selecting and sowing seeds,
and planting seedlings; (d) maintaining crops by
cultivating soil, by transplanting, pruning or thinning
crops trees and shrubs, and by setting up and
operating irrigation equipment; (e) growing flowers
and vegetables by intensive cultivation; (f) producing
saplings, bulbs and seeds; (g) harvesting crops
inspecting, cleaning, grading, packaging, storing and
loading products for sale or delivery to market; (h)
tending working animals and maintaining farm
buildings, structures, equipment and water supply
systems; (i) storing and carrying out some processing
of produce; (j) promoting and marketing products,
arranging the sale, purchase and transportation of
produce and supplies and maintaining and evaluating
records of activities and transactions; (k) training and
supervising workers in production, maintenance duties,
and health and safety precautions and hiring and
discharging workers and contractors. Examples of the
occupations classified here: - Mixed crop farmer Skilled farm worker (mixed crops) Some related
occupations classified elsewhere: - Agricultural
production manager - 1311 - Plantation manager 1311 - Crop farm labourer - 9211 - Fruit picker - 9211
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ar reguliariai tiekia didmenininkams, realizavimo
įmonėms arba parduoda turgavietėse. Pagrindinės
atliekamos užduotys: rinkos ir jos sąlygų stebėsena,
gautinų produktų rūšių ir kiekio nustatymas, taip pat
atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas;
gyvūnų auginimas, šėrimas ir priežiūra; gyvūnų ar jų
produktų rengimas parduoti; gyvūnų stebėjimas ir
apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas, taip pat
patikrinti jų fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį;
darbų, susijusių su gyvūnų dauginimusi, atlikimas,
pavyzdžiui, veisimas, sėklinimas ir pagalba gyvūnams
vedant jauniklius; pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių
nuoma ar investavimas į juos, taip pat jų priežiūra ir
valymas; produktų sandėliavimas ir pirminis
perdirbimas; produktų reklama ir rinkodara, atsargų,
gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo
organizavimas, veiklos ir sandorių apskaita ir
vertinimas; gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir
priežiūra, sveikatos ir saugumo atsargumo priemonių
laikymosi priežiūra ir darbuotojų bei rangovų
samdymas ir atleidimas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 6121 Gyvulių augintojai
6122 Paukščių augintojai 6123 Bitininkai 6129 Kitur
nepriskirti gyvūnų augintojai

wholesale buyers, marketing organizations or at
markets. Task performed usually include: monitoring
market activity and conditions, determining kinds and
amounts of products to produce, planning and
coordinating production accordingly; raising, feeding
and tending animals; preparing animals or animal
products for market; monitoring and examining
animals to detect illness, injury, or disease, and to
check physical condition such as rate of weight gain;
performing duties related to animal reproduction, such
as breeding, artificial insemination, and helping with
animal births; renting or investing in and maintaining
and cleaning buildings, machinery, equipment, and
structures; storing and carrying out some processing of
produce; promoting and marketing products,
arranging the sale, purchase and transportation of
stock, produce and supplies and maintaining and
evaluating records of activities and transactions;
training and supervising workers in animal care
procedures, maintenance duties, and health and safety
precautions and hiring and discharging workers and
contractors. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 6121 Livestock
and dairy producers 6122 Poultry producers 6123
Apiarists and sericulturists 6129 Animal producers not
elsewhere classified

6121

Gyvulių augintojai
Livestock and dairy producers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gyvulių augintojai

Description:

Livestock and dairy producers

Aiškinamosios
pastabos:

Gyvulių augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo
Explanatory
žemės ūkio veiklą, apimančią tokių naminių gyvūnų
notes:
(išskyrus paukščius), kaip galvijai, avys, kiaulės, ožkos,
arkliai ir kupranugariai, veisimą ir auginimą mėsai,
pienui ir kitiems pieno produktams, odai ir vilnai gauti
arba gyvulius naudoja darbui, sportui ar pramogoms,
juos parduoda ar reguliariai tiekia didmenininkams,
realizavimo įmonėms arba parduoda turgavietėse.
Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena,
gautinų produktų rūšių ir kiekio nustatymas,
atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; (b)
ganyklų priežiūra ir gyvulių aprūpinimas pašaru ir
vandeniu bei jų atsargų stebėsena, užtikrinant reikiamą
gyvulių mitybą ir būklę; (c) gyvulių stebėjimas ir
apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas, patikrinti jų
fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį; (d) gyvulių
priežiūra, ženklinimas, kirpimas, vaistų girdymas ir
(arba) kastravimas, plaukų ar vilnos kirpimas; (e)
gyvulių gynimas į ganyklas ar ant svarstyklių, į
transporto priemones, tvartus ar kitus aptvarus; (f)
gyvulių melžimas rankomis ar melžimo aparatais; (g)
pašaro, papildų ir vaistų maišymas nustatytomis
porcijomis ir jų paskirstymas arba gyvulių šėrimas
rankomis; (h) su gyvulių dauginimusi susijusių darbų
atlikimas, pavyzdžiui, veisimas, sėklinimas ir pagalba
gyvuliams vedant jauniklius; (i) ūkio pastatų, mašinų,
įrenginių ir statinių priežiūra ir valymas; (j) gyvulių
skerdimas ir kailio lupimas, taip pat jų paruošimas
parduoti; (k) gyvulinės kilmės ir pieno produktų
sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (l) produktų
reklama ir rinkodara, atsargų, gaminių ir reikmenų
pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio
veiklos ir sandorių apskaita ir vertinimas; (m) gyvulius
prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos
ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra, darbuotojų
ir rangovų samdymas ir atleidimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Galvijų augintojas – Pieno ūkio
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Livestock and dairy producers plan, organize and
perform farming operations to breed and raise
domesticated animals (excluding poultry), such as
cattle, sheep, pigs, goats, horses and camels, for the
production of meat, milk and other dairy products,
skins, and wool or for use as working, sporting or
recreational animals for sale or delivery to wholesale
buyers, marketing organizations or at markets. Tasks
include - (a) monitoring market activity and conditions,
determining kinds and amounts of stock to produce,
planning and coordinating production accordingly; (b)
cultivating pastures and providing and monitoring
fodder and water supplies to maintain appropriate
nutritional levels and condition of livestock; (c)
monitoring and examining animals to detect illness,
injury, or disease, and to check physical condition such
as rate of weight gain; (d) grooming, marking, clipping,
trimming, drenching and/or castrating animals and
shearing coats to collect hair or wool; (e) herding
livestock to pastures for grazing or to scales, sheds,
vehicles, or other enclosures; (f) milking animals by
hand or using milking machines; (g) mixing feed,
additives, and medicines in prescribed portions and
distributing or hand-feeding to animals for
consumption; (h) performing duties related to livestock
reproduction, such as breeding, artificial insemination,
and helping with animal births; (i) maintaining and
cleaning farm buildings, machinery, equipment, and
structures; (j) slaughtering and skinning animals and
preparing them for market; (k) storing and carrying out
some processing of animal and dairy produce; (l)
promoting and marketing products, arranging the sale,
purchase and transportation of livestock, produce and
supplies and maintaining and evaluating records of
farm activities and transactions; (m) training and
supervising workers in animal care procedures,
maintenance duties, and health and safety precautions
213/323
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ūkininkas – Šunų veisėjas – Varovas – Ūkininkas ožkų
augintojas – Arklių veisėjas – Avių kirpėjas – Ūkininkas
avių augintojas – Piemuo – Kvalifikuotas galvijų ūkio
darbininkas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Žemės ūkio padalinio vadovas – 1311 –
Fermos vadovas – 1311 Pastabos Darbuotojai,
auginantys kartu ir gyvulius, ir kitus gyvūnus,
pavyzdžiui, naminius paukščius, vabzdžius ir laukinius
gyvūnus, turėtų būti skirstomi pagal vyraujančią veiklą.
Darbuotojai, gaminantys ir sandėliuojantys šieną ir kitą
pašarą, kurį vėliau vartoja dažniausiai tie gyvuliai, už
kuriuos jie yra atsakingi, priskiriami 6121 pogrupiui
„Gyvulių augintojai“.

and hiring and discharging workers and contractors.
Examples of the occupations classified here: - Cattle
farmer - Dairy farmer - Dog breeder - Drover - Goat
farmer - Horse breeder - Shearer - Sheep farmer Shepherd - Stockman/woman Some related
occupations classified elsewhere: - Agricultural
production manager - 1311 - Ranch manager - 1311
Workers who produce a combination of domestic
livestock and other animals such as poultry, insects and
non-domesticated animals should be classified
according to their predominant activity. Those who
produce and store hay and other fodder for later
consumption, primarily by livestock for which they are
responsible, are classified in Unit group 6121, Livestock
and dairy producers.

6122

Naminių paukščių augintojai
Poultry producers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Naminių paukščių augintojai

Description:

Poultry producers

Aiškinamosios
pastabos:

Paukščių augintojai planuoja, organizuoja ir vykdo
Explanatory
žemės ūkio veiklą, apimančią vištų, kalakutų, žąsų,
notes:
ančių ir kitų naminių paukščių veisimą ir auginimą
mėsai, kiaušinių gavybai ir veisliniams paukščiams
veisti, siekdami juos parduoti ar tiekti didmenininkams,
realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.
Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena,
atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas,
ūkininkavimo apskaita ir vertinimas; (b) lesalų ir kitų
atsargų, kurių reikia paukščiams tinkamai maitinti ir jų
būklei palaikyti, gaminimas ir pirkimas; (c) paukščių
stebėsena ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas,
patikrinti jų fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį, ir
silpnų, ligotų ar pastipusių paukščių atskyrimas nuo
pulko; (d) lesalų ir maisto papildų maišymas, taip pat
lesalų ir vandens talpyklų pripildymas; (e) paukščių
skiepijimas injekcijomis, per geriamąjį vandenį ar orą;
(f) kiaušinių surinkimas ir sandėliavimas, jų pakavimas
parduoti ar tiekti rinkai; (g) jauniklių lyties nustatymas ir
jų veisimas, sėklinimas ir perėjimo tvarkymas; (h) ūkio
pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar
investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas; (i) paukščių
skerdimas ir išdarinėjimas parduoti ar tiekti rinkai; (j)
produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (k)
atsargų, gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir
vežimo organizavimas; (l) paukštienos gamybos,
darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo
priemonių laikymosi priežiūra bei darbuotojų ir
rangovų samdymas ir atleidimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Naminių paukščių veisėjas –
Ūkininkas naminių paukščių augintojas – Paukštininkas
Pastabos Darbuotojai, auginantys kartu ir gyvulius, ir
kitus gyvūnus, pavyzdžiui, naminius paukščius,
vabzdžius ir laukinius gyvūnus, turėtų būti skirstomi
pagal vyraujančią veiklą.

6123

Bitininkai ir šilkverpių augintojai
Apiarists and sericulturists

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Bitininkai ir šilkverpių augintojai

Description:

Apiarists and sericulturists

Aiškinamosios
pastabos:

Bitininkai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą,
apimančią vabzdžių, pavyzdžiui, naminių bičių,
šilkaverpių vikšrų ir kitų vabzdžių rūšių, veisimą,
auginimą ir priežiūrą, siekdami gaminti medų, vašką,

Explanatory
notes:

Apiarists and sericulturists plan, organize and perform
operations to breed, raise and tend insects such as
honey bees, silkworms, and other species to produce
honey, beeswax, silk and other products for sale or
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Poultry producers plan, organize and perform farming
operations to breed and raise chickens, turkeys, geese,
ducks and other poultry to produce meat, eggs and
breeding stock for sale or delivery to wholesale buyers,
marketing organizations or at markets. Tasks include (a) monitoring market activity, planning and
coordinating production accordingly, maintaining and
evaluating records of farming activities; (b) growing
and purchasing feed and other supplies needed to
maintain appropriate nutritional levels and condition of
poultry; (c) monitoring and examining poultry to detect
illness, injury, or disease, and to check physical
condition, such as rate of weight gain, and removing
weak, ill and dead poultry from flock; (d) mixing feed
and feed additives and filling feed and water
containers; (e) vaccinating poultry via drinking water,
injection, or dusting of air; (f) collecting and storing
eggs and packaging them for sale delivery to market;
(g) determining sex of chicks and facilitating breeding,
artificial insemination, and hatching of eggs; (h) renting
or investing in and maintaining and cleaning farm
buildings, machinery, equipment, and structures; (i)
slaughtering and dressing poultry for sale or delivery
to market; (j) storing and carrying out some processing
of produce; (k) arranging the sale, purchase and
transportation stock, produce and supplies; (l) training
and supervising workers in poultry production
procedures, maintenance duties, and health and safety
precautions, and hiring and discharging workers and
contractors. Examples of the occupations classified
here: - Poultry breeder - Poultry farmer - Poultry
tender Workers who produce a combination of
domestic livestock and other animals such as poultry,
insects and non-domesticated animals should be
classified according to their predominant activity
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šilką ir panašius produktus, skirtus parduoti ar tiekti
didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti
turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos
sąlygų stebėsena, atitinkamas gamybos planavimas ir
koordinavimas, gamintinų vabzdžių produktų rūšių ir
kiekio nustatymas; (b) vabzdžių pirkimas, auginimas, jų
maisto ir kitų atsargų pirkimas; (c) vabzdžių veisimas,
auginimas ir priežiūra, jų produktų surinkimas; (d)
pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar
investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas; (e) produktų
sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (f) atsargų,
gaminių ir reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo
organizavimas, ūkininkavimo apskaita ir vertinimas; (g)
darbuotojų, dirbančių gamyboje, mokymai ir priežiūra,
sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra ir
darbuotojų bei rangovų samdymas ir atleidimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Bitininkas – Šilkininkas

delivery to wholesale buyers, marketing organizations
or at markets. Tasks include - (a) monitoring market
activity, planning and coordinating production
accordingly, monitoring market activity and conditions,
determining kinds and amounts of insect products to
produce, planning and coordinating production
accordingly; (b) purchasing insects and growing or
purchasing feed and other supplies; (c) breeding,
raising and tending insects and collecting their
products; (d) renting or investing in and maintaining
and cleaning buildings, machinery, equipment ,, and
structures; (e) storing and carrying out some
processing of produce; (f) arranging the sale, purchase
and transportation of stock, produce and supplies and
maintaining and evaluating records of farming
activities; (g) training and supervising workers in
production procedures, maintenance duties, and health
and safety precautions, and hiring and discharging
workers and contractors. Examples of occupations
classified here: - Apiarist - Sericulturist

6129

Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai
Animal producers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai

Description:

Animal producers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima prekybai skirtų gyvūnų augintojus, Explanatory
kurie nepriskiriami kitiems 612 grupės „Gyvūnų
notes:
augintojai“ pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui
skiriami asmenys, veisiantys, auginantys ir prižiūrintys
laukinius žinduolius, medžiojamuosius ir kitus
paukščius (išskyrus naminius paukščius), sraiges,
gyvates ir kitus roplius, įvairius vabzdžius ir gyvūnus,
naudojamus laboratoriniams bandymams, juos
parduodantys ar reguliariai tiekiantys didmenininkams,
realizavimo įmonėms, zoologijos sodams ir cirkams
arba parduodantys turgavietėse. Tokiais atvejais
atliekamos užduotys būtų šios: (a) rinkos ir jos sąlygų
stebėsena, gautinų produktų rūšių ir kiekio nustatymas,
atitinkamas gamybos planavimas ir koordinavimas; (b)
gyvūnų auginimas, šėrimas ir priežiūra; (c) gyvūnų
stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas,
patikrinti jų fizinę būklę, pavyzdžiui, priaugtą svorį; (d)
su gyvūnų dauginimusi susijusių darbų atlikimas,
pavyzdžiui, veisimas, sėklinimas ir pagalba gyvuliams
vedant jauniklius; (e) pastatų, mašinų, įrenginių ir
statinių nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir
valymas; (f) gyvūnų skerdimas ir kailio lupimas, taip pat
gyvūnų produktų ruošimas parduoti; (g) produktų
sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (h) gaminių
reklama ir rinkodara, atsargų, gaminių ir reikmenų
pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, taip pat
ūkininkavimo ir sandorių apskaita ir vertinimas; (i)
gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų mokymai ir priežiūra,
sveikatos ir saugumo priemonių laikymosi priežiūra. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Ūkininkas krokodilų
augintojas – Ūkininkas laukinių kailinių žvėrelių
augintojas – Laukinių paukščių augintojas – Ūkininkas
stručių augintojas – Sraigių augintojas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Naminių gyvūnų
kirpėjas – 5164 – Zoologijos sodo gyvūnų prižiūrėtojas
– 5164 – Laukinių gyvūnų apsaugos tarnautojas – 5419
– Naminių paukščių augintojas – 6122
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This unit group covers market-oriented animal
producers not classified elsewhere in Minor group 612,
Animal producers. For instance, the group includes
those engaged in breeding, raising and tending nondomesticated mammals, game and other birds (except
poultry), snails, snakes and other reptiles, as well as
various insects and animals used for laboratory tests,
for sale or delivery on a regular basis to wholesale
buyers, marketing organizations, zoos and circuses, or
at markets. In such cases tasks would include - (a)
monitoring market activity and conditions, determining
kinds and amounts of products to produce, planning
and coordinating production accordingly; (b) raising,
feeding and tending animals; (c) monitoring and
examining animals to detect illness, injury, or disease,
and to check physical condition such as rate of weight
gain; (d) performing duties related to animal
reproduction, such as breeding, artificial insemination,
and helping with animal births; (e) renting or investing
in and maintaining and cleaning buildings, machinery,
equipment, and structures; (f) slaughtering and
skinning animals and preparing animal products for
market; (g) storing and carrying out some processing
of produce; (h) promoting and marketing products,
arranging the sale, purchase and transportation of
stock, produce and supplies and maintaining and
evaluating records of activities and transactions; (i)
training and supervising workers in animal care
procedures, maintenance duties, and health and safety
precautions. Examples of the occupations classified
here: - Crocodile farmer - Fur farmer (nondomesticated animals) - Game bird breeder - Ostrich
farmer - Snail breeder Some related occupations
classified elsewhere: - Pet groomer - 5164 - Zoo keeper
- 5164 - Game warden - 5419 - Poultry breeder - 6122
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613

Augalų ir gyvūnų augintojai
Mixed crop and animal producers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Augalų ir gyvūnų augintojai

Description:

Mixed crop and animal producers

Aiškinamosios
pastabos:

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai planuoja,
Explanatory
organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią
notes:
kultūrinių lauko augalų, medžių ir įvairių kitų augalų
auginimą ir jų derliaus nuėmimą, gyvūnų veisimą,
auginimą ir priežiūrą, įvairių gyvulininkystės produktų
gavybą, siekdami juos parduoti ar tiekti
didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti
turgavietėse. Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos ir
jos sąlygų stebėsena, augintinų kultūrinių augalų ir
gyvūnų rūšių ir kiekio nustatymas, atitinkamas
gamybos planavimas ir koordinavimas; sėklų, trąšų ir
kitų reikmenų įsigijimas; tokios veiklos, kaip dirvos
ruošimas, sėjimas, sodinimas, kultūrinių augalų
auginimas ir derliaus nuėmimas, atlikimas; pašarų ir
kitų atsargų gamyba ar pirkimas; gyvūnų veisimas,
auginimas ir priežiūra; gyvūnų skerdimas ir kailio
lupimas, taip pat gyvūnų ar jų produktų ruošimas
parduoti; ūkinių pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių
nuoma ar investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas;
produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas;
gaminių reklama ir rinkodara, galvijų, gaminių ir
reikmenų pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas,
ūkio veiklos ir sandorių apskaita; gyvūnus prižiūrinčių
darbuotojų mokymai ir priežiūra, taip pat sveikatos ir
saugumo priemonių laikymosi priežiūra bei darbuotojų
ir rangovų samdymas ir atleidimas. Šios grupės
profesijos pogrupis: 6130 Kultūrinių augalų ir gyvūnų
augintojai

6130

Augalų ir gyvūnų augintojai
Mixed crop and animal producers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Augalų ir gyvūnų augintojai

Description:

Mixed crop and animal producers

Aiškinamosios
pastabos:

Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai planuoja,
Explanatory
organizuoja ir vykdo žemės ūkio veiklą, apimančią
notes:
kultūrinių lauko augalų, medžių ir įvairių kitų augalų
auginimą ir jų derliaus nuėmimą, gyvūnų veisimą,
auginimą ir priežiūrą, įvairių gyvulininkystės produktų
gavybą, siekdami parduoti ar tiekti didmenininkams,
realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.
Atliekamos užduotys: (a) rinkos ir jos sąlygų stebėsena,
augintinų kultūrinių augalų ir gyvūnų rūšių ir kiekio
nustatymas, atitinkamas gamybos planavimas ir
koordinavimas; (b) sėklų, trąšų ir kitų reikmenų
įsigijimas; (c) tokios veiklos, kaip dirvos ruošimas,
sėjimas, sodinimas, kultūrinių augalų auginimas ir
derliaus nuėmimas, atlikimas; (d) pašarų ir kitų atsargų
gamyba ar pirkimas; (e) gyvūnų veisimas, auginimas ir
priežiūra; (f) gyvūnų skerdimas ir kailio lupimas, taip
pat gyvūnų ar jų produktų ruošimas parduoti; (g)
ūkinių pastatų, mašinų, įrenginių ir statinių nuoma ar
investavimas į juos, jų priežiūra ir valymas; (h) produktų
sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (i) gaminių
reklama ir rinkodara, galvijų, gaminių ir reikmenų
pardavimo, įsigijimo ir vežimo organizavimas, ūkio
veiklos ir sandorių apskaita; (j) gyvūnus prižiūrinčių
darbuotojų mokymai ir priežiūra, sveikatos ir saugumo
priemonių laikymosi priežiūra bei darbuotojų ir
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Mixed crop and animal producers plan, organize and
perform farming operations to grow and harvest field,
tree and various other crops, as well as to breed, raise
and tend animals and to produce a variety of animal
husbandry products, for sale or delivery to wholesale
buyers, marketing organizations or at markets. Tasks
performed usually include: monitoring market activity
and conditions, determining kinds and amounts of
crops to be grown and animals to be raised, and
planning and coordinating production accordingly;
purchasing seeds, fertilizer, and other supplies;
performing operations such as land preparation,
sowing, planting, cultivating and harvesting crops;
producing or buying fodder and other food supplies;
breeding, raising and tending animals; killing and
skinning animals, and preparing animals or animal
products for market; renting or investing in and
maintaining and cleaning farm buildings, machinery,
equipment , and structures; storing and carrying out
some processing of produce; promoting and marketing
products, arranging the sale, purchase and
transportation of livestock, produce and supplies and
maintaining and evaluating records of farm activities
and transactions; training and supervising workers in
animal care procedures, maintenance duties, and
health and safety precautions and hiring and
discharging workers and contractors. Occupations in
this minor group are classified into the following unit
group: 6130 Mixed crop and animal producers

Mixed crop and animal producers plan, organize and
perform farming operations to grow and harvest field,
tree and various other crops, as well as to breed, raise
and tend animals and to produce a variety of animal
husbandry products, for sale or delivery to wholesale
buyers, marketing organizations or at markets. Tasks
include - (a) monitoring market activity and conditions,
determining kinds and amounts of crops to be grown
and animals to be raised, and planning and
coordinating production accordingly; (b) purchasing
seeds, fertilizer, and other supplies; (c) performing
operations such as land preparation, sowing, planting,
cultivating and harvesting crops; (d) producing or
buying fodder and other food supplies; (e) breeding,
raising and tending animals; (f) killing and skinning
animals, and preparing animals or animal products for
market; (g) renting or investing in and maintaining and
cleaning farm buildings, machinery, equipment, and
structures; (h) storing and carrying out some
processing of produce; (i) promoting and marketing
products, arranging the sale, purchase and
transportation of livestock, produce and supplies and
maintaining and evaluating records of farm activities
and transactions; (j) training and supervising workers in
animal care procedures, maintenance duties, and
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rangovų samdymas ir atleidimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Ūkininkas kultūrinių augalų ir
gyvūnų augintojas – Kvalifikuotas augalininkystės ir
gyvulininkystės ūkio darbuotojas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Žemės ūkio padalinio
vadovas – 1311 – Medelyno [daigyno] vadovas – 1311
– Nekvalifikuotas ūkio darbininkas (mišriojo
augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio) – 9213
Pastabos Ūkininkai ir kiti kvalifikuoti žemės ūkio
darbuotojai, kurie daugiausiai augina gyvūnus ar
kultūrinius augalus, tačiau taip pat šiek tiek užsiima
atsitiktiniu augalų auginimu ar atitinkamai gyvūnų
priežiūra, neturėtų būti priskiriami 6130 pogrupiui
„Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai“. Pavyzdžiui,
galvijus parduoti auginantis ūkininkas, kuris taip pat
šiek tiek laiko skiria daržovėms auginti, turėtų būti
priskiriamas 6121 pogrupiui „Gyvulių augintojai“.
Panašiai ir kviečių augintojas, kuris laiko keletą viščiukų
ir kitų naminių gyvūnų, turėtų būti priskiriamas 6111
pogrupiui „Kultūrinių lauko augalų ir daržovių
augintojai“. Augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių
darbuotojai, kurie daugiausiai augina augalus ar
gyvūnus parduoti, turėtų būti priskiriami atitinkamiems
611 grupės „Kultūrinių augalų augintojai“ ar 612
grupės „Gyvūnų augintojai“ pogrupiams.

health and safety precautions and hiring and
discharging workers and contractors. Examples of the
occupations classified here: - Farmer (mixed farming) Skilled farm worker (mixed farming) Some related
occupations classified elsewhere: - Agricultural
production manager – 1311 - Plantation manager 1311 - Mixed farm labourer - 9213 Farmers and other
skilled agricultural workers whose tasks predominantly
involve either raising animals or growing crops, but
also involve some incidental activity in crop growing or
tending animals respectively, should not be included in
Unit group 6130 Mixed crop and animal producers. For
example a farmer who raises cattle for the market but
also spends a small amount of time growing garden
vegetables should be classified in Unit group 6121,
Livestock and dairy producers. Similarly, a wheat farmer
who keeps a small number of chickens and other
farmyard animals should be classified in Unit group
6111, Field crop and vegetable growers. Workers on
mixed farms who specialise in either crop or animal
production for the market should be classified in the
relevant Unit group in Minor groups 611, Market
gardeners and crop growers, or 612, Animal producers,
as appropriate.

62

Kvalifikuoti prekinės miškininkystės, žuvininkystės ir medžioklės darbininkai
Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Kvalifikuoti prekinės miškininkystės, žuvininkystės ir
medžioklės darbininkai

Description:

Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting
workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės Explanatory
ūkio darbuotojai planuoja, organizuoja ir vykdo veiklą, notes:
apimančią natūralių ir pasodintų miškų auginimą,
saugojimą ir naudojimą, žuvų veisimą ir auginimą, žuvų
gaudymą ir žvejybą, gyvūnų medžioklę ir gaudymą,
siekdami juos parduoti ar reguliariai tiekti
didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti
turgavietėse. Kompetetingam daugelio šio pagrindinio
pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų
antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
įrenginių ir mašinų nuoma ar investavimas į juos,
reikmenų įsigijimas; miškų, vandens ūkio, žuvininkystės
ir medžioklės veiklos planavimas ir vykdymas; pastatų,
rezervuarų, mašinų ir kitos įrangos priežiūra; produktų
tiekimas ar prekyba; kitų darbuotojų priežiūra ir
mokymai. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
skirstomos į tokias grupes: 621 Miškų ūkio ir giminiškų
profesijų darbuotojai 622 Žvejai ir medžiotojai
Pastabos Profesijos turėtų būti priskiriamos 63
pagrindiniam pogrupiui „Natūraliojo ūkio augalų ir
gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių
rinkėjai“, jeigu gaunami produktai (dažniausiai maisto)
yra skirti daugiausiai pačių ar kitų darbuotojo namų
ūkio nariams vartoti. Jeigu produktų perteklius didelis
ir jų parduodama daugiau negu suvartojama, tačiau
pagrindinis gavybos tikslas yra pačių vartojimas,
profesijos turėtų būti skiriamos 63 pagrindiniam
pogrupiui. Profesijos skiriamos 61 pagrindiniam
pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio
darbuotojai“ ar 62 pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti
prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio
darbuotojai“, jeigu veiklos pagrindinis tikslas yra
gaunamų produktų pardavimas.
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Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting
workers plan, organize and perform operations to
cultivate, conserve and exploit natural and plantation
forests, breed and raise fish, harvest and catch f ish and
hunt and trap animals, for sale or delivery on a regular
basis to wholesale buyers, marketing organizations or
at markets. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the second ISCO skill level. Tasks performed by workers
in this sub-major group usually include: renting or
investing, equipment and machinery and purchasing
supplies; planning and undertaking forestry,
aquaculture, fishery and hunting operations;
maintaining buildings, tanks, machinery, and other
equipment; delivering or marketing products;
supervising and training other workers. Occupations in
this sub-major group are classified into the following
minor groups: 621 Forestry and related workers 622
Fishery workers, hunters and trappers Jobs should be
classified in Sub-major group 63, Subsistence farmers,
fishers, hunters and gatherers, when goods (mostly
food) are produced mainly for own consumption or for
consumption by other members of the worker’s
household. If a large surplus is produced, and more
goods are sold than consumed, but the main aim of
production was own consumption, the jobs should
nevertheless be classified in Sub-major group 63. Jobs
should only be classified in Sub-major group 61,
Market-oriented skilled agricultural workers, or 62,
Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting
workers, if the main aim of the activity is to produce
goods for the market.
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621

Miškininkystės ir susijusių profesijų darbininkai
Forestry and related workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Miškininkystės ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Forestry and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai planuoja, Explanatory
organizuoja ir vykdo veiklą, apimančią natūralių ir
notes:
pasodintų miškų auginimą, saugojimą ir naudojimą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: vietų, skirtų miškams
atželdinti, vertinimas, sodinukų parinkimas ir medžių
sodinimas, naudojant rankinius sodinimo įrankius,
miškų masyvų kūrimas ir priežiūra; kirstinų medžių
atranka ir medienos kiekio įvertinimas; grandininių
pjūklų ir kitų elektrinių pjūklų naudojimas retinant
jaunuolynus, medžių genėjimas, viršūnių pjovimas ir
medžių kirtimas bei jų pjaustymas į rąstus; pirminis
rąstų apdorojimas kirtavietėse; rąstų krovimas į rietuves
ir nuleistuvus ar jų plukdymas upėmis; miškų priežiūra,
siekiant pastebėti gaisrų šaltinius miške, ir dalyvavimas
gesinant miškų gaisrus, gaisrų gesinimo ataskaitų
rengimas ir gaisrinės įrangos priežiūra; piktžolių
naikinimas ir atžalyno priežiūra atželdintuose miško
masyvuose, naudojant rankinius įrankius ir chemines
medžiagas; traktorių, buldozerių ar kitų vilkikų, skirtų
įvairiai skarifikacijos ar vietos parengimo įrangai atvilkti
į atželdintinas zonas, valdymas ir priežiūra; kankorėžių
rinkimas, medžių genėjimas, pagalba matuojant ir
žymint medžius; kitų miškų ūkyje dirbančių darbuotojų,
įskaitant nekvalifikuotus miškų ūkio darbininkus ir
įrenginių operatorius, mokymai ir priežiūra. Šios grupės
profesijos pogrupis 6210 Miškų ūkio ir giminiškų
profesijų darbuotojai

6210

Miškininkystės ir susijusių profesijų darbininkai
Forestry and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Miškininkystės ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Forestry and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai planuoja,
organizuoja ir vykdo veiką, apimančią natūralių ir
pasodintų miškų auginimą, saugojimą ir naudojimą.
Atliekamos užduotys: (a) vietų, skirtų miškams
atželdinti, vertinimas, sodinukų parinkimas ir medžių
sodinimas, naudojant rankinius sodinimo įrankius,
miškų masyvų kūrimas ir priežiūra; (b) kirstinų medžių
atranka ir medienos kiekio įvertinimas; (c) grandininių
pjūklų ir kitų elektrinių pjūklų naudojimas retinant
jaunuolynus, medžių genėjimas, viršūnių pjovimas ir
medžių kirtimas bei jų pjaustymas į rąstus; (d) pirminis
rąstų apdorojimas kirtavietėse; (e) rąstų krovimas į
rietuves ir nuleistuvus ar jų plukdymas upėmis; (f)
miškų priežiūra, siekiant pastebėti gaisrų šaltinius
miške, ir dalyvavimas, gesinant miškų gaisrus, gaisrų
gesinimo ataskaitų rengimas ir gaisrinės įrangos
priežiūra; (g) piktžolių naikinimas ir atžalyno priežiūra
atželdintuose miško masyvuose, naudojant rankinius
įrankius ir chemines medžiagas; (h) traktorių,
buldozerių ar kitų vilkikų, skirtų įvairiai skarifikacijos ar
vietos parengimo įrangai atvilkti į atželdintinas zonas,
valdymas ir priežiūra; (i) kankorėžių rinkimas, medžių
genėjimas, pagalba matuojant ir žymint medžius; (j)
kitų miškų ūkyje dirbančių darbuotojų, įskaitant
nekvalifikuotus miškų ūkio darbininkus ir įrenginių
operatorius, mokymai ir priežiūra. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Medžio anglių degėjas –

Explanatory
notes:

Forestry and related workers plan, organize and
perform operations to cultivate, conserve and exploit
natural and plantation forests. Tasks include - (a)
assessing sites for reforestation, selecting seedlings
and planting trees using manual planting tools and
establishing and caring for forest stands; (b) locating
trees to be felled and estimating volume of timber; (c)
operating chainsaw and other power saws to thin
young forest stands, trim, top and fell trees and saw
them into logs; (d) shaping rough wooden products
from logs at felling site; (e) stacking logs and loading
them in chutes or floating them down rivers; (f)
keeping watch to detect forest fires, participating in fire
fighting operations, completing fire fighting reports
and maintaining fire fighting equipment; (g) controlling
weeds and undergrowth in regenerating forest stands
using manual tools and chemicals; (h) operating and
maintaining a skidder, bulldozer or other prime mover
to pull a variety of scarification or site preparation
equipment over areas to be regenerated; (i) collecting
seed cones, pruning trees, assisting in planting surveys
and marking trees for subsequent operations; (j)
training and supervising other workers in forestry
procedures, including forestry labourers and plant
operators. Examples of the occupations classified here:
- Charcoal burner - Logger - Logging climber - Skilled
forestry worker - Timber
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Forestry and related workers plan, organize and
perform operations to cultivate, conserve and exploit
natural and plantation forests. Tasks performed usually
include; assessing sites for reforestation, selecting
seedlings and planting trees using manual planting
tools and establishing and caring for forest stands;
locating trees to be felled and estimating volume of
timber; operating chainsaw and other power saws to
thin young forest stands, trim, top and fell trees and
saw them into logs; shaping rough wooden products
from logs at felling site; stacking logs and loading
them in chutes or floating them down rivers; keeping
watch to detect forest fires, participating in fire fighting
operations, completing fire fighting reports and
maintaining fire fighting equipment; controlling weeds
and undergrowth in regenerating forest stands using
manual tools and chemicals; operating and
maintaining a skidder, bulldozer or other prime mover
to pull a variety of scarification or site preparation
equipment over areas to be regenerated; collecting
seed cones, pruning trees, assisting in planting surveys
and marking trees for subsequent operations; training
and supervising other workers in forestry procedures,
including forestry labourers and plant operators.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit group: 6210 Forestry and related
workers
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Rąstininkas – Rąstų matuotojas – Kvalifikuotas miškų
ūkio darbininkas – Medienos ruošos darbuotojas –
Medkirtys Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Miškininkas – 2132 – Miškų ūkio technikas
– 3143 – Medkirtės operatorius – 8341 –
Nekvalifikuotas miškų ūkio darbininkas – 9215

cruiser - Tree feller Some related occupations classified
elsewhere: - Silviculturist - 2132 - Forestry technician 3143 - Tree faller operator - 8341 - Forestry labourer 9215

622

Žuvininkai ir medžiotojai
Fishery workers, hunters and trappers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Žuvininkai ir medžiotojai

Description:

Fishery workers, hunters and trappers

Aiškinamosios
pastabos:

Žvejai ir medžiotojai veisia, augina ir žvejoja žuvis,
Explanatory
medžioja gyvūnus ir spendžia jiems spąstus, siekdami
notes:
juos parduoti arba reguliariai tiekti didmenininkams,
realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: žuvų, moliuskų,
austrių ir kitų vandens gyvūnų, kaip prekinių vandens
gyvūnų, veisimas, auginimas ir priežiūra arba jų
veisimas, auginimas ir priežiūra, siekiant paleisti juos į
gėluosius ar jūros vandenis; aplinkos stebėsena,
siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas vandens gyvūnams;
laimikio valymas, šaldymas, apdėjimas ledo gabalais ar
sūdymas krante arba laive, taip pat žuvies ir kitų
gaminių paruošimas gabenti; pastatų, rezervuarų,
mašinų, žvejybos laivų ir kitos įrangos nuoma ar
priežiūra, investavimas į juos; tinklų ir kitų žvejybos
įtaisų ir įrenginių paruošimas ir taisymas; žvejybos laivų
plukdymas į žvejybos vietas ir iš jų, vairavimas žvejybos
vietoje; žuvų viliojimas jauku, žvejybos įrankių
užmetimas ir ištraukimas; spąstų spendimas
žinduoliams, paukščiams ir ropliams; produktų tiekimas
ir pardavimas; kitų darbuotojų priežiūra ir mokymai.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
6221 Akvakultūros ūkio darbuotojai 6222 Vidaus ir
priekrantės vandenų žvejai 6223 Giliavandenės
žvejybos žvejai 6224 Medžiotojai

6221

Akvakultūros darbininkai
Aquaculture workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Akvakultūros darbininkai

Description:

Aquaculture workers

Aiškinamosios
pastabos:

Akvakultūros ūkio darbuotojai veisia ir augina žuvis,
Explanatory
moliuskus, austres ir kitus vandens gyvūnus, siekdami
notes:
juos parduoti arba reguliariai tiekti didmenininkams,
realizavimo įmonėms ar parduoti turgavietėse.
Atliekamos užduotys: (a) žuvų, moliuskų, austrių ir kitų
vandens gyvūnų, kaip prekinių vandens gyvūnų,
veisimas, auginimas ir priežiūra arba jų veisimas,
auginimas ir priežiūra, siekiant paleisti juos į gėluosius
ar jūros vandenis; (b) duomenų apie vandens gyvūnų
augimą, jų produktų gavybą ir aplinką rinkimas ir
registravimas; (c) išteklių tyrimas ir priežiūra, siekiant
nustatyti ligas ar parazitus; (d) aplinkos stebėsena,
siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas vandens gyvūnams;
(e) vadovavimas žuvų gaudyklių ir nerštaviečių
įrengimui, mailiaus auginimas ir stebėsena, vadybos
žinių ir žuvų auginimo metodų taikymas; (f) laimikio
valymas, šaldymas, apdėjimas ledo gabalais ar sūdymas
krante arba laive, žuvies ir kitų gaminių paruošimas
gabenti; (g) pastatų, rezervuarų, mašinų, laivų ir kitos
įrangos priežiūra; (h) produktų tiekimas ir pardavimas;
(i) pastatų, įrangos ir mašinų nuoma ir investavimas į
juos, maisto ir kitų reikmenų pirkimas; (j) akvakultūros
ūkio ir žuvidžių pagalbinių darbuotojų
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Fishery workers, hunters and trappers breed and raise
fish, harvest and catch fish and hunt and trap animals,
for sale or delivery on a regular basis to wholesale
buyers, marketing organizations or at markets. Tasks
performed usually include: breeding, raising and
cultivating fish, mussels, oysters and other forms of
aquatic life as cash crops or for release into freshwater
or saltwater; monitoring environments to ensure
maintenance of optimum conditions for aquatic life;
cleaning, freezing, icing or salting catch on- or offshore
and preparing fish and other products for shipment;
renting or investing in and maintaining buildings,
tanks, machinery, fishing vessels and other equipment;
preparing and repairing nets and other fishing gear
and equipment; operating fishing vessels to, from and
at fishing grounds; baiting, setting, operating and
hauling in fishing gear; setting traps to catch mammals,
birds or reptiles; delivering or marketing products;
supervising and training other workers. Occupations in
this minor group are classified into the following unit
groups: 6221 Aquaculture workers 6222 Inland and
coastal waters fishery workers 6223 Deep-sea fishery
workers 6224 Hunters and trappers

Aquaculture workers breed and raise fish and cultivate
mussels, oysters and other forms of aquatic life, for
sale or delivery on a regular basis to wholesale buyers,
marketing organizations or at markets. Tasks include (a) breeding, raising and cultivating fish, mussels,
oysters and other forms of aquatic life as cash crops or
for release into freshwater or saltwater; (b) collecting
and recording growth, production, and environmental
data; (c) conducting and supervising stock
examinations in order to identify diseases or parasites;
(d) monitoring environments to ensure maintenance of
optimum conditions for aquatic life; (e) directing and
monitoring trapping and spawning of fish, egg
incubation, and fry rearing, applying knowledge of
management and fish culturing techniques; (f)
cleaning, freezing, icing or salting catch on- or offshore
and preparing fish and other products for shipment; (g)
maintaining buildings, tanks, machinery, boats and
other equipment; (h) delivering or marketing products;
(i) renting or investing in buildings, equipment and
machinery and purchasing food and other supplies; (j)
supervising and training aquaculture and fish hatchery
support workers. Examples of the occupations
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priežiūra ir mokymai. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Dumblių augintojas – Ūkininkas žuvų augintojas –
Ūkininkas austrių augintojas – Perlų augintojas –
Ūkininkas jūros gėrybių augintojas – Kvalifikuotas
žuvininkystės ūkio darbininkas – Kvalifikuotas jūros
gėrybių ūkio darbininkas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Akvakultūros ūkio gamybos
padalinio vadovas – 1312 – Nekvalifikuotas
akvakultūros ūkio darbininkas – 9216

classified here: - Algae cultivator - Fish farmer - Oyster
farmer - Pearl cultivator - Seafood farmer - Skilled fish
farm worker - Skilled seafood farm worker Some
related occupations classified elsewhere: - Aquaculture
production manager - 1312 - Aquaculture labourer 9216

6222

Vidaus ir jūros pakrantės vandenų žvejai
Inland and coastal waters fishery workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vidaus ir jūros pakrantės vandenų žvejai

Description:

Inland and coastal waters fishery workers

Aiškinamosios
pastabos:

Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai – vieni ar su
Explanatory
žvejybos laivo įgula – gaudo žuvis ar renka kitus
notes:
vandens gyvūnus vidaus ar priekrantės vandenyse,
siekdami juos parduoti ar reguliariai tiekti
didmenininkams ar realizavimo įmonėms arba parduoti
turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) tinklų ir kitų
žvejybos įtaisų ir įrenginių ruošimas ir taisymas; (b)
žvejybos vietos pasirinkimas, laivo kurso sudarymas ir
laivybos padėčių apskaičiavimas, naudojant kompasą,
jūrlapius ir kitas priemones; (c) žvejybos laivų
plukdymas į žvejybos vietą ir iš jos, vairavimas žvejybos
vietoje; (d) žuvų viliojimas jauku, žvejybos įrankių
užmetimas ir ištraukimas rankomis ar naudojant kėlimo
įrangą; (e) įvairių kitų vandens gyvūnų rinkimas
pakrantėje ir sekliuose vandenyse; (f) variklinių
žvejybos laivų ir kitos laivų įrangos priežiūra; (g)
sandorių, žvejybinės veiklos, oro ir jūros sąlygų
registravimas, išlaidų ir biudžeto vertinimas; (h) laimikio
rūšiavimas ir laikymas triumuose su druska ir ledu; (i)
laimikio išėmimas iš žvejybos įrankių, jo matavimas,
siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatyto dydžio
laikymąsi, ir nepageidautino ar neteisėto laimikio
paleidimas atgal į vandenį; (j) vadovavimas žvejybai ir
žvejybos laivo įgulos priežiūra. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Priekrantės žvejybos laivo kapitonas –
Priekrantės vandenų žvejys – Vidaus vandenų žvejys Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Žuvininkystės ūkio padalinio vadovas – 1312 –
Giliavandenės žvejybos žvejys – 6223 – Naras austrių
rinkėjas – 7541 – Nekvalifikuotas žuvininkystės ūkio
darbininkas – 9216

6223

Giliavandenės žvejybos žvejai
Deep-sea fishery workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Giliavandenės žvejybos žvejai

Description:

Deep-sea fishery workers

Aiškinamosios
pastabos:

Giliavandenės žvejybos žvejai – kapitonai ar žvejybos
Explanatory
laivo įgulos nariai – gaudo giliavandenes žuvis,
notes:
siekdami jas parduoti ar reguliariai tiekti
didmenininkams, realizavimo įmonėms arba parduoti
turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) tinklų ir kitų
žvejybos įtaisų ir įrenginių ruošimas ir taisymas; (b)
vadovavimas ir žvejybos laivų plukdymas į žvejybos
vietą ir iš jos, vairavimas žvejybos vietoje; (c) žvejybos
vietų nustatymas, laivo kurso sudarymas ir laivybos
padėčių apskaičiavimas, naudojant kompasą, jūrlapius
ir kitas priemones; (d) laivų vairavimas ir laivybos
prietaisų bei elektroninių žvejybos priemonių valdymas;
(e) vadovavimas žvejybai ir įgulos priežiūra; (f) žvejybos
eigos, oro ir jūros sąlygų registravimas laivo žurnale; (g)
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Inland and coastal waters fishery workers, alone or as
members of fishing-vessel crews, catch fish or gather
other forms of aquatic life in inland or coastal waters,
for sale or delivery on a regular basis to wholesale
buyers, marketing organizations or at markets. Tasks
include - (a) preparing and repairing nets and other
fishing gear and equipment; (b) selecting area for
fishing, plotting courses and computing navigational
positions using compass, charts and other aids; (c)
operating fishing vessels to, from and at fishing
grounds; (d) baiting, setting, operating and hauling in
fishing gear by hand or using hoisting equipment; (e)
gathering various forms of aquatic life from shores and
shallow waters; (f) maintaining engine fishing gear and
other on-board equipment; (g) keeping records of
transactions, fishing activities, weather and sea
conditions and estimating costs and budgets; (h)
sorting, and storing catch in holds with salt and ice; (i)
removing catches from fishing equipment, measuring
them to ensure compliance with legal size and
returning undesirable or illegal catches to the water; (j)
direct fishing operations, and supervising fishing crew
members. Examples of the occupations classified here:
- Coastal fishery skipper - Fisherman/woman (coastal
waters) - Fisherwoman/man (inland waters) Some
related occupations classified elsewhere: - Fishing
operations manager - 1312 - Deep sea
fisherman/woman - 6223 - Oyster diver - 7541 Fishing labourer - 9216

Deep-sea fishery workers, as skippers or members of
fishing vessel crews, catch deep-sea fish, for sale or
delivery to wholesale buyers, marketing organizations
or at markets. Tasks include - (a) preparing and
repairing nets and other fishing gear and equipment;
(b) commanding and operating fishing vessels to, from
and at deep-sea fishing grounds; (c) determining areas
for fishing, plotting courses and computing
navigational positions using compass, charts, tables
and other aids; (d) steering vessels and operating
navigational instruments and electronic fishing aids; (e)
directing fishing operations and supervising crew
activities; (f) recording fishing progress, activities,
weather and sea conditions on ship's log; (g) baiting,
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žuvų viliojimas jauku, žvejybos įrankių užmetimas ir
ištraukimas; (h) laimikio valymas, šaldymas, apdėjimas
ledais ir sūdymas laive arba krante; (i) laivo įgulos
atranka ir mokymai. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Giliavandenės žvejybos žvejys – Tralerio kapitonas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Žuvininkystės ūkio padalinio vadovas – 1312 –
Priekrantės vandenų žvejys – 6222 – Vidaus vandenų
žvejys – 6222 – Priekrantės žvejybos laivo kapitonas –
6222 – Nekvalifikuotas žuvininkystės ūkio darbininkas –
9216

setting and hauling in fishing gear; (h) cleaning,
freezing, icing or salting catch on- or offshore; (i)
selecting and training vessel crews. Examples of the
occupations classified here: - Deep sea
fisherman/woman - Trawler skipper Some related
occupations classified elsewhere: - Fishing operations
manager - 1312 - Fisherman/woman (coastal waters) 6222 - Fisherman/woman (inland waters) - 6222 Coastal fishery skipper - 6222 - Fishing labourer - 9216

6224

Medžiotojai
Hunters and trappers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medžiotojai

Description:

Hunters and trappers

Aiškinamosios
pastabos:

Medžiotojai gaudo ir medžioja žinduolius, paukščius ar Explanatory
roplius daugiausia dėl jų mėsos, odos, plunksnų ir kitų notes:
produktų, siekdami juos parduoti ar reguliariai tiekti
didmenininkams, realizavimo įmonėms ar parduoti
turgavietėse. Atliekamos užduotys: (a) spąstų
spendimas žinduoliams, paukščiams ar ropliams; (b)
pagautų ar laisvų žinduolių, paukščių ar roplių
nušovimas ar užmušimas kitais ginklais; (c) odos
lupimas ir kitoks sumedžiotų žinduolių, paukščių ar
roplių apdorojimas, siekiant parduoti ar tiekti reikiamus
produktus; (d) gyvų sugautų žinduolių, paukščių ar
roplių pardavimas ar tiekimas; (e) įrangos priežiūra ir
taisymas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Kailinių
žvėrelių gaudytojas spąstais – Ruonių medžiotojas

63

Natūraliojo ūkio ūkininkai, žvejai, medžiotojai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai
Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Natūraliojo ūkio ūkininkai, žvejai, medžiotojai, miško
gėrybių ir vaistažolių rinkėjai

Description:

Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers

Aiškinamosios
pastabos:

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, Explanatory
žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai augina
notes:
įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir
nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, renka
laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus augalus, prižiūri
ar medžioja gyvūnus, gaudo žuvis ir renka kitus
vandens gyvūnus, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui
ir dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio
poreikiams patenkinti. Kompetetingam daugelio šio
pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių,
priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų
atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių
lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus
nuėmimas; daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų
auginimas; laukinių vaisių, vaistingųjų ir kitų augalų
rinkimas; gyvūnų ir naminių paukščių auginimas,
priežiūra ir šėrimas daugiausiai dėl mėsos, kiaušinių,
pieno, šerių, odos ir kitų produktų; gyvūnų
medžiojimas ar spąstų jiems spendimas; žuvų
gaudymas ir kitų vandens gyvūnų rinkimas; vandens
vežimas ir malkų rinkimas; produktų sandėliavimas ir
pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir
priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų
gamyba; kai kurių produktų pardavimas vietinėse
turgavietėse ar natūriniai mainai. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 631
Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai 632
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Hunters and trappers catch and kill mammals, birds or
reptiles mainly for meat, skin, feathers and other
products, for sale or delivery on a regular basis to
wholesale buyers, marketing organizations or at
markets Tasks include - (a) setting traps to catch
mammals, birds or reptiles; (b) killing trapped or free
mammals, birds or reptiles with firearms or other
weapons; (c) skinning and otherwise treating killed
mammals, birds or reptiles to obtain desired products
for sale or delivery; (d) delivering or selling trapped live
mammals, birds or reptiles; (e) repairing and
maintaining equipment. Examples of the occupations
classified here: - Fur trapper - Seal hunter

Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers
grow and harvest field or tree and shrub crops,
vegetables and fruit, gather wild fruits, medicinal and
other plants, tend or hunt animals, catch fish and
gather various forms of aquatic life in order to provide
food, shelter and, in some cases, a minimum of cash
income for themselves and their households.
Competent performance in most occupations in this
sub-major group requires skills at the second ISCO skill
level. Tasks performed by workers in this sub-major
group usually include: preparing the soil; sowing,
planting, tending and harvesting field crops; growing
vegetables, fruit and other tree and shrub crops;
gathering wild fruits, medicinal and other plants;
breeding, tending and feeding animals and poultry
mainly to obtain meat, eggs, milk, hair, skin or other
products; hunting or trapping animals; catching fish
and gathering other forms of aquatic life; fetching
water and gathering firewood; storing produce for later
use and carrying out some processing of produce;
building and maintaining houses and other shelters;
making tools, clothes and utensils for use by the
household; selling or bartering some products at local
markets. Occupations in this sub-major group are
classified into the following minor groups: 631
Subsistence crop farmers 632 Subsistence livestock
farmers 633 Subsistence mixed crop and livestock
farmers 634 Subsistence fishers, hunters, trappers and
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Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai 633 Mišriojo
natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai
634 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių
rinkėjai Pastabos Profesijos turėtų būti priskiriamos 63
pagrindiniam pogrupiui „Natūraliojo ūkio kultūrinių
augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir
vaistažolių rinkėjai“, jeigu gaunami produktai
(dažniausiai maisto) yra skirti daugiausia pačių ar kitų
darbuotojo namų ūkio nariams vartoti. Jeigu gaunamas
didelis produktų perteklius ir jų parduodama daugiau
negu suvartojama, tačiau pagrindinis gavybos tikslas
yra pačių vartojimas, profesijos turėtų būti skiriamos 63
pagrindiniam pogrupiui. Profesijos skiriamos 61
pagrindiniam pogrupiui „Kvalifikuoti prekinio žemės
ūkio darbuotojai“ ar 62 pagrindiniam pogrupiui
„Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės
ūkio darbuotojai“, jeigu veiklos pagrindinis tikslas yra
gaunamų produktų pardavimas. Profesijos taip pat
priskiriamos 63 pagrindiniam pogrupiui, jeigu gaunami
produktai yra skirti tik pačių ar kitų darbuotojo namų
ūkio nariams vartoti ir iš jų negaunama jokių pajamų ar
nevyksta natūriniai mainai.

gatherers Jobs should be classified in Sub-major
group 63, Subsistence farmers, fishers, hunters and
gatherers, when goods (mostly food) are produced
mainly for own consumption or for consumption by
other members of the worker’s household. If a large
surplus is produced, and more goods are sold than
consumed, but the main aim of production was for
own consumption, the jobs should nevertheless be
classified in Sub-major group 63. Jobs should only be
classified in Sub-major group 61, Market-oriented
skilled agricultural workers, or 62, Market-oriented
skilled forestry, fishery and hunting workers, if the main
aim of the activity is to produce goods for the market.
Jobs are also classified in Sub-major group 63, when
goods are produced only for own consumption or for
consumption by members of the worker’s household,
and no cash income or bartering is involved.

631

Natūraliojo žemės ūkio kultūrinių augalų augintojai
Subsistence crop farmers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Natūraliojo žemės ūkio kultūrinių augalų augintojai

Description:

Subsistence crop farmers

Aiškinamosios
pastabos:

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai augina
įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir
nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, kad galėtų
užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų
savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Pagrindinės
atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių
lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus
nuėmimas; daržovių, vaismedžių ir kitų medžių ir
krūmų auginimas; vandens vežimas ir malkų rinkimas;
produktų sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; namų
ir kitų statinių statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių,
drabužių ir rakandų gamyba; kai kurių produktų
pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai.
Šios grupės profesijos pogrupis 6310 Natūraliojo ūkio
kultūrinių augalų augintojai

Explanatory
notes:

Subsistence crop farmers grow and harvest field or tree
and shrub crops, vegetables and fruit, in order to
provide food, shelter and, in some cases, a minimum of
cash income for themselves and their households.
Tasks performed usually include: preparing the soil,
sowing, planting, tending and harvesting field crops;
growing vegetables, fruit and other tree and shrub
crops; fetching water and gathering firewood; storing
for later use and carrying out some processing of
produce; building and maintaining houses and other
shelters; making tools, clothes and utensils for use by
the household; selling or bartering some products at
local markets. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 6310
Subsistence crop farmers

6310

Natūraliojo žemės ūkio kultūrinių augalų augintojai
Subsistence crop farmers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Natūraliojo žemės ūkio kultūrinių augalų augintojai

Description:

Subsistence crop farmers

Aiškinamosios
pastabos:

Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai augina
įvairius kultūrinius lauko augalus, medžius ar krūmus ir
nuima jų derlių, augina daržoves ir vaisius, kad galėtų
užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų
savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Atliekamos
užduotys: (a) dirvos paruošimas, kultūrinių lauko
augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir jų derliaus
nuėmimas; (b) daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir
krūmų auginimas; (c) vandens vežimas ir malkų
rinkimas; (d) produktų sandėliavimas ir pirminis
perdirbimas; (e) namų ir kitų statinių statymas ir
priežiūra; (f) namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų
gamyba; (g) kai kurių produktų pardavimas vietinėse
turgavietėse ar natūriniai mainai. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Natūraliojo ūkio kultūrinių
augalų augintojas – Natūraliojo ūkio sodininkas –
Natūraliojo ūkio daržovių augintojas Kai kurios kitur

Explanatory
notes:

Subsistence crop farmers grow and harvest field or tree
and shrub crops, vegetables and fruit, in order to
provide food, shelter and, in some cases, a minimum of
cash income for themselves and their households.
Tasks include - (a) preparing the soil, sowing, planting,
tending and harvesting field crops; (b) growing
vegetables, fruit and other tree and shrub crops; (c)
fetching water and gathering firewood; (d) storing for
later use and carrying out some processing of produce;
(e) building and maintaining houses and other shelters;
(f) making tools, clothes and utensils for use by the
household; (g) selling or bartering some products at
local markets. Examples of the occupations classified
here: - Subsistence crop farmer - Subsistence gardener
- Subsistence vegetable grower Some related
occupations classified elsewhere: - Farm labourer 9211 - Firewood collector- 9624 - Water collector-
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priskirtos giminiškos profesijos: – Nekvalifikuotas ūkio
darbininkas – 9211 – Malkų rinkėjas – 9624 – Vandens
vežikas – 9624 Pastabos Natūraliojo ūkio darbininkai,
kurių pagrindinės užduotys yra vežti vandenį ir rinkti
malkas, skiriami 9624 pogrupiui „Vandens vežikai ir
malkų rinkėjai“. Natūraliojo žemės ūkio darbininkai,
kurie, paprastai prižiūrimi kitų asmenų, atlieka tik tam
tikrus nesudėtingus ar įprastus darbus, skiriami
atitinkamiems 92 pagrindinio pogrupio „Nekvalifikuoti
žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai“
pogrupiams.

9624 Workers in a subsistence setting whose main
tasks are fetching water and gathering firewood, are
classified in unitUnit group 9624, Water and firewood
collectors. Workers in subsistence agriculture who
perform a limited range of simple and routine tasks,
usually under the direction of others, are classified in
the relevant unit group in Sub-major group 92,
Agricultural, forestry and fishery labourers

632

Natūraliojo žemės ūkio gyvulių augintojai
Subsistence livestock farmers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Natūraliojo žemės ūkio gyvulių augintojai

Description:

Subsistence livestock farmers

Aiškinamosios
pastabos:

Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai veisia, augina ir
Explanatory
prižiūri gyvulius, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir notes:
dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams
patenkinti. Pagrindinės atliekamos užduotys: ganyklų
gerinimas ar ganymo vietų tvarkymas, taip pat pašarų ir
vandens atsargų, kurių reikia gyvuliams, stebėsena;
gyvulių stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas
ar ligas ir tikrinti jų fizinę būklę; gyvulių priežiūra ir
žymėjimas, šerių ar vilnos kirpimas; gyvulių ginimas į
ganyklas, ganymo vietas ir prie vandens; gyvulių
auginimas, priežiūra, šėrimas ir melžimas ar jų kraujo
nuleidimas; gyvulių veisimas ir pagalba jiems vedant
jauniklius; gyvulių skerdimas ir odos lupimas, gyvulių ir
jų produktų ruošimas vartoti ar parduoti; gyvulių
produktų pirminis perdirbimas; namų ir kitų statinių
statymas ir priežiūra; namų ūkio įrankių, drabužių ir
rakandų gamyba; vandens vežimas ir malkų rinkimas;
gyvulių ir kai kurių produktų pirkimas, natūriniai mainai
ir pardavimas. Šios grupės profesijos pogrupis 6320
Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai

6320

Natūraliojo žemės ūkio gyvulių augintojai
Subsistence livestock farmers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Natūraliojo žemės ūkio gyvulių augintojai

Description:

Subsistence livestock farmers

Aiškinamosios
pastabos:

Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai veisia, augina ir
Explanatory
prižiūri gyvulius, kad galėtų užsidirbti maistui, būstui ir notes:
dar šiek tiek gauti pajamų savo ir savo ūkio poreikiams
patenkinti. Atliekamos užduotys: (a) ganyklų gerinimas
ar ganymo vietų tvarkymas, pašarų ir vandens atsargų,
kurių reikia gyvuliams, stebėsena; (b) gyvulių
stebėjimas ir apžiūra, siekiant nustatyti traumas ar ligas
ir tikrinti jų fizinę būklę; (c) gyvulių priežiūra ir
žymėjimas, šerių ar vilnos kirpimas; (d) gyvulių ginimas
į ganyklas, ganymo vietas ir prie vandens; (e) gyvulių
auginimas, priežiūra, šėrimas ir melžimas ar jų kraujo
nuleidimas; (f) gyvulių veisimas ir pagalba jiems vedant
jauniklius; (g) gyvulių skerdimas ir odos lupimas,
gyvulių ir jų produktų ruošimas vartoti ar parduoti; (h)
gyvulių produktų pirminis perdirbimas; (i) namų ir kitų
statinių statymas ir priežiūra; (j) namų ūkio įrankių,
drabužių ir rakandų gamyba; (k) vandens vežimas ir
malkų rinkimas; (l) gyvulių ir kai kurių produktų
pirkimas, natūriniai mainai ir pardavimas. Šio pogrupio
profesijos pavyzdys – Natūraliojo ūkio gyvulių
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Subsistence livestock farmers breed, raise and tend
livestock in order to provide food, shelter and, in some
cases, a minimum of cash income for themselves and
their households. Tasks performed usually include:
cultivating pastures, or managing grazing lands, and
monitoring feed and water supplies needed to
maintain condition of livestock; monitoring and
examining animals to detect illness, injury, or disease,
and to check physical condition; grooming and
marking animals and shearing coats to collect hair or
wool; herding or leading livestock to pastures, grazing
land and water supplies; raising, tending, feeding and
milking animals or draining blood from them; breeding
animals and helping with animal births; slaughtering
and skinning animals and preparing them and their
products for consumption or sale; carrying out some
processing of animal products; building and
maintaining houses and other shelters; making tools,
clothes and utensils for use by the household; fetching
water and gathering firewood; buying, bartering and
selling animals and some products. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 6320 Subsistence livestock farmers

Subsistence livestock farmers breed, raise and tend
livestock in order to provide food, shelter and, in some
cases, a minimum of cash income for themselves and
their households. Tasks include - (a) cultivating
pastures, or managing grazing lands, and monitoring
feed and water supplies needed to maintain condition
of livestock; (b) monitoring and examining animals to
detect illness, injury, or disease, and to check physical
condition; (c) grooming and marking animals and
shearing coats to collect hair or wool; (d) herding or
leading livestock to pastures, grazing land and water
supplies; (e) raising, tending, feeding and milking
animals or draining blood from them; (f) breeding
animals and helping with animal births; (g)
slaughtering and skinning animals and preparing them
and their products for consumption or sale; (h) carrying
out some processing of animal products; (i) building
and maintaining houses and other shelters; (j) making
tools, clothes and utensils for use by the household; (k)
fetching water and gathering firewood; (l) buying,
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augintojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas – 9212 – Nekvalifikuotas augalininkystės ir
gyvulininkystės ūkio darbininkas – 9213 – Vandens
vežikas ir malkų rinkėjas – 9624 Pastabos Natūraliojo
ūkio darbininkai, kurių pagrindinės užduotys yra vežti
vandenį ir rinkti malkas, skiriami 9624 pogrupiui
„Vandens vežikai ir malkų rinkėjai“. Natūraliojo žemės
ūkio darbininkai, kurie, paprastai prižiūrimi kitų
asmenų, atlieka tik tam tikrus nesudėtingus ar įprastus
darbus, skiriami atitinkamiems 92 pagrindinio pogrupio
„Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio
darbininkai“ pogrupiams.

bartering and selling animals and some products.
Examples of the occupations classified here: Subsistence cattle farmer Some related occupations
classified elsewhere: -Livestock farm labourer - 9212 Mixed crop and livestock farm labourer - 9213 -Water
and firewood collector - 9624 Workers in a subsistence
setting whose main tasks are fetching water and
gathering firewood, are classified in Unit group 9624,
Water and firewood collectors. Workers in subsistence
agriculture who perform a limited range of simple and
routine tasks, usually under the direction of others, are
classified in the relevant unit group in Sub-major
group 92, Agricultural, forestry and fishery labourers.

633

Natūraliojo žemės ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai
Subsistence mixed crop and livestock farmers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Natūraliojo žemės ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių
augintojai

Description:

Subsistence mixed crop and livestock farmers

Aiškinamosios
pastabos:

Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių
Explanatory
augintojai augina įvairius kultūrinius lauko augalus,
notes:
medžius ar krūmus ir nuima jų derlių, augina daržoves
ir vaisius, renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus
augalus, prižiūri ar medžioja gyvūnus ir (arba) gaudo
žuvis bei renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų
užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų
savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Pagrindinės
atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių
lauko augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus
nuėmimas; daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir krūmų
auginimas; laukinių vaisių, vaistingųjų ir kitų augalų
rinkimas; gyvūnų ir naminių paukščių auginimas,
priežiūra ir šėrimas daugiausiai dėl mėsos, kiaušinių,
pieno, šerių, odos ir kitų produktų; vandens vežimas ir
malkų rinkimas; produktų sandėliavimas ir pirminis
perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra;
namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; kai
kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar
natūriniai mainai. Šios grupės profesijos pogrupis 6330
Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių
augintojai

6330

Natūraliojo žemės ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai
Subsistence mixed crop and livestock farmers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Natūraliojo žemės ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių
augintojai

Description:

Subsistence mixed crop and livestock farmers

Aiškinamosios
pastabos:

Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių
augintojai augina įvairius kultūrinius lauko augalus,
medžius ar krūmus ir nuima jų derlių, augina daržoves
ir vaisius, renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus
augalus, prižiūri ar medžioja gyvūnus ir (arba) gaudo
žuvis bei renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų
užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų
savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Atliekamos
užduotys: (a) dirvos paruošimas, kultūrinių lauko
augalų sėjimas, sodinimas, priežiūra ir derliaus
nuėmimas; (b) daržovių, vaismedžių, kitų medžių ir
krūmų auginimas; (c) laukinių vaisių, vaistingųjų ir kitų
augalų rinkimas; (d) gyvūnų ir naminių paukščių
auginimas, priežiūra ir šėrimas daugiausiai dėl mėsos,
kiaušinių, pieno, šerių, odos ir kitų produktų; (e)
vandens vežimas ir malkų rinkimas; (f) produktų
sandėliavimas ir pirminis perdirbimas; (g) namų ir kitų

Explanatory
notes:

Subsistence mixed crop and livestock farmers grow
and harvest field or tree and shrub crops, vegetables
and fruit, gather wild fruits, medicinal and other plants,
tend or hunt animals, and/or catch fish and gather
various forms of aquatic life in order to provide food,
shelter and, in some cases, a minimum of cash income
for themselves and their households. Tasks include - (a)
preparing the soil, sowing, planting, tending and
harvesting field crops; (b) growing vegetables, fruit and
other tree and shrub crops; (c) gathering wild fruits,
medicinal and other plants; (d) breeding, tending and
feeding animals and poultry mainly to obtain meat,
eggs, milk, hair, skin or other products; (e) fetching
water and gathering firewood; (f) storing produce for
later use and carrying out some processing of produce;
(g) building and maintaining houses and other shelters;
(h) making tools, clothes and utensils for use by the
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Subsistence mixed crop and livestock farmers grow
and harvest field or tree and shrub crops, vegetables
and fruit, gather wild fruits, medicinal and other plants,
tend or hunt animals, and/or catch fish and gather
various forms of aquatic life in order to provide food,
shelter and, in some cases, a minimum of cash income
for themselves and their households. Tasks performed
usually include: preparing the soil, sowing, planting,
tending and harvesting field crops; growing
vegetables, fruit and other tree and shrub crops;
gathering wild fruits, medicinal and other plants;
breeding, tending and feeding animals and poultry
mainly to obtain meat, eggs, milk, hair, skin or other
products; fetching water and gathering firewood;
storing produce for later use and carrying out some
processing of produce; building and maintaining
houses and other shelters; making tools, clothes and
utensils for use by the household; selling or bartering
some products at local markets. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 6330 Subsistence mixed crop and livestock
farmers
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statinių statymas ir priežiūra; (h) namų ūkio įrankių,
drabužių ir rakandų gamyba; (i) kai kurių produktų
pardavimas vietinėse turgavietėse ar natūriniai mainai.
Šio pogrupio profesijos pavyzdys – Mišriojo natūraliojo
ūkio augalų ir gyvulių augintojas Pastabos Natūraliojo
ūkio darbininkai, kurių pagrindinės užduotys yra vežti
vandenį ir rinkti malkas, skiriami 9624 pogrupiui
„Vandens vežikai ir malkų rinkėjai“. Natūraliojo žemės
ūkio darbininkai, kurie, paprastai prižiūrimi kitų
asmenų, atlieka tik tam tikrus nesudėtingus ar įprastus
darbus, skiriami atitinkamiems 92 pagrindinio pogrupio
„Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio
darbininkai“ pogrupiams.

household; (i) selling or bartering some products at
local markets. Examples of the occupations classified
here: - Mixed subsistence farmer Workers in a
subsistence setting whose main tasks are fetching
water and gathering firewood, are classified in Unit
group 9624, Water and firewood collectors. Workers in
subsistence agriculture who perform a limited range of
simple and routine tasks, usually under the direction of
others, are classified in the relevant unit group in Submajor group 92, Agricultural, forestry and fishery
labourers

634

Natūraliojo ūkio žvejai, medžiotojai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai
Subsistence fishers, hunters, trappers and gatherers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Natūraliojo ūkio žvejai, medžiotojai, miško gėrybių ir
vaistažolių rinkėjai

Description:

Subsistence fishers, hunters, trappers and gatherers

Aiškinamosios
pastabos:

Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių
Explanatory
rinkėjai renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus
notes:
augalus, medžioja gyvūnus ir spendžia jiems spąstus,
gaudo žuvis ir renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų
užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų
savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Pagrindinės
atliekamos užduotys: laukinių vaisių, šaknų, vaistingųjų
ir kitų augalų rinkimas; gyvūnų medžiojimas ir spąstų
jiems spendimas dažniausiai dėl mėsos, pieno, šerių,
odos ar kitų produktų; vandens vežimas ir malkų
rinkimas; žuvų gaudymas ir kitų vandens gyvūnų
rinkimas; produktų sandėliavimas ir pirminis
perdirbimas; namų ir kitų statinių statymas ir priežiūra;
namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų gamyba; kai
kurių produktų pardavimas vietinėse turgavietėse ar
natūriniai mainai. Šios grupės profesijos pogrupis 6340
Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių
rinkėjai

6340

Natūraliojo ūkio žvejai, medžiotojai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai
Subsistence fishers, hunters, trappers and gatherers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Natūraliojo ūkio žvejai, medžiotojai, miško gėrybių ir
vaistažolių rinkėjai

Description:

Subsistence fishers, hunters, trappers and gatherers

Aiškinamosios
pastabos:

Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių
Explanatory
rinkėjai renka laukinius vaisius, vaistinguosius ir kitus
notes:
augalus, medžioja gyvūnus ir spendžia jiems spąstus,
gaudo žuvis ir renka kitus vandens gyvūnus, kad galėtų
užsidirbti maistui, būstui ir dar šiek tiek gauti pajamų
savo ir savo ūkio poreikiams patenkinti. Atliekamos
užduotys: (a) laukinių vaisių, šaknų, vaistingųjų ir kitų
augalų rinkimas; (b) gyvūnų medžiojimas ar spąstų
jiems spendimas dažniausiai dėl mėsos, pieno, šerių,
odos ar kitų produktų; (c) vandens vežimas ir malkų
rinkimas; (d) žuvų gaudymas ir kitų vandens gyvūnų
rinkimas; (e) produktų sandėliavimas ir pirminis
perdirbimas; (f) namų ir kitų statinių statymas ir
priežiūra; (g) namų ūkio įrankių, drabužių ir rakandų
gamyba; (h) kai kurių produktų pardavimas vietinėse
turgavietėse ar natūriniai mainai. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Medžiotojas rinkėjas –
Natūraliojo ūkio miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjas –
Natūraliojo ūkio žvejys – Natūraliojo ūkio spąstų
spendėjas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Natūraliojo ūkio augalų augintojas – 6310
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Subsistence fishers, hunters, trappers and gatherers
gather wild fruits, medicinal and other plants, hunt and
trap animals, catch fish and gather various forms of
aquatic life in order to provide food, shelter and, in
some cases, a minimum of cash income for themselves
and their households. Tasks performed usually include:
gathering wild fruits, roots, medicinal and other plants;
hunting or trapping animals mainly to obtain meat,
milk, hair, skin or other products; fetching water and
gathering firewood; catching fish and gathering other
forms of aquatic life; storing or carrying out some
processing of their produce; building and maintaining
houses and other shelters; making tools, clothes and
utensils for use by the household; selling or bartering
some products at local markets. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 6340 Subsistence fishers, hunters, trappers and
gatherers

Subsistence fishers, hunters, trappers and gatherers
gather wild fruits, medicinal and other plants, hunt and
trap animals, catch fish and gather various forms of
aquatic life in order to provide food, shelter and, in
some cases, a minimum of cash income for themselves
and their households. Tasks include - (a) gathering wild
fruits, roots, medicinal and other plants; (b) hunting or
trapping animals mainly to obtain meat, milk, hair, skin
or other products; (c) fetching water and gathering
firewood; (d) catching fish and gathering other forms
of aquatic life; (e) storing or carrying out some
processing of their produce; (f) building and
maintaining houses and other shelters; (g) making
tools, clothes and utensils for use by the household; (h)
selling or bartering some products at local markets.
Examples of the occupations classified here: - Huntergatherer - Subsistence collector - Subsistence fisher Subsistence trapper Some related occupations
classified elsewhere: - Subsistence crop farmer - 6310 Subsistence livestock farmer - 6320 - Livestock farm
labourer - 9212 - Water and firewood collector - 9624
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– Natūraliojo ūkio gyvulių augintojas – 6320 –
Nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas – 9212
– Vandens vežikas ir malkų rinkėjas – 9624 Pastabos
Natūraliojo ūkio darbininkai, kurių pagrindinės
užduotys yra vežti vandenį ir rinkti malkas, skiriami
9624 pogrupiui „Vandens vežikai ir malkų rinkėjai“.
Natūraliojo žemės ūkio darbininkai, kurie, paprastai
prižiūrimi kitų asmenų, atlieka tik tam tikrus
nesudėtingus ar įprastus darbus, skiriami atitinkamiems
92 pagrindinio pogrupio „Nekvalifikuoti žemės, miškų
ir žuvininkystės ūkio darbininkai“ pogrupiams.

Workers in a subsistence setting whose main tasks are
fetching water and gathering firewood, are classified in
Unit group 9624, Water and firewood collectors.
Workers in subsistence agriculture who perform a
limited range of simple and routine tasks, usually under
the direction of others, are classified in the relevant
unit group in Sub-major group 92, Agricultural, forestry
and fishery labourers

7

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
Craft and related trades workers

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Description:

Craft and related trades workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai taiko savo
Explanatory
specialiąsias technines ir praktines žinias bei įgūdžius
notes:
pastatų statybos ir priežiūros srityse, lieja iš metalo,
montuoja metalinius statinius, reguliuoja stakles ar
gamina, derina, prižiūri ir taiso mašinas, įrangą ar
įrankius, atlieka spausdinimo darbus ir gamina ar
perdirba maisto produktus, tekstilės ar medienos,
metalo ir kitus gaminius bei gamina rankų darbo
dirbinius. Darbai atliekami rankomis arba rankinio
valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti
fizinių pastangų ir laiko sąnaudas, kurių reikia tam
tikroms užduotims atlikti, taip pat pagerinti gaminių
kokybę. Atliekant šias užduotis reikia išmanyti visas
gamybos proceso stadijas, naudojamas medžiagas ir
įrankius, taip pat galutinio gaminio pobūdį ir paskirtį.
Daugumai šios grupės profesijų reikia įgūdžių,
priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų
atliekamos užduotys: pastatų ir kitų statinių statyba,
priežiūra ir remontas; liejimas iš metalų, suvirinimas ir
formavimas; sunkių metalinių konstrukcijų, įrenginių ir
panašios įrangos įrengimas ir montavimas;
mechanizmų, prietaisų, įrankių ir kitų metalinių gaminių
gamyba; staklių derinimas operatoriams ar įvairių
staklių reguliavimas ir valdymas; pramoninių
mechanizmų, variklių, transporto priemonių, elektrinių
ir elektroninių prietaisų ir kitos įrangos montavimas,
priežiūra ir remontas; tiksliųjų prietaisų, papuošalų,
namų apyvokos reikmenų ir kitų gaminių iš tauriųjų
metalų, keramikos, stiklo ir kitos panašios produkcijos
gamyba; rankų darbo dirbinių gamyba; spausdinimo
darbų atlikimas; maisto produktų gamyba ir
apdorojimas, įvairių gaminių iš medienos, tekstilės,
odos ir panašių medžiagų gamyba. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Savarankiškai dirbantys kvalifikuoti darbininkai ir
amatininkai, kurie savo verslą valdo savarankiškai ar
padedami kelių kitų asmenų, taip pat gali atlikti įvairias
užduotis, susijusias su verslo vadyba, apskaita ir
buhalterija, klientų aptarnavimu, nors tokios užduotys
paprastai nėra pagrindinis jų darbas. Šios pagrindinės
grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius
pogrupius: 71 Statybininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai, išskyrus elektrikus 72 Metalų apdirbimo,
mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai 73
Amatininkai ir spausdinimo darbininkai 74
Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai
75 Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti
giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai
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Craft and related trades workers apply specific
technical and practical knowledge and skills in the
fields to construct and maintain buildings, form metal,
erect metal structures, set machine tools, or make, fit,
maintain and repair machinery, equipment or tools,
carry out printing work, and to produce or process
foodstuffs, textiles, or wooden, metal and other
articles, including handicraft goods. Competent
performance in most occupations in this major group
requires skills at the second ISCO skill level. The work is
carried out by hand and by hand-powered and other
tools which are used to reduce the amount of physical
effort and time required for specific tasks, as well as to
improve the quality of the products. The tasks call for
an understanding of all stages of the production
process, the materials and tools used, and the nature
and purpose of the final product. Most occupations in
this major group require skills at the second ISCO skill
level. Tasks performed by craft and related trades
workers usually include: constructing, maintaining and
repairing buildings and other structures; casting,
welding and shaping metal; installing and erecting
heavy metal structures, tackle and related equipment;
making machinery, tools, equipment, and other metal
articles; setting for operators, or setting and operating
various machine tools; fitting, maintaining and
repairing industrial machinery, engines, vehicles,
electrical and electronic instruments and other
equipment; making precision instruments, jewellery,
household and other precious-metal articles, pottery,
glass and related products; producing handicrafts;
executing printing work; producing and processing
foodstuffs and various articles made of wood, textiles,
leather and related materials. Supervision of other
workers may be included. Self employed craft and
related trades workers, who operate their own
businesses either independently or with assistance
from a small number of others, may also perform a
range of tasks associated with management of the
business, account and record keeping and client
service, although such tasks would not normally
comprise the major component of the work.
Occupations in this major group are classified into the
following sub-major groups: 71 Building and related
trades workers, excluding electricians 72 Metal,
machinery and related trades workers 73 Handicraft
and printing workers 74 Electrical and electronic trades
workers 75 Food processing, wood working, garment
and other craft and related trades worker
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71

Statybininkai ir susijusių profesijų darbininkai, išskyrus elektrikus
Building and related trades workers, excluding electricians

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Statybininkai ir susijusių profesijų darbininkai, išskyrus
elektrikus

Description:

Building and related trades workers, excluding
electricians

Aiškinamosios
pastabos:

Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai, išskyrus Explanatory
elektrikus, stato, prižiūri ir remontuoja pastatus, stato ir notes:
remontuoja pamatus, sienas ir statinius iš plytų,
akmenų ir panašių medžiagų, formuoja akmenį ir jį
dailina statybos ar kitiems tikslams. Kompetentingam
daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Darbai atliekami rankomis arba rankinio
valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti
fizinių pastangų ir laiko sąnaudas, kurių reikia tam
tikroms užduotims atlikti, taip pat pagerinti gaminių
kokybę. Atliekant šias užduotis, reikia išmanyti darbo
organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip
pat galutinio produkto pobūdį ir paskirtį. Pagrindinės
šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos
užduotys: pastatų ir kitų statinių statyba, priežiūra ir
remontas tradiciniais ir (arba) šiuolaikiniais statybos
būdais; pamatų klojimas, sienų ir statinių iš plytų,
akmenų ir panašių medžiagų statyba ir remontas;
karjeruose iškastų akmenų smulkinimas į plokštes ar
luitus; akmens pjovimas, formavimas ir apdaila statybai,
puošybai, paminklams ir panašiems tikslams;
gelžbetonio karkasų ir statinių statyba, taip pat
cementinių paviršių užbaigimas; medinių statinių ir
jungčių pjovimas, formavimas, surinkimas ir priežiūra;
įvairių statybos užduočių atlikimas ir pastatų priežiūra.
Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
skirstomos į tokias grupes: 711 Statybininkai,
montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai 712
Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai 713 Dažytojai, statybinių konstrukcijų
valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

711

Statybininkai montuotojai ir susijusių profesijų darbininkai
Building frame and related trades workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Statybininkai montuotojai ir susijusių profesijų
darbininkai

Description:

Building frame and related trades workers

Aiškinamosios
pastabos:

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai stato, kloja, prižiūri ir remontuoja pastatus, notes:
pamatus, sienas ir panašius statinius iš plytų, akmenų ir
panašių medžiagų, formuoja ir dailina akmenį statybos
ar kitais tikslais, taip pat atlieka įvairius statybos darbus
ir pastatų priežiūrą. Pagrindinės atliekamos užduotys:
pastatų ir kitų statinių statyba, priežiūra ir remontas
tradiciniais ir (arba) šiuolaikiniais statybos būdais;
pamatų, sienų ir statinių iš plytų, akmenų ir panašių
medžiagų klojimas, statyba ir remontas; karjeruose
iškasto akmens smulkinimas į luitus ar blokus;
statybinio, dekoratyvinio, paminklinio ir panašaus
akmens pjaustymas, formavimas ir gludinimas;
gelžbetonio karkasų ir statinių statyba, cementinių
paviršių užbaigimas; medinių statinių ir jungčių
pjovimas, formavimas, surinkimas ir priežiūra; įvairių
statybos užduočių atlikimas ir pastatų priežiūra. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
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Building and related trades workers construct, maintain
and repair buildings, erect and repair foundations,
walls and structures of brick, stone and similar
materials, shape and finish stone for building and other
purposes. The work is carried out by hand and by
hand-powered and other tools which are used to
reduce the amount of physical effort and time required
for specific tasks, as well as to improve the quality of
the products. The tasks call for an understanding of the
work organization, the materials and tools used, and
the nature and purpose of the final product.Competent
performance in most occupations in this sub-major
group requires skills at the second ISCO skill level.
Tasks performed by workers in this sub-major group
usually include: constructing, maintaining and repairing
buildings and other structures using traditional and/or
modern building techniques; constructing and
repairing foundations, walls and structures of brick,
stone and similar materials; breaking quarried stone
into slabs or blocks; cutting, shaping and finishing
stone for building, ornamental, monumental and other
purposes; erecting reinforced concrete frameworks and
structures as well as finishing and repairing cement
surfaces; cutting, shaping, assembling and maintaining
wooden structures and fittings; performing
miscellaneous construction and building maintenance
tasks. Supervision of other workers may be included.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 711 Building frame and
related trades workers 712 Building finishers and
related trades workers 713 Painters, building structure
cleaners and related trades workers

Building frame and related trades workers construct,
maintain and repair buildings, erect and repair
foundations, walls and structures of brick, stone and
similar materials, shape and finish stone for building
and other purposes, and perform miscellaneous
construction and building maintenance tasks. Tasks
performed usually include: constructing, maintaining
and repairing buildings and other structures by using
traditional and/or modern building techniques;
constructing and repairing foundations, walls and
structures of brick, stone and similar materials;
breaking quarried stone into slabs or blocks; cutting,
shaping and finishing stone for building, ornamental,
monumental and other purposes; erecting reinforced
concrete frameworks and structures as well as finishing
and repairing cement surfaces; cutting, shaping,
assembling and maintaining wooden structures and
fittings; performing miscellaneous construction and
building maintenance tasks. Supervision of other
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7111 Statybininkai 7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų
profesijų darbininkai 7113 Akmenų mūrininkai,
akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai 7114
Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų
profesijų darbininkai 7115 Dailidės ir staliai 7119 Kitur
nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų
profesijų darbininkai

workers may be included. Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:
7111 House builders 7112 Bricklayers and related
workers 7113 Stonemasons, stone cutters, splitters and
carvers 7114 Concrete placers, concrete finishers and
related workers 7115 Carpenters and joiners 7119
Building frame and related trades workers not
elsewhere classified

7111

Statybininkai
House builders

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statybininkai

Description:

House builders

Aiškinamosios
pastabos:

Statybininkai stato, prižiūri ir remontuoja namus ir
Explanatory
kitokius nedidelius pastatus, naudodami tradicinius ar notes:
šiuolaikinius statybos būdus ir medžiagas. Atliekamos
užduotys: (a) pastatų ar kitų statinių statybvietės
paruošimas; (b) stogą laikančiųjų konstrukcijų
montavimas, sienų statyba ir dengimas reikiamomis
medžiagomis; (c) gegnių įrengimas ir stogo dengimas;
(d) grindų lyginimas, kad jos būtų lygios ir tinkamos
naudoti; (e) pastatytų statinių priežiūra ir remontas; (f)
specialių darbų, pavyzdžiui, mūrijimo, dažymo,
santechnikos darbų ir elektros laidų išvedžiojimo
organizavimas tarpininkaujant subrangovams; (g)
subrangovų, darbininkų ir kitų darbuotojų veiklos
koordinavimas ir priežiūra. Šio pogrupio profesijų
pavyzdys: – Statybininkas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Statybos projekto vadovas –
1323 – Projekto statybininkas – 1323 – Pastatų statybos
darbų meistras – 3123

7112

Plytų mūrytojai ir susijusių profesijų darbininkai
Bricklayers and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Plytų mūrytojai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Bricklayers and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
Explanatory
cemento skiediniu mūrija plytas, skaldytus akmenis ir
notes:
panašius statybinius blokelius, stato ir remontuoja
sienas, pertvaras, arkas ir panašius statinius. Atliekamos
užduotys: (a) akmenų, plytų ir panašių statybinių
blokelių mūrijimas, statant ar remontuojant sienas,
pertvaras, židinius ir panašius statinius, pavyzdžiui,
gamyklų kaminus, aukštakrosnes, konverterius, degimo
ir kepimo krosnis, prieplaukas ir atramas; (b) takų,
bordiūrų ir grindinių klojimas; (c) plytų ir panašių
statybinių blokelių mūrijimas, grindžiant vidaus
kiemelius, statant sodo tvoras ir kitus dekoratyvinius
statinius. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Plytų
mūrininkas – Blokelių klojėjas – Ugniai atsparių plytų
klojėjas – Kaminų mūrininkas Kitur priskirta giminiška
profesija: – Akmenų mūrininkas – 7113

7113

Akmens mūrytojai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai
Stonemasons, stone cutters, splitters and carvers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Akmens mūrytojai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir
raižytojai

Description:

Stonemasons, stone cutters, splitters and carvers

Aiškinamosios

Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir

Explanatory

Stonemasons, stone cutters, splitters and carvers cut
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House builders erect, maintain and repair houses and
similar small buildings using either traditional or
modern techniques and materials. Tasks include - (a)
preparing ground for erecting building or other
structures; (b) erecting structures to support roof, and
building and covering walls with appropriate materials;
(c) fixing rafters to roof and covering with roofing
material; (d) levelling floor to make it smooth and
serviceable; (e) maintaining and repairing existing
structures; (f) arranging for specialized work such as
bricklaying, painting, plumbing and electrical wiring to
be done by subcontractors; (g) coordinating and
supervising the activities of subcontractors, labourers
and other workers. Examples of the occupations
classified here: - House builder Some related
occupations classified elsewhere: - Construction project
manager - 1323 - Project builder - 1323 - Construction
supervisor - 3123

Bricklayers and related workers lay bricks, pre-cut
stones and other types of building blocks in mortar to
construct and repair walls, partitions, arches and other
structures. Tasks include - (a) laying stone, brick and
similar building blocks to construct or repair walls,
partitions, fireplaces and other structures such as
smokestacks, furnaces, converters, kilns and ovens,
piers and abutments; (b) laying footpaths, kerbs and
pavements; (c) laying bricks or other masonry to build
patios, garden walls and other decorative installations.
Examples of the occupations classified here: Bricklayer - Block layer - Refractory bricklayer Chimney builder Some related occupations classified
elsewhere: - Stonemason -7113
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pastabos:

raižytojai pjausto ir formuoja kieto ir minkšto akmens
notes:
luitus bei plokštes, skirtas akmeninių statinių ir
paminklų statybai ir priežiūrai, raižo vaizdus bei skaičius
akmens luituose. Atliekamos užduotys: (a) pleištų
kalimas į iškastus akmenis, siekiant atskelti luitus ar
blokus; (b) granito, marmuro ir kitų akmenų luitų
atranka ir rūšiavimas; (c) statybinio ir paminklinio
akmens – granito ar marmuro – pjaustymas,
formavimas ir gludinimas rankinio naudojimo ar
rankinio valdymo įrankiais; (d) modelių gamyba ir
norimos formos žymėjimas ant akmens luito, kad vėliau
ją būtų galima išpjauti, išlyginti, išgręžti ar atlikti kitas
apdorojimo ar pjovimo operacijas; (e) simbolių, skaičių
ar vaizdų pjaustymas ir raižymas akmenų luituose,
naudojamuose paminklams ar memorialams; (f)
akmenų ruošimas paminklų ir memorialų statybai; (g)
senų pastatų, bažnyčių ir paminklų akmenų mūro
remontas ir keitimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Akmens raižytojas – Akmenskaldys – Granito
pjaustytojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Sienų ir grindų plytelių klojėjas – 7122 –
Akmens pjaustymo ar apdorojimo mašinų operatorius
– 8112

7114

Betonuotojai, tinkuotojai ir susijusių profesijų darbininkai
Concrete placers, concrete finishers and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Betonuotojai, tinkuotojai ir susijusių profesijų
darbininkai

Description:

Concrete placers, concrete finishers and related
workers

Aiškinamosios
pastabos:

Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų
Explanatory
profesijų darbininkai stato gelžbetonio karkasus ir
notes:
statinius, gamina betono liejinių formas, armuoja
betono konstrukcijas, betonuoja sienų angas ar šulinių
karkasus, lygina ir remontuoja betoninius paviršius, taip
pat atlieka mozaikinės apdailos darbus. Atliekamos
užduotys: (a) gelžbetoninių grindų, sienų, rezervuarų,
siloso bokštų ir kitų betoninių statinių statyba ir
remontas; (b) klojinių betonui gaminimas ar surinkimas
iš pusgaminių formų; (c) sienų angų ar šulinių karkasų
betonavimas; (d) betoninių statinių paviršių tinkavimas
ir lyginimas; (e) grindų dekoravimas atspariomis,
lygiomis mozaikinėmis plokštėmis, kurias sudaro
betono, smėlio pigmento ir marmuro dalelių mišinys.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Apdailininkas
cementiniu skiediniu – Apdailininkas betono mišiniu –
Mozaikų klojėjas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Betono apdailos mašinų operatorius –
8114 – Kelių dangos klotuvo operatorius – 8342

7115

Dailidės ir staliai
Carpenters and joiners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Dailidės ir staliai

Description:

Carpenters and joiners

Aiškinamosios
pastabos:

Dailidės ir staliai pjausto, formuoja, surenka, stato,
prižiūri ir taiso įvairius medinius ir kitus statinius bei
įrenginius. Atliekamos užduotys: (a) medinių statinių ir
panašių medienos dirbinių gamyba, taisymas ir
remontas darbo vietoje arba statybvietėse; (b) sunkių
medinių konstrukcijų konstravimas, statymas,
montavimas statybvietėse; (c) pastatų rėminių
konstrukcijų vidaus ir išorės elementų – sienų, durų,
durų ir langų rėmų, apdailos ir dangos – derinimas,
surinkimas ir keitimas; (d) scenos įrangos teatro
vaidinimams, kino filmams ar televizijos pastatymams

Explanatory
notes:

Carpenters and joiners cut, shape, assemble, erect,
maintain and repair various types of structures and
fittings made from wood and other materials. Tasks
include - (a) making, altering and repairing structural
and other woodwork at a work-bench and on a
construction site; (b) constructing, erecting and
installing heavy-framed wooden structures on building
sites; (c) fitting, assembling and altering internal and
external fixtures of buildings, such as walls, doors, door
and window frames, facings and panelling; (d) making,
repairing and fitting scenic equipment for theatrical
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and shape hard and soft stone blocks and slabs for the
construction and maintenance of stone structures and
monumental masonry, and carve designs and figures in
stone. Tasks include - (a) driving wedges into quarried
stone to break it into slabs or blocks; (b) selecting and
grading slabs and blocks of granite, marble, and other
stone; (c) cutting, shaping and finishing building and
monumental stone such as granite or marble using
hand tools or hand-held power tools; (d) making
patterns and marking shapes on stone for subsequent
sawing, planing, drilling and other dressing and cutting
operations; (e) cutting and carving characters, figures
or designs on stone blocks used for monuments or
memorials; (f) setting stone in the erection of
monuments and memorials; (g) repairing and replacing
stonework on old buildings, churches and monuments;
Examples of the occupations classified here: - Stone
Carver - Stone Cutter - Granite Cutter Some related
occupations classified elsewhere: - Wall and floor tiler 7122 - Machine operator (stone cutting or processing)
- 8112

Concrete placers, concrete finishers and related
workers erect reinforced concrete frameworks and
structures, make forms for moulding concrete,
reinforce concrete surfaces, cement openings in walls
or casings for wells, finish and repair cement surfaces
and carry out terrazzo work. Tasks include - (a)
constructing and repairing reinforced concrete floors,
walls, tanks, silos and other concrete structures; (b)
making shuttering or assembling prefabricated forms
for moulding concrete; (c) cementing openings in walls
or casings for wells; (d) finishing and smoothing
surfaces of concrete structures; (e) applying a durable,
smooth surfacing composed of cement, sand pigment
and marble particles to floors, known as a terrazzo
finish; Examples of the occupations classified here: Cement finisher - Concrete placer - Terrazzo worker
Some related occupations classified elsewhere: Concrete finishing machine operator - 8114 - Road
surface laying machinery operator- 8342
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gaminimas, montavimas ir remontas; (e) medinių
konstrukcijų ir priedų konstravimas, surinkimas,
keitimas ir remontas traukinių vagonuose, orlaiviuose,
laivuose, valtyse, plaustuose ir kitose transporto
priemonėse. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Dailidė statybininkas – Durų montuotojas – Dailidė
apdailininkas – Rėmų dailidė – Stalius – Medinių laivų
statytojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Vitrinų dirbėjas – 7522 – Račius – 7522

performances, motion picture or television
productions; (e) constructing, assembling, altering and
repairing wooden fixtures and fittings in train coaches,
aircraft, ships, boats, floats, and other vehicles.
Examples of the occupations classified here: Carpenter - Door installer - Finish Carpenter - Framer Joiner - Shipwright (wood) Some related occupations
classified elsewhere: - Cabinet maker - 7522 Wheelwright - 7522

7119

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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir susijusių
profesijų darbininkai

Description:

Building frame and related trades workers not
elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima 711 grupėje „Statybininkai
Explanatory
montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai“
notes:
nepriskirtus statybininkus montuotojus ir giminiškų
profesijų darbininkus. Pavyzdžiui, pogrupis apima
darbininkus aukštybininkus, pastolininkus ir
darbininkus griovėjus. Tokiais atvejais atliekamos
užduotys būtų šios: (a) laipiojimas ir įvairių statybos
darbų atlikimas bei pastatų priežiūra ant aukštų
statinių, pavyzdžiui, bokštų, kaminų ir bokštų smailių;
(b) laikinų metalinių ar medinių pastolių montavimas
statybvietėse; (c) pastatų ir kitų statinių griovimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Pastatų surenkamųjų
konstrukcijų montuotojas – Darbininkas griovėjas –
Pastolininkas – Darbininkas aukštybininkas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Nekvalifikuotas
statybos darbininkas – 9313 – Nekvalifikuotas griovimo
darbininkas – 9313

712

Statybininkai apdailininkai ir susijusių profesijų darbininkai
Building finishers and related trades workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Statybininkai apdailininkai ir susijusių profesijų
darbininkai

Description:

Building finishers and related trades workers

Aiškinamosios
pastabos:

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai dengia, tvirtina ar įrengia, prižiūri ir
notes:
remontuoja stogus, grindis, sienas, izoliavimo sistemas,
stiklina langus ar kitus rėmus, taip pat atlieka
vandentiekio, vamzdynų montavimo ir elektros
sistemos įrengimo darbus pastatuose ir kituose
statiniuose. Pagrindinės atliekamos užduotys: stogo
karkaso dengimas vienos ar kelių rūšių medžiagomis;
parketo ir kitų rūšių grindų klojimas ar grindų ir sienų
dengimas plytelėmis ar mozaikinėmis plokštėmis arba
sienų ir lubų tinkavimas; sienų, grindų ir lubų dengimas
izoliacinėmis medžiagomis; stiklo išpjovimas,
pritaikymas ir statymas į langus ir panašias angas;
vandentiekio ir vamzdyno montavimas; elektros laidų ir
panašios įrangos įrengimas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pogrupio
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7121
Stogdengiai 7122 Grindų ir plytelių klojėjai 7123
Tinkuotojai 7124 Darbininkai izoliuotojai 7125 Stikliai
7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai 7127
Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai
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This unit group covers building frame and related
trades workers not classified elsewhere in Minor group
711, Building frame and related trades workers. For
instance the unit group includes steeplejacks,
scaffolders and demolition workers. In such cases tasks
would include - (a) climbing and performing
miscellaneous construction and building maintenance
work on tall structures such as towers, chimneys and
spires; (b) erecting temporary metal or wooden
scaffolding on building sites; (c) demolishing buildings
and other structures. Examples of the occupations
classified here: - Prefabricated building assembler Skilled demolition worker - Scaffolder - Steeplejack
Some related occupations classified elsewhere: Construction labourer - 9313 - Demolition labourer9313

Building finishers and related trades workers cover,
apply or install, maintain and repair roofs, floors, walls,
insulation systems, glass in windows or other frames,
as well as plumbing, piping and electrical systems in
buildings and other structures. Tasks performed usually
include: covering roof frameworks with one or more
kinds of material; installing parquet and other kinds of
flooring or covering floors and walls with tiles or
mosaic panels; applying plaster to walls and ceilings;
applying insulating material to walls, floors and
ceilings; cutting, fitting and setting glass in windows
and similar openings; installing plumbing and pipeline
systems; installing electrical wiring and related
equipment. Supervision of other workers may be
included. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 7121Roofers
7122Floor layers and tile setters 7123 Plasterers 7124
Insulation workers 7125Glaziers 7126 Plumbers and
pipe fitters 7127Air conditioning and refrigeration
mechanics
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7121

Stogdengiai
Roofers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Stogdengiai

Description:

Roofers

Aiškinamosios
pastabos:

Stogdengiai dengia ir remontuoja visų tipų stogus
Explanatory
vienos ar kelių rūšių medžiagomis. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) brėžinių, techninių sąlygų ir statybviečių
nagrinėjimas, siekiant nustatyti reikiamas medžiagas;
(b) šlaitinių stogų gegnių dengimas šiferiu ir čerpėmis;
(c) hidroizoliacinės medžiagos klojimas ir metalinių ar
sintetinių medžiagų tvirtinimas prie pastato karkaso; (d)
stogo dangos matavimas ir pjaustymas, kad ji atitiktų
kraštus, kampus ir tokias iškyšas, kaip kaminai; (e)
natūralių medžiagų, pavyzdžiui, šiaudų, naudojimas
dengiant stogus; (f) tokių laikinų įrenginių, kaip
pastoliai ir kopėčios, montavimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Stogdengys bitumine danga –
Stogdengys metalo lakštais – Stogdengys šiferiu –
Stogdengys čerpėmis – Stogdengys – Stogdengys
šiaudais Pastabos Stogdengiai metalo lakštais
priskiriami 7121 pogrupiui „Stogdengiai“. Darbininkai,
gaminantys metalo lakštus, kuriais stogdengiai dengia
stogus, priskiriami 7213 pogrupiui „Skardininkai“.

7122

Grindų ir plytelių klojėjai
Floor layers and tile setters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Grindų ir plytelių klojėjai

Description:

Floor layers and tile setters

Aiškinamosios
pastabos:

Grindų ir plytelių klojėjai kloja, prižiūri ir remontuoja
Explanatory
grindų dangą ir kloja grindis, dengia sienas ir kitus
notes:
paviršius kilimine danga, plytelėmis ar mozaikinėmis
plokštėmis puošybos ar kitais tikslais. Atliekamos
užduotys: (a) grindų ploto ruošimas įvairioms dangoms
kloti; (b) kilimų, plytelių ar kitų medžiagų surinkimas ir
grindų klojimas jomis pagal projektą ir kitus techninius
reikalavimus; (c) sienų paviršių ruošimas dengti
plytelėmis ar kitomis medžiagomis puošybos ir kitais,
pavyzdžiui, garso izoliacijos, tikslais; (d) sienų, grindų ir
kitų paviršių klojimas, konstravimas ar dengimas
plytelėmis ir mozaikinėmis plokštėmis. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Parketo klojėjas – Marmuro
klojėjas derintojas – Plytelių klojėjas derintojas –
Kiliminės dangos klojėjas

7123

Tinkuotojai
Plasterers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tinkuotojai

Description:

Plasterers

Aiškinamosios
pastabos:

Tinkuotojai tvirtina, prižiūri ir taiso gipso kartono
Explanatory
plokštes pastatuose, taip pat dengia dekoratyvinę ir
notes:
apsauginę dangą iš gipso, cemento ir panašių
medžiagų statinių viduje ir išorėje. Atliekamos
užduotys: (a) pastatų vidaus sienų ir lubų dengimas
vienu ar keliais tinko sluoksniais, siekiant išlyginti
paviršius; (b) gipsinių dekoratyvinių lipdinių matavimas,
žymėjimas ir tvirtinimas, dekoratyvinių gipsinių atbrailų
liejimas ir lyginimas; (c) gipso kartono plokščių
matavimas, žymėjimas ir pjaustymas, jų kėlimas ir
vietos parinkimas, pritvirtinimas prie sienų, lubų ir
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Roofers build and repair roofs on all types of buildings
using one or more kinds of material. Tasks include - (a)
studying drawings, specifications and construction sites
to determine materials required; (b) covering roof
frameworks with slate and pre-fabricated tiles to cover
pitched roofs; (c) laying a waterproof shield and fixing
metallic or synthetic materials to a building’s frame; (d)
sizing and cutting roofing materials to fit around edges
corners and protuberances such as chimneys;. (e) using
natural materials such as thatching to provide roof
coverings; (f) creating temporary structures such as
scaffolding and ladders. Examples of the occupations
classified here: - Asphalt roofer - Metal roofer - Slate
roofer - Roof tiler - Roof fixer - Thatcher Installers of
metal roofing are classified in Unit group 7121,
Roofers. Workers who make sheet metal products for
adaptation and installation by roofers are classified in
Unit group 7213, sheet metal workers.

Floor layers and tile setters install, maintain and repair
flooring, and cover floors, walls and other surfaces with
carpets, tiles or mosaic panels for decorative or other
purposes. Tasks include - (a) preparing floor areas for
covering with a variety of materials; (b) assembling
carpet, tiles or other materials and laying them on
floors according to design and other specifications; (c)
preparing wall areas for covering with tiles or other
materials for decorative or other purposes such as
acoustic insulation; (d) setting tiles and constructing
and laying mosaic panels to walls, floors and other
surfaces. Examples of the occupations classified here: Parquetry worker - Marble setter - Tile setter - Carpet
layer

Plasterers install, maintain and repair plasterboard in
buildings, and apply decorative and protective
coverings of plaster, cement and similar material to the
interiors and exteriors of structures. Tasks include - (a)
applying one or more coats of plaster to interior walls
and ceilings of buildings to produce finished surface;
(b) measuring, marking and installing ornamental
plaster panels, and casting and trimming ornamental
plaster cornices; (c) measuring, marking and cutting
plasterboard, lifting and positioning panels and
securing them to walls, ceilings and battens; (d)
231/323
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lentjuosčių; (d) sandūrų ir vinių skylučių dengimas
šlapiu gipsu bei sandarikliais, jų išlyginimas šlapiais
šepetėliais ir švitriniu popieriumi; (e) išorinių pastato
sienų dengimas apsaugine ir dekoratyvine danga iš
cemento, gipso ar panašių medžiagų; (f) dekoratyvinių
lipdinių iš pluoštinio tinko gamyba ir tvirtinimas; (g)
dengimas garso izoliacija, izoliacine ir su gipsu
sumaišyta ugniai atsparia medžiaga, plastiniu cementu
ir panašiomis medžiagomis ir jų išlyginimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Tinkuotojas
sausatinkiu – Tinkuotojas pluoštinių medžiagų lakštais
– Tinkuotojas dekoratyviuoju tinku – Tinkuotojas –
Tinkuotojas kietu gipsu – Išorinio tinko tinkuotojas

covering joins and nail holes with wet plaster and
sealing compounds, and smoothing them using wet
brushes and sand paper; (e) applying protective and
decorative covering of cement, plaster and similar
materials to exterior building surfaces; (f) making and
installing decorative plaster fixtures of fibrous plaster;
(g) applying and finishing acoustic, insulating and
fireproofing materials bonded with plaster, plastic
cement and similar materials. Examples of the
occupations classified here: - Dry wall plasterer Fibrous plasterer - Ornamental plasterer - Plasterer Solid plasterer - Stucco plasterer

7124

Darbininkai izoliuotojai
Insulation workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Darbininkai izoliuotojai

Description:

Insulation workers

Aiškinamosios
pastabos:

Darbininkai izoliuotojai deda ir taiso izoliacines
Explanatory
medžiagas pastatuose, katiluose, vamzdžiuose ar
notes:
šaldymo įrenginiuose ir oro kondicionavimo sistemų
įrangoje. Atliekamos užduotys: (a) izoliacinės
medžiagos pjaustymas įvairiais dydžiais ir formomis; (b)
pastatų sienų, grindų ir lubų dengimas izoliacinės ar
garso izoliuojamosios medžiagos plokštėmis ar lakštais;
(c) izoliacinių ar garso izoliuojamųjų medžiagų pūtimas
arba kimšimas į plyšius pastatų sienose, grindyse ir
lubose naudojant elektrinius prietaisus; (d) planų,
techninių reikalavimų nagrinėjimas ir darbo vietų
apžiūra, siekiant nustatyti reikiamų izoliacinių
medžiagų tipą, kokybę ir kiekį; (e) atvirų įrangos,
pavyzdžiui, katilų, vamzdžių ir rezervuarų, paviršių
dengimas izoliacinėmis medžiagomis; (f) šaldymo ir oro
kondicionavimo įrangos izoliavimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Izoliuotojas – Garso izoliacijos
įrengėjas – Katilų ir vamzdžių izoliuotojas – Šaldymo ir
oro kondicionavimo įrangos izoliuotojas – Izoliacijos
įrengėjas

7125

Stikliai
Glaziers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Stikliai

Description:

Glaziers

Aiškinamosios
pastabos:

Stikliai matuoja, raižo, dailina, taiko ir įdeda stiklą ir
Explanatory
veidrodžius. Atliekamos užduotys: (a) stiklo parinkimas, notes:
reikiamo dydžio ir formos lakštų išrėžimas, įdėjimas į
pastatų langus, duris, dušus ir pertvaras; (b) stiklo ir
veidrodžių tvirtinimas stoglangiuose, vitrinose, vidinėse
sienose ir lubose; (c) transporto priemonių ar valčių
priekinių langų stiklų dėjimas ar keitimas; (d)
dekoratyvinių stiklinių elementų, pavyzdžiui, stiklinių
sienų, laiptinių, baliustradų ir vitražinių langų, kūrimas.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Transporto
priemonių stiklius – Stiklius – Stoglangių stiklius Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Stiklo
pjaustytojas – 7315 – Stiklo apdailininkas – 7315
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Insulation workers apply and repair insulating materials
to buildings, boilers, pipes or refrigeration and airconditioning equipment. Tasks include - (a) cutting
insulation material by size and shape; (b) applying
slabs and sheets of insulating or sound-absorbing
materials to walls, floors and ceilings of buildings; (c)
blow and pack insulating or sound-absorbing materials
into cavities between walls, floors and ceilings of
buildings with power-driven machines; (d) examining
plans, specifications and work sites to determine the
type, quality and quantity of insulation material
required; (e) applying insulating materials to exposed
surfaces of equipment such as boilers, pipes and tanks;
(f) insulating refrigeration and air-conditioning
equipment. Examples of the occupations classified
here: - Insulation worker - Acoustic insulation worker Boiler and pipe insulation worker - Refrigeration and
air-conditioning equipment insulation worker Insulation installer

Glaziers measure, cut, finish, fit and install flat glass and
mirrors. Tasks include - (a) selecting the type of glass
to be used, cutting to right size and shape and
installing in windows, doors, showers and partitions of
buildings; (b) installing glass and mirrors in skylights,
display cases, interior walls and ceilings; (c) installing or
replacing windscreens in vehicles or boats; (d) creating
decorative glass features such as glass walls, staircases,
balustrades and stained-glass windows. Examples of
the occupations classified here: - Autoglazier - Glazier Roofing glazier - Vehicle glazier Some related
occupations classified elsewhere: - Glass cutter -7315 Glass finisher -7315
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7126

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai
Plumbers and pipe fitters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai

Description:

Plumbers and pipe fitters

Aiškinamosios
pastabos:

Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai surenka,
Explanatory
montuoja, taiso ir prižiūri vamzdynus, nuotakynus,
notes:
nutekamuosius vamzdžius, ortakius ir panašius
įrenginius bei priedus, skirtus vandens, dujų, drenažo,
kanalizacijos, šildymo, vėsinimo ir vėdinimo sistemoms,
taip pat hidraulinei ir pneumatinei įrangai. Atliekamos
užduotys: (a) projektų brėžinių ir techninių sąlygų
nagrinėjimas, siekiant nustatyti vandentiekio,
kanalizacijos ir vėdinimo sistemų išdėstymą ir reikiamas
medžiagas; (b) drenažo, šildymo, vėdinimo,
vandentiekio ir kanalizacijos sistemų vamzdžių,
įrenginių ir priedų matavimas, pjaustymas, sriegimas,
lenkimas, jungimas, surinkimas, montavimas, priežiūra
ir remontas; (c) dujinių prietaisų, indaplovių ir vandens
šildytuvų, kriauklių ir klozetų įrengimas naudojant
rankinio valdymo ir elektrinius įrankius; (d) molinių,
betoninių ar ketinių vamzdžių klojimas grioviuose
formuojant nutekamuosius vamzdžius, drenažo
sistemas, vandentiekio vamzdynus ar kitais tikslais; (e)
įrengtų sistemų ir sumontuotų vamzdžių stebėjimas,
tikrinimas ir bandymai, naudojant slėginius prietaisus,
atliekant hidrostatinius bandymus, stebint ar taikant
kitus metodus. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Nuotakyno technikas – Dujų vamzdyno montuotojas –
Vamzdyno montuotojas – Vamzdžių klojėjas –
Santechnikas Kitur priskirta giminiška profesija: – Oro
kondicionavimo ir šaldymo įrangos mechanikas – 7127
Pastabos Metalinių kanalizacijos vamzdynų, nuotekų
vamzdynų ir ortakių montuotojai priskiriami 7126
pogrupiui „Vandentiekininkai ir vamzdynų
montuotojai“. Darbininkai, gaminantys gaminius iš
metalo lakštų, kuriuos santechnikai pritaiko ir įrengia,
priskiriami 7213 pogrupiui „Skardininkai“.

7127

Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai
Air conditioning and refrigeration mechanics

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai

Description:

Air conditioning and refrigeration mechanics

Aiškinamosios
pastabos:

Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai
surenka, montuoja ir taiso oro kondicionavimo ir
šaldymo sistemas ir įrangą. Atliekamos užduotys: (a)
projektų, brėžinių ir kitų techninių sąlygų nagrinėjimas;
(b) tokių komponentų, kaip oro kondicionavimo ir
šaldymo sistemų kompresoriai, varikliai,
kondensatoriai, garintuvai, jungikliai ir įrenginiai,
surinkimas, montavimas ir taisymas; (c) vamzdynų ir
įrangos sujungimas suveržiant, užkniedijant, suvirinant
ar sulituojant; (d) sistemų bandymai, gedimų
nustatymas ir įprastų priežiūros ar techninės priežiūros
darbų atlikimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Oro kondicionavimo įrangos mechanikas – Šaldymo
įrangos mechanikas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Vėdinimo vamzdyno įrengėjas
– 7126 – Santechnikas vamzdžių įrengėjas – 7126

Explanatory
notes:

Air conditioning and refrigeration mechanics assemble,
install, maintain and repair air conditioning and
refrigeration systems and equipment. Tasks include (a) interpreting blueprints, drawings or other
specifications; (b) assembling, installing and repairing
components such as compressors, motors, condensers,
evaporators, switches and gauges for air conditioning
and refrigeration systems; (c) connecting piping and
equipment by bolting, riveting, welding or brazing; (d)
testing systems, diagnosing faults and performing
routine maintenance or servicing. Examples of the
occupations classified here: - Air conditioning
equipment mechanic - Refrigeration mechanic Some
related occupations classified elsewhere: - Ventilation
pipe fitter - 7126 - Plumber and pipe fitter - 7126
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Plumbers and pipe fitters assemble, install, repair and
maintain pipe systems, drains, gutters, ducts and
related fittings and fixtures for water, gas, drainage,
sewerage heating cooling and ventilation systems, and
for hydraulic and pneumatic equipment Tasks include – (a) examining blueprints drawings and specifications
to determine the layout of plumbing and ventilation
systems and materials required (b) measuring, cutting,
threading, bending, jointing, assembling, installing,
maintaining and repairing pipes, fittings and fixtures of
drainage, heating, ventilation, water supply and
sewerage systems; (c) installing gas appliances,
dishwashers and water heaters, sinks and toilets using
hand and power tools; (d) laying clay, concrete or castiron pipes in ditches to form sewers, drains or water
mains, or for other purposes; (e) inspecting, examining
and testing installed systems and pipes, using pressure
gauge, hydrostatic testing, observation or other
methods. Examples of the occupations classified here: Drain technician - Gas fitter - Pipe fitter - Pipe layer Plumber Some related occupations classified
elsewhere: - Air conditioning and refrigeration
mechanics - 7127 Installers of metal drains, gutters and
ducts are classified in Unit group 7126, Plumbers and
pipe fitters. Workers who make sheet metal products
for adaptation and installation plumbers are classified
in Unit group 7213, Sheet metal workers.
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713

Dažytojai, statybos konstrukcijų valytojai ir susijusių profesijų darbininkai
Painters, building structure cleaners and related trades workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Dažytojai, statybos konstrukcijų valytojai ir susijusių
profesijų darbininkai

Description:

Painters, building structure cleaners and related trades
workers

Aiškinamosios
pastabos:

Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų Explanatory
profesijų darbininkai ruošia paviršius, juos dažo ir
notes:
dengia dažomosiomis medžiagomis, dengia pastatus ir
kitus statinius, transporto priemones ar įvairius
pramonės gaminius. Jie klijuoja pastato vidines sienas
ir lubas tapetais, valo kaminus ir išorinius pastatų ir kitų
statinių paviršius. Pagrindinės atliekamos užduotys:
paviršių ruošimas, jų dažymas ir pastatų bei kitų
statinių dengimas panašiomis dažomosiomis
medžiagomis; transporto priemonių ar įvairių
pramonės gaminių dažymas ar lakavimas, dažniausiai
rankiniais purkštuvais; vidinių sienų ir lubų klijavimas
tapetais, šilku ar kita medžiaga; kaminų valymas;
išorinių pastatų ir kitų statinių paviršių valymas. Gali
būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai 7132
Dažytojai purškėjai ir lakuotojai 7133 Statybinių
konstrukcijų valytojai

7131

Dažytojai ir susijusių profesijų darbininkai
Painters and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Dažytojai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Painters and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai ruošia
pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, juos dažo
apsauginiais ir dekoratyviniais dažais ar kitomis
medžiagomis ir klijuoja pastatų vidines sienas ir lubas
tapetais ir kitomis medžiagomis. Atliekamos užduotys:
(a) pastatų sienų ir kitų paviršių valymas ir ruošimas
dažyti ar klijuoti tapetais; (b) reikiamų spalvų dažų
parinkimas ir ruošimas maišant pigmentus ir priedus;
(c) pastatų paviršių, įrenginių ir priedų dažymas dažais,
laku ir panašiomis medžiagomis ar jų purškimas; (d)
tapetų ar kitos medžiagos matavimas ir klijavimas ant
vidinių sienų ir lubų; (e) paviršių dengimas dažais, laku
ir kandiku šepetėliais, voleliais ir purkštuvais. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Pastatų dažytojas –
Sienų apmušėjas

Explanatory
notes:

Painters and related workers prepare surfaces of
buildings and other structures for painting, apply
protective and decorative coats of paint or similar
materials, or cover interior walls and ceilings of
buildings with wallpaper or other finishes. Tasks
include - (a) cleaning and preparing walls and other
surfaces of buildings for painting or wallpapering; (b)
selecting and preparing paints to required colours by
mixing pigments and additives; (c) applying or spraying
paint, varnish, and similar materials to surfaces, fixtures
and fittings of buildings; (d) measuring and hanging
wallpaper or other fabrics on interior walls and ceilings;
(e) applying paints, varnishes and stains to surfaces
using brushes, rollers and sprays. Examples of the
occupations classified here: - Building painter Paperhanger

7132

Dažytojai purškėjai ir lakuotojai
Spray painters and varnishers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Dažytojai purškėjai ir lakuotojai

Description:

Spray painters and varnishers

Aiškinamosios
pastabos:

Dažytojai purškėjai ir lakuotojai, apsauginiu sluoksniu
dengia pramoninius gaminius ar statinius, naudodami
dažų ir lako purškimo įrangą. Atliekamos užduotys: (a)
paviršių ruošimas padengti, naudojant įvairius riebalų,
purvo ir rūdžių šalinimo būdus; (b) automobilių,
autobusų, sunkvežimių ir kitų transporto priemonių
dažymas, lakavimas ir dengimas kitomis apsauginėmis
dangomis; (c) metalinių, medinių ir kitų pramonės
gaminių dažymas, dengimas apsauginėmis emalio ar

Explanatory
notes:

Spray painters and varnishers operate spray painting
and varnishing equipment to apply protective coatings
to manufactured items or structures. Tasks include - (a)
preparing surfaces to be coated using a variety of
methods to remove grease, dirt and rust; (b) painting
cars, buses, trucks and other vehicles, and applying
varnish and other protective coatings; (c) applying
paint as well as protective coatings of enamel or
varnish on metal, wooden and other manufactured
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Painters, building structure cleaners and related trades
workers prepare surfaces and apply paint and similar
materials to buildings and other structures, vehicles or
various manufactured articles. They cover interior walls
and ceilings with wallpaper, clean chimneys and
exterior surfaces of buildings and other structures.
Tasks performed usually include: preparing surfaces
and applying paint and similar materials to buildings
and other structures; applying paint or varnish to
vehicles or various manufactured articles, usually with a
hand-spraying device; covering interior walls and
ceilings with wallpaper, silk or other fabrics; cleaning
chimneys; cleaning exterior surfaces of buildings and
other structures. Supervision of other workers may be
included. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 7131 Painters
and related workers 7132 Spray painters and varnishers
7133 Building structure cleaners
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lako dangomis, dažniausiai naudojant rankinį
purkštuvą. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Pramonės gaminių dažytojas – Transporto priemonių
dažytojas – Lakuotojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Pastatų dažytojas – 7131 –
Piešėjas dekoruotojas – 7316 – Ženklų piešėjas – 7316
– Medienos apdirbėjas -7521 – Metalo dengimo
mašinų operatorius – 8122

products, usually with a hand-spraying device.
Examples of the occupations classified here: Manufactured articles painter - Vehicle painter Varnisher Some related occupations classified
elsewhere: - Building painter - 7131 - Decorative
painter - 7316 - Sign writer - 7316 - Wood treater 7521 - Metal coating machine operator - 8122

7133

Statybos konstrukcijų valytojai
Building structure cleaners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Statybos konstrukcijų valytojai

Description:

Building structure cleaners

Aiškinamosios
pastabos:

Statybinių konstrukcijų valytojai valo išorinius pastatų ir Explanatory
kitų statinių paviršius, šalina suodžius iš kaminų.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) akmeninių, plytinių, metalinių
ar panašių išorinių paviršių valymas cheminėmis
medžiagomis, aukšto slėgio garo ar smėlio srove; (b)
dūmtraukių, kaminų ir jungiamųjų vamzdžių suodžių
valymas; (c) pastatų asbesto, pelėsio ir gaisro suniokotų
paviršių šalinimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Kaminkrėtys – Pastatų išorės valytojas – Pastatų išorės
valytojas smėliasraute Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Grafitų valytojas – 9129 –
Valytojas vandens srove – 9129

72

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių profesijų darbininkai
Metal, machinery and related trades workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir susijusių
profesijų darbininkai

Description:

Metal, machinery and related trades workers

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų
Explanatory
profesijų darbininkai lieja, virina, kala ir kitais būdais
notes:
formuoja metalą, stato, prižiūri ir remontuoja sunkias
metalines konstrukcijas, derina stakles, montuoja,
prižiūri ir remontuoja mašinas, įskaitant variklius,
transporto priemones, ar gamina įrankius ir įvairius
netauriųjų metalų gaminius. Kompetentingam daugelio
šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia
įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Darbai atliekami rankomis arba rankinio
valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti
fizinių pastangų ir laiko sąnaudas, kurių reikia tam
tikriems darbams atlikti, taip pat gaminių kokybei
pagerinti. Atliekant šias užduotis reikia išmanyti darbo
organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip
pat galutinio produkto pobūdį ir paskirtį. Pagrindinės
šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos
užduotys: liejimo formų ir gurgučių metalui lieti
gamyba; metalo liejimas, virinimas ir formavimas;
sunkių metalinių konstrukcijų, įrenginių ir panašios
įrangos montavimas, statyba, priežiūra ir remontas;
plieno ir kitų netauriųjų metalų kalimas ir formavimas,
gaminant ir taisant mechanizmus, įrankius, įrangą ir
kitus gaminius; staklių derinimas, kad operatoriai
galėtų su jomis dirbti, arba įvairių staklių derinimas ir
valdymas; pramoninių mašinų, tarp jų – variklių ir
transporto priemonių montavimas, priežiūra ir
remontas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
skirstomos į tokias grupes: 721 Skardininkai, metalinių
konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir
giminiškų profesijų darbininkai 722 Kalviai, įrankininkai

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Building structure cleaners clean exterior surfaces of
buildings and other structures, and remove soot from
chimneys. Tasks include - (a) cleaning exterior surfaces
of stone, brick, metal or similar materials by means of
chemicals, or a jet of steam or sand applied under high
pressure; (b) removing soot from flues, chimneys and
connecting pipes; (c) removing asbestos, mould and
fire damaged surfaces from buildings. Examples of the
occupations classified here: - Chimney sweep Building exteriors cleaner - Sandblaster (building
exteriors) Some related occupations classified
elsewhere: - Graffiti cleaner - 9129 - Water blaster 9129

Metal, machinery and related trades workers cast, weld,
forge and, by other methods, form metal, erect,
maintain and repair heavy metal structures, engage in
machine-tool setting as well as in fitting, maintaining
and repairing machinery, including engines, vehicles, or
they produce tools and various non-precious-metal
articles. Competent performance in most occupations
in this sub-major group requires skills at the second
ISCO skill level. The work is carried out by hand and by
hand-powered and other tools which are used to
reduce the amount of physical effort and time required
for specific tasks, as well as to improve the quality of
the products. The tasks call for an understanding of the
work organisation, the materials and tools used, and
the nature and purpose of the final product. Tasks
performed by workers in this sub-major group usually
include: making moulds and cores for casting metal;
casting, welding and shaping metal; installing, erecting,
maintaining and repairing heavy metal structures,
tackle and related equipment; forging and forming
steel and other non-precious metals to make and
repair machinery, tools, equipment and other articles;
setting for operators or setting and operating various
machine tools; fitting, maintaining and repairing
industrial machinery, including engines and vehicles.
Supervision of other workers may be included.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 721 Sheet and structural
metal workers, moulders and welders, and related
workers 722 Blacksmiths, toolmakers and related
trades workers 723 Machinery mechanics and repairers

235/323

ISCO-08

ir giminiškų profesijų darbininkai 723 Mašinų
mechanikai ir taisytojai
721

Skardininkai, metalinių konstrukcijų ruošėjai, montuotojai, metalo liejikai, formuotojai, suvirintojai ir susijusių profesijų darbininkai
Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Skardininkai, metalinių konstrukcijų ruošėjai,
montuotojai, metalo liejikai, formuotojai, suvirintojai ir
susijusių profesijų darbininkai

Description:

Sheet and structural metal workers, moulders and
welders, and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai,
metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų
darbininkai gamina liejimo formas ir formavimo
gurgučius metalui lieti, virina ir pjauna metalines
detales, gamina ir taiso gaminius iš metalo lakštų,
montuoja, stato, prižiūri ir remontuoja sunkias
metalines konstrukcijas, įrenginius, vagonus ar panašią
įrangą. Pagrindinės atliekamos užduotys: metalo
liejimo formų ir gurgučių gamyba; metalinių detalių
liejimas, virinimas ir formavimas; gaminių iš įvairių
metalų lakštų, pavyzdžiui, plieno, vario, alavo ar
žalvario, gamyba ir taisymas; sunkių metalinių
konstrukcijų, įrenginių, vagonų ir panašios įrangos
montavimas, statymas, priežiūra ir remontas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7211
Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai 7212
Suvirintojai 7213 Skardininkai 7214 Metalinių
konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai 7215
Takelažininkai ir lynų sujungėjai

Explanatory
notes:

Sheet and structural metal workers, moulders and
welders, and related workers, make moulds and cores
for casting metal, weld and cut metal parts, make and
repair articles of sheet metal, and install, erect,
maintain and repair heavy metal structures, tackle,
cable-cars and related equipment. Tasks performed
usually include: making moulds and cores for casting
metal; casting, welding and shaping metal parts;
making and repairing articles of sheet metal such as
sheet steel, copper, tin, or brass; installing, erecting,
maintaining and repairing heavy metal structures, as
well as tackle, cable cars and related equipment.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 7211 Metal moulders and
coremakers 7212 Welders and flame cutters 7213
Sheet metal workers 7214 Structural metal preparers
and erectors 7215 Riggers and cable splicers

7211

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai
Metal moulders and coremakers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

Description:

Metal moulders and coremakers

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai gamina
Explanatory
metalo liejimo formas ir gurgučius. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) metalo liejimo formų gamyba rankomis ar
naudojant pagalbinius įtaisus, mažas liejimo formas
gaminant prie darbastalio, didesnes – liejyklose ar
liejimo kriauklėse; (b) gurgučių, naudojamų metalinėse
formose, gamyba; (c) liejimo formų, gurgučių valymas
ir šlifavimas, paviršiaus nelygumų šalinimas; (d) tokių
detalių, kaip liejimo formų dalys, šablonai ir apatinės
plokštės, perkėlimas ir padėties reguliavimas,
naudojant kranus ar signalizavimas kitiems asmenims
perkelti detales; (e) šablonų įdėjimas į liejimo formos
dalis ir tų dalių sukabinimas; (f) snapelių,
horizontaliosios ir vertikaliosios lieties skylučių
išpjovimas liejimo formose; (g) viršutinės liejimo
formos dalies pakėlimas nuo apatinės dalies ir liejinių
išėmimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Liejimo
formų gamintojas – Metalo liejinių formuotojas

7212

Suvirintojai
Welders and flame cutters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Suvirintojai

Description:

Welders and flame cutters

Aiškinamosios
pastabos:

Suvirintojai suvirina ir pjauna metalines dalis dujų
liepsna, elektros lanku ir kitais karščio šaltiniais, kurie
išlydo ir pjauna ar išlydo ir sujungia metalo gaminius.

Explanatory
notes:

Welders and flame cutters weld and cut metal parts
using gas flame, electric arc and other sources of heat
to melt and cut, or to melt and fuse metal. Tasks
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Metal moulders and coremakers make moulds and
cores for casting metal. Tasks include - (a) making
moulds by hand or using auxiliary machines on a
bench for small metal castings, on the foundry floor, or
in a pit for large castings; (b) making cores for use in
metal moulds; (c) cleaning and smoothing moulds,
core boxes, and repairing surface imperfections; (d)
moving and positioning work pieces such as mould
sections, patterns, and bottom boards, using cranes, or
signalling others to move work pieces; (e) positioning
patterns inside mould sections and clamping sections
together; (f) cutting spouts, runner holes and sprue
holes into moulds; (g) lifting upper mould sections
from lower sections and remove moulded patterns.
Examples of the occupations classified here: Coremaker - Metal casting moulder
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Atliekamos užduotys: (a) metalinių dalių suvirinimas
dujų liepsna, elektros lanku, termito mišiniu ar kitais
būdais; (b) varžinių suvirinimo mašinų valdymas; (c)
litavimo lempų naudojimas švininių aptaisų, vamzdžių,
grindų ir kitų detalių iš švino gamybai ir remontui; (d)
metalinių detalių litavimas ar sutvirtinimas cinko ir
vario lydiniu; (e) metalinių dalių pjovimas dujų ar
elektros suvirinimo aparatais; (f) metalinių detalių
sujungimas rankiniu lituokliu; (g) montavimo, deginimo
ir suvirinimo procesų stebėsena, siekiant išvengti
detalių perkaitimo ar medžiagos rietimosi,
susitraukimo, išsikraipymo ar išsiplėtimo; (h) gaminių
defektų paieška ir jų matavimas liniuote ar šablonais,
siekiant užtikrinti techninių sąlygų atitiktį. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Suvirintojas cinko ir vario lydiniu
– Lituotojas liepsna – Suvirintojas

include - (a) welding metal parts using gas flame, or an
electric arc, thermite compound or other methods; (b)
operating resistance-welding machines; (c) using
blowtorch to make and repair lead linings, pipes, floors
and other lead fixtures; (d) brazing metal parts
together; (e) cutting metal pieces using gas flame or an
electric arc; (f) joining metal parts by hand soldering;
(g) monitoring the fitting, burning, and welding
processes to avoid overheating of parts or warping,
shrinking, distortion, or expansion of material; (h)
examining work pieces for defects and measuring work
pieces with straight edges or templates to ensure
conformance with specifications. Examples of the
occupations classified here: - Brazier - Flame cutter Welder

7213

Valcuotojai, skardininkai ir susijusių profesijų darbininkai
Sheet metal workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Valcuotojai, skardininkai ir susijusių profesijų
darbininkai

Description:

Sheet metal workers

Aiškinamosios
pastabos:

Skardininkai gamina, montuoja ir remontuoja gaminius Explanatory
ir jų dalis iš metalo lakštų, pavyzdžiui, plieno, vario,
notes:
alavo, žalvario, aliuminio, cinko ar galvanizuotos
geležies lakštų. Atliekamos užduotys: (a) metalo lakšto
žymėjimas pjauti ir formuoti; (b) namų apyvokos ir kitų
reikmenų ar dekoratyvinių gaminių ir priedų iš alavo,
vario ir lengvųjų lydinių gamyba ir remontas; (c) katilų,
rezervuarų, statinių ir panašių talpyklų gamyba bei
remontas; (d) transporto priemonių ir orlaivių dalių,
pagamintų iš metalo lakštų, montavimas ir remontas;
(e) projektų pertvarkymas į darbinius brėžinius, kuriais
vadovaujamasi konstruojant ir surenkant metalo lakštų
gaminius; (f) projekto reikalavimų, įskaitant aprėptį,
surinkimo seką, reikiamų būdų ir medžiagų, nustatymas
pagal projektus, brėžinius ir rašytinius ar žodinius
nurodymus; (g) gaminių kokybės ir montavimo patikra,
siekiant užtikrinti techninių sąlygų atitiktį. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Katilų šaltkalvis – Varkalys –
Transporto priemonių plonalakščių dalių šaltkalvis –
Alavinių gaminių šaltkalvis Pastabos Stogdengiai
metalo lakštais priskiriami 7121 pogrupiui
„Stogdengiai“. Metalinių vandentiekio ir kanalizacijos,
drenažo vamzdžių ir ortakių montuotojai priskiriami
7126 pogrupiui „Vandentiekininkai ir vamzdynų
montuotojai“. Darbininkai, gaminantys metalo lakštus,
kuriuos stogdengiai ir santechnikai pritaiko ir kuriuos
naudoja, priskiriami 7213 pogrupiui „Skardininkai“.

7214

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai
Structural metal preparers and erectors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai

Description:

Structural metal preparers and erectors

Aiškinamosios
pastabos:

Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai surenka,
stato ir išardo metalines pastatų ir kitų statinių
konstrukcijas. Atliekamos užduotys: (a) metalinių
konstrukcijų žymėjimas, nurodant, kur gręžti skyles,
kokios formos detales reikia pjauti ir kokias detales
formuoti, kad jas būtų galima naudoti pastatuose,
laivuose ir kituose statiniuose; (b) konstrukcinio plieno
gręžimas, pjovimas ir formavimas dirbtuvėse; (c)
plieninių dalių pastatams, tiltams ir kitiems statiniams

Explanatory
notes:

Structural metal preparers and erectors assemble, erect
and dismantle structural metal frames of buildings and
other structures. Tasks include - (a) marking metal
framework as a guide when drilling, cutting, and
shaping metal stock for use in buildings, ships and
other structures; (b) drilling, cutting and shaping
structural steel in a workshop; (c) erecting steel
framework for buildings, bridges and other
constructions; (d) assembling and erecting the
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Sheet metal workers make, install and repair articles
and parts of articles made out of sheet metal such as
sheet steel, copper, tin, brass, aluminium, zinc or
galvanised iron Tasks include - (a) marking sheet metal
for cutting and shaping; (b) making and repairing
household utensils and other articles in tin, copper and
light alloys, or ornamental articles and fittings; (c)
making and repairing boilers, tanks, vats and similar
containers; (d) installing and repairing sheet-metal
parts of vehicles and aircraft; (e) converting blueprints
into shop drawings to be followed in the construction
and assembly of sheet metal products; (f) determining
project requirements, including scope, assembly
sequences, and required methods and materials,
according to blueprints, drawings, and written or verbal
instructions; (g) inspecting product quality and
installation to ensure conformance to specifications.
Examples of the occupations classified here: Boilersmith - Coppersmith - Panel beater - Tinsmith
Installers of metal roofing are classified in Unit group
7121, Roofers. Installers of metal drains, gutters and
ducts are classified in Unit group 7126, Plumbers and
pipe fitters. Workers who make sheet metal products
for adaptation and installation by roofers and plumbers
are classified in Unit group 7213, sheet metal workers.
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montavimas; (d) laivų karkasų ir kitų metalinių dalių
surinkimas ir montavimas; (e) konstrukcinio plieno
lakšto dalių formavimas ir montavimas į statomus ar
remontuojamus laivus; (f) metalinių konstrukcijų
elementų kniedijimas rankiniu, mechaniniu būdu ar
pneumatiniu kniedytuvu. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Metalinių konstrukcijų montuotojas –
Metalinių konstrukcijų detalių ruošėjas – Kniedytojas
Kitur priskirta giminiška profesija: – Kniedžių gamybos
mašinų operatorius – 7223

framework and other metal parts of ships' structures;
(e) shaping and fitting structural-steel plates of ships
under construction or repair; (f) riveting structuralmetal members by hand, machine or pneumatic riveter.
Examples of the occupations classified here: - Erector,
structural metal - Preparer, structural metal - Riveter
Some related occupations classified elsewhere: - Rivet
production machine operator - 7223

7215

Takelažininkai, lynų montuotojai ir sujungėjai
Riggers and cable splicers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Takelažininkai, lynų montuotojai ir sujungėjai

Description:

Riggers and cable splicers

Aiškinamosios
pastabos:

Takelažininkai ir lynų sujungėjai surenka takelažo
įrenginius, skirtus įrangai bei statinių komponentams
perkelti, ar montuoja ir prižiūri kabelius, virves ir vielas
statybvietėse, pastatuose ar kituose statiniuose.
Atliekamos užduotys: (a) perkeliamų objektų dydžio,
formos ir svorio apskaičiavimas ir jų perkėlimo įrangos
tipo nustatymas; (b) kabelių, virvių, vielų, lynų ir kitų
įrenginių montavimas ir taisymas; (c) papildomų vielų,
virvių ir kabelių įtaisų sujungimas, taisymas ir
montavimas; (d) darbas komandoje, įrengiančioje ir
remontuojančioje gręžimo bokštus vandens, dujų ir
naftos šuliniams gręžti; (e) dekoracijų, apšvietimo ir
kitos įrangos kėlimas ir montavimas teatruose ir
filmuojant filmus; (f) ryšių bokštų, oro kabelių,
funikulierių bėgių, slidininkų keltuvų ir panašios
infrastruktūros įrengimas ir priežiūra. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Takelažininkas – Laivų
takelažininkas – Kabelių ir virvių sujungėjas – Bokštų
takelažininkas – Teatro takelažininkas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Kabelių sujungimo
įrangos operatorius – 8189 – Kranų, keltuvų ir panašių
įrengimų operatorius – 8343

Explanatory
notes:

Riggers and cable splicers assemble rigging gear to
move and position equipment and structural
components, or install and maintain cables, ropes and
wires on construction sites, buildings or other
structures Tasks include - (a) estimating the size, shape
and weight of objects to be moved and deciding on
the type of equipment to move them; (b) installing and
repairing cables, ropes, wires, pulleys and other tackle;
(c) joining, repairing and fitting attachments to wires,
ropes and cables; (d) working as member of crew
erecting and repairing derricks for drilling water, gasand oil-wells; (e) lifting and mounting scenery, lighting
and other equipment in theatres and on film sets; (f)
installing and maintaining communication towers,
aerial cableways, funicular railways, ski lifts and similar
infrastructure. Examples of the occupations classified
here: - Rigger - Ship rigger - Cable and rope splicer Tower rigger - Theatrical rigger Some related
occupations classified elsewhere: - Cable splicing
machine operator – 8189 - Crane, hoist and related
plant operators - 8343

722

Kalviai, įrankininkai ir susijusių profesijų darbininkai
Blacksmiths, toolmakers and related trades workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kalviai, įrankininkai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Blacksmiths, toolmakers and related trades workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai
Explanatory
plaktuku ar kūju kala strypus, virbus ir luitus iš geležies, notes:
plieno ir kitų metalų gamindami bei remontuodami
įvairius įrankius, prietaisus ir kitus gaminius, derina
stakles operatoriams ar derina ir patys valdo įvairias
stakles, poliruoja ir aštrina metalinius paviršius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: geležies, plieno ir
kitų metalų kalimas plaktuku ar kūju gaminant ar
taisant įvairius įrankius, prietaisus ar kitus gaminius;
staklių operatoriams derinimas ir įvairių staklių
derinimas, kad jos dirbtų su mažais nuokrypiais, ir
valdymas; metalinių paviršių ir įrankių poliravimas ir
aštrinimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų
operatoriai 7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų
darbininkai 7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir
operatoriai 7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir
įrankių galąstojai

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Blacksmiths, toolmakers and related trades workers,
hammer and forge bars, rods or ingots of iron, steel
and other metals to make and repair various kinds of
tools, equipment and other articles, set machine tools
for operators or set and operate various machine tools,
and polish and sharpen surfaces. Tasks performed
usually include: hammering and forging iron, steel and
other metals to make and repair various kinds of tools,
equipment and other articles; setting machine tools for
operators or setting and operating various machine
tools working to fine tolerances; polishing and
sharpening metal surfaces and tools. Occupations in
this minor group are classified into the following unit
groups: 7221 Blacksmiths, hammersmiths and forging
press workers 7222 Toolmakers and related workers
7223 Metal working machine tool setters and
operators 7224 Metal polishers, wheel grinders and
tool sharpeners
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7221

Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
Blacksmiths, hammersmiths and forging press workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai

Description:

Blacksmiths, hammersmiths and forging press workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai
Explanatory
plaktuku ar kūju kala strypus, virbus, luitus ir plokštes iš notes:
geležies, plieno ar kitų metalų, tempia vielą gamindami
ir remontuodami įvairius įrankius, metalinius gaminius,
įrangą ir žemės ūkio bei panašius įrenginius.
Atliekamos užduotys: (a) metalo kaitinimas žaizdre ir
gaminių gamyba bei remontas tempiant, lenkiant,
pjaunant, kalant ant priekalo, štampuojant, kerpant,
sujungiant, grūdinant ar kietinant; (b) įkaitinto metalo
formavimas mechaninio kūjo presu su atvirais
štampais; (c) krintančio kūjo su uždarais štampais
valdymas kalant metalo gaminius; (d) mechaninio
preso su uždarais metalo gaminių kalimo štampais
valdymas; (e) vielos tempimas; (f) darbų užsakymų ar
projektų nagrinėjimas, siekiant nustatyti galimus
nuokrypius ir mašinų derinimo veiksmų seką; (h)
mašinų dalių matavimas ir tikrinimas, siekiant užtikrinti
gaminio techninių sąlygų atitiktį. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Kalvis – Krintančio kalvės kūjo operatorius
– Metalo kalimo preso operatorius – Štampuotojas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Metalo
liejimo mašinų operatorius – 7223 – Staklių operatorius
– 7223

7222

Įrankininkai ir susijusių profesijų darbininkai
Toolmakers and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Įrankininkai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Toolmakers and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai gamina ir Explanatory
remontuoja pagal užsakymą pagamintus ir specialius
notes:
įrankius, sportinius ginklus, spynas, štampus, šablonus,
mechanizmų dalis ir kitus metalo gaminius rankiniais
įrankiais ir metalo apdirbimo prietaisais su mažais
nuokrypiais. Atliekamos užduotys: (a) inžinerinių
brėžinių ir įrankių, štampų, bandomųjų pavyzdžių ar
modelių techninių sąlygų aprašų nagrinėjimas ir
aiškinimas; (b) šablonų ir eskizų rengimas, darbo
procesų nustatymas; (c) matmenų, dydžių, formų ir
nuokrypių pavaizdavimas ir apskaičiavimas pagal
techninius reikalavimus; (d) metalo luitų ar liejimo
formų padėties reguliavimas, pritvirtinimas ir
matavimas, parengiant juos darbui staklėmis; (e)
įprastinių ir kompiuterinių programinio valdymo staklių
derinimas, valdymas ir priežiūra pjaunant, lenkiant,
tekinant, lyginant, gręžiant, šlifuojant ar kitaip
apdirbant gaminius, kad jų matmenys ir apdaila atitiktų
nustatytuosius; (f) detalių derinimas ir surinkimas
gaminant ir remontuojant smulkiuosius įrankius, įtaisus,
vidaus įrenginius ir matuoklius; (g) sportinių ginklų ir
kitų nedidelių ginklų taisymas ir modifikavimas; (h)
spynų ir jų dalių gamyba, surinkimas, pritaikymas ir
montavimas; (i) metalo šablonų, ruošiant metalo
liejimo formas, gaminimas ir remontas; (j) kontūrinių
linijų ir atskaitos taškų, pagal kurias kiti darbininkai
pjauna, lenkia, tekina, šlifuoja ar kitaip apdirba metalą,
žymėjimas ant metalo luitų; (k) pagamintų detalių
matmenų, lygiavimo ir gabaritų techninių reikalavimų
atitikties tikrinimas kontroliniais matavimo prietaisais ir
pagamintų gaminių veikimo
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Blacksmiths, hammersmiths and forging press workers
hammer and forge bars, rods, ingots and plates of iron,
steel or other metals, and draw wire to make and repair
various kinds of tools, metal articles, pieces of
equipment, and agricultural and related implements.
Tasks include - (a) heating metal in forge furnace and
manufacturing and repairing articles by drawing,
bending, (b) cutting, hammering metal on an anvil,
punching, shearing, joining and hardening or
tempering; (c) shaping heated metal into forgings on
power hammer equipped with open dies; (d) operating
closed-die drop hammer to forge metal articles; (e)
operating a power-press machine equipped with
closed dies to forge metal articles; (f) drawing wire; (g)
reading work orders or blueprints to determine
specified tolerances and sequences of operations for
machine setup; (h) measuring and inspecting machine
parts to ensure conformance to product specifications.
Examples of the occupations classified here: Blacksmith - Drop-hammer worker - Forging press
worker - Hammersmith Some related occupations
classified elsewhere: - Casting machine operator - 7223
- Machine-tool operator - 7223

Toolmakers and related workers make and repair
custom made and specialised tools, sports guns, locks,
dies, patterns, machinery components and other metal
articles using hand and machine tools to work metal to
fine tolerances. Tasks include - (a) reading and
interpreting engineering drawings and specifications of
tools, dies, prototypes or models; (b) preparing
templates and sketches, and determining work
processes; (c) visualizing and computing dimensions,
sizes, shapes, and tolerances of assemblies, based on
specifications; (d) positioning, securing and measuring
metal stock or castings to lay out for machining; (e)
setting up, operating and maintaining conventional
and computer numerically controlled machine tools to
cut, turn, mill, plane, drill, bore, grind or otherwise
shape workpiece to prescribed dimensions and finish;
(f) fitting and assembling parts to make and repair jigs,
fixtures and gauges; (g) repairing and modifying sports
guns and other small arms; (h) making, fitting,
assembling, repairing and installing lock parts and
locks; (i) making and repairing metal patterns for
preparation of foundry moulds; (j) laying out lines and
reference points on metal stock to guide other workers
who cut, turn, mill, grind or otherwise shape metal; (k)
verifying dimensions, alignments, and clearances of
finished parts for conformance to specifications, using
precision measuring instruments and testing
completed items for proper operation. Examples of the
occupations classified here: - Die maker - Gunsmith Jig maker - Locksmith - Patternmaker - Toolmaker
Some related occupations classified elsewhere: - Tool
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bandymas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Štampų
gamintojas – Ginklininkas – Smulkiųjų įrankių
gamintojas – Spynų gamintojas – Šablonų gamintojas –
Įrankininkas Kitur priskirta giminiška profesija: – Įrankių
gamybos mašinų operatorius – 7223

production machine operator - 7223

7223

Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
Metal working machine tool setters and operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

Description:

Metal working machine tool setters and operators

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
Explanatory
derina ir (arba) valdo įvairias stakles, dirbančiassu
notes:
mažais nuokrypiais. Atliekamos užduotys: (a) vienos ar
kelių rūšių metalo apdirbimo staklių derinimas, kad
būtų galima gaminti standartinius metalinius gaminius;
(b) metalo apdirbimo staklių, pavyzdžiui, tekinimo,
frezavimo, lyginimo, gręžimo, šlifavimo, drožimo ar
galandimo, įskaitant daugiafunkces programinio
valdymo metalo apdirbimo stakles, valdymas ir
kontrolė; (c) panašių užduočių atlikimas, gaminant
gaminius iš plastiko ir kitų metalo pakaitalų; (d) staklių
darbo stebėjimas, siekiant aptikti gaminamų gaminių
defektus ar staklių gedimus, staklių reguliavimas; (e)
gaminamų gaminių defektų tikrinimas ir jų matavimas,
siekiant nustatyti staklių darbo tikslumą, naudojant
liniuotes, šablonus ir kitus matavimo prietaisus; (f)
susidėvėjusių staklių priedų, pavyzdžiui, pjovimo
įrankių ir šepetėlių, keitimas, naudojant rankinius
įrankius. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Gręžimo
staklių operatorius – Staklių derintojas – Staklių
operatorius – Staklių derintojas operatorius – Metalo
lenkimo staklių operatorius

7224

Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
Metal polishers, wheel grinders and tool sharpeners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai

Description:

Metal polishers, wheel grinders and tool sharpeners

Aiškinamosios
pastabos:

Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai
poliruoja ir šlifuoja metalų paviršius, galanda įrankius.
Atliekamos užduotys: (a) stacionariųjų ar kilnojamųjų
šlifavimo ir poliravimo mašinų valdymas; (b)
pjaunamųjų įrankių ir prietaisų galandimas šlifavimo
staklėmis ar mechaninėmis šlifavimo mašinomis; (c)
pjūklų ašmenų ir tekstilės pluošto verpimo ir šukavimo
cilindrų metalinių dantelių taisymas, reguliavimas ir
galandimas; (d) šlifavimo staklių parengimas pagal
techninius reikalavimus; (e) staklių darbo priežiūra,
siekiant nustatyti, ar reikia jas sureguliuoti; staklių
darbo stabdymas kilus nesklandumų; (f) gaminamų
gaminių tikrinimas rankomis bei kitomis priemonėmis
ir matavimas, siekiant užtikrinti, kad jų paviršius ir
matmenys atitinka techninius reikalavimus; (g)
šlifavimo staklių parinkimas ir montavimas pagal
techninius reikalavimus, naudojant rankinius įrankius ir
taikant šlifavimo ir tekinimo žinias. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Metalo apdailininkas – Įrankių
šlifuotojas – Metalo poliruotojas – Peilių galąstojas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Metalo
apdailos mašinų operatorius – 8122 – Metalo
poliravimo mašinų operatorius – 8122

Explanatory
notes:

Metal polishers, wheel grinders and tool sharpeners
polish and grind metal surfaces and sharpen tools.
Tasks include - (a) operating fixed or portable buffing
and polishing machines; (b) sharpening cutting tools
and instruments using grinding wheels or mechanically
operated grinding machines; (c) repairing, adjusting
and sharpening saw blades and metal teeth of
cylinders in textile carding machines; (d) dressing
grinding wheels, according to specifications; (e)
monitoring machine operations to determine whether
adjustments are necessary; stop machines when
problems occur; (f) inspecting, feeling, and measuring
work pieces to ensure that surfaces and dimensions
meet specifications; (g) selecting and mounting
grinding wheels on machines, according to
specifications, using hand tools and applying
knowledge of abrasives and grinding procedures.
Examples of the occupations classified here: - Metal
finisher - Tool grinder - Metal polisher - Knife
sharpener Some related occupations classified
elsewhere: - Metal finishing machine operator - 8122 Metal polishing machine operator - 8122
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Metal working machine tool setters and operators set
and/or operate, various machine tools working to fine
tolerances. Tasks include - (a) setting one or more
types of machine tool for production of metal articles
in standardised series; (b) operating and monitoring
metalworking machines, such as lathes, milling,
planing, boring, drilling, grinding or honing machines,
including multi-purpose numerically controlled
metalworking machines; (c) performing similar tasks
when machining plastics and other metal substitutes;
(d) observing machine operations to detect work piece
defects or machine malfunctions, adjusting machines
as necessary; (e) inspecting work pieces for defects,
and measuring work pieces to determine accuracy of
machine operation, using rules, templates, or other
measuring instruments; (f) changing worn machine
accessories, such as cutting tools and brushes, using
hand tools. Examples of the occupations classified
here: - Boring machine operator - Machine tool setter Machine tool operator - Machine tool setter-operator Metal turner
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723

Mašinų mechanikai ir taisytojai
Machinery mechanics and repairers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Mašinų mechanikai ir taisytojai

Description:

Machinery mechanics and repairers

Aiškinamosios
pastabos:

Mašinų mechanikai ir taisytojai derina, montuoja,
Explanatory
prižiūri ir taiso variklius, transporto priemones, žemės
notes:
ūkio ar pramonės mašinas ir panašią mechaninę įrangą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: variklių, transporto
priemonių, žemės ūkio, pramonės mašinų ir panašios
mechaninės įrangos derinimas, montavimas, priežiūra ir
taisymas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 7231 Variklinių transporto priemonių
mechanikai ir taisytojai 7232 Orlaivių variklių
mechanikai ir taisytojai 7233 Pramonės ir žemės ūkio
mašinų mechanikai ir taisytojai 7234 Dviračių ir panašių
mechanizmų taisytojai Pastabos Profesijos priskiriamos
8 pagrindinei grupei „Įrenginių ir mašinų operatoriai ir
surinkėjai“, jeigu užduotims atlikti reikia darbo su
valdomomis ir kontroliuojamomis mašinomis patirties
ir jas išmanyti. Profesijos priskiriamos 9 pagrindinei
grupei „Nekvalifikuoti darbininkai“, jeigu užduotys yra
nesudėtingos ir įprastinės, joms dažniausiai reikia
rankinių įrankių, šiek tiek fizinių pastangų, nedaug
patirties ir darbo išmanymo arba jų iš viso nereikia, taip
pat nereikia daug iniciatyvos ar sprendimų.

7231

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai
Motor vehicle mechanics and repairers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai Description:

Motor vehicle mechanics and repairers

Aiškinamosios
pastabos:

Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai Explanatory
derina, montuoja, prižiūri, tvarko ir taiso keleivinių
notes:
automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių
transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą
panašią įrangą. Atliekamos užduotys: (a) variklių ir dalių
tikrinimas ir gedimų nustatymas; (b) variklinių
transporto priemonių ir motociklų variklių montavimas,
tikrinimas, bandymas ir priežiūra; (c) variklio mazgų
arba visų variklių pakeitimas; (d) sugedusių variklinių
transporto priemonių dalių montavimas, tikrinimas,
reguliavimas, išrinkimas, restauravimas ir keitimas; (e)
variklių ir stabdžių montavimas ar reguliavimas, vairo ar
kitų variklinių transporto priemonių mazgų
reguliavimas; (f) variklinių transporto priemonių
mechatronikos mazgų ir įtaisų montavimas,
reguliavimas, priežiūra ir keitimas; (g) planinių
priežiūros paslaugų teikimas, pavyzdžiui, alyvos
keitimas, sutepimas ir variklio sureguliavimas, kad
transporto priemonės veiktų sklandžiai ir būtų
laikomasi taršos reglamentuojamųjų dokumentų; (h)
variklių ir jų mazgų surinkimas po taisymo. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Automobilių stabdžių
sistemos priežiūros technikas – Kelių transporto
priemonių dyzelinių variklių surinkėjas – Variklinių
transporto priemonių variklių surinkėjas – Garažo
mechanikas – Motociklų mechanikas – Variklinių
transporto priemonių variklio ir kuro sistemų priežiūros
technikas – Variklinių transporto priemonių mechanikas
– Variklinių transporto priemonių mechatronikos
priežiūros technikas – Variklinių transporto priemonių
taisytojas – Variklinių transporto priemonių priežiūros
technikas – Smulkiųjų variklių

Motor vehicle mechanics and repairers fit, install,
maintain, service and repair engines and the
mechanical and related equipment of passenger cars,
delivery trucks, motorcycles and other motor vehicles.
Tasks include - (a) detecting and diagnosing faults in
engines and parts; (b) fitting, examining, testing and
servicing motor vehicle and motorcycle engines; (c)
replacing engine components or complete engines; (d)
fitting, examining, adjusting, dismantling, rebuilding
and replacing defective parts of motor vehicles; (e)
installing or adjusting motors and brakes, and
adjusting steering or other parts of motor vehicles; (f)
installing, adjusting, servicing and replacing
mechatronics components of motor vehicles; (g)
performing scheduled maintenance services, such as
oil changes, lubrications and engine tune-ups, to
achieve smoother running of vehicles and ensure
compliance with pollution regulations; (h) reassembling
engines and parts after being repaired. Examples of the
occupations classified here: - Automotive brakes
systems service technician - Diesel fitter (road
transport) - Engine fitter (motor vehicle) - Garage
mechanic - Motorcycle mechanic - Motor vehicle
engine and fuel systems service technician - Motor
vehicle mechanic - Motor vehicle mechatronics service
technician - Motor vehicle repairer - Motor vehicle
service technician - Small engine mechanic Some
related occupations classified elsewhere: - Bicycle
repairer - 7234 - Automotive electrician - 7412 Electrical mechanic - 7412 - Motor vehicle engine
assembler - 8211
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Machinery mechanics and repairers fit, install, maintain
and repair engines, vehicles, agricultural or industrial
machinery and similar mechanical equipment. Tasks
performed usually include: fitting, installing,
maintaining and repairing engines, vehicles,
agricultural or industrial machinery and similar
mechanical equipment. Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:
7231 Motor vehicle mechanics and repairers 7232
Aircraft engine mechanics and repairers 7233
Agricultural and industrial machinery mechanics and
repairers 7234 Bicycle and related repairers
Occupations are classified in Major group 8, Plant and
machine operators and assemblers, if the tasks call
mainly for experience with and an understanding of
the machinery operated and monitored. Occupations
are classified in Major group 9, Elementary
occupations, if the tasks are of a simple and routine
nature, mainly entail the use of hand-held tools, some
physical effort, little or no previous experience and
understanding of the work and limited initiative or
judgement.
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mechanikas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Dviračių taisytojas – 7234 – Automobilių
elektrikas – 7412 – Elektromechanikas – 7412 –
Variklinių transporto priemonių variklių surinkėjas –
8211
7232

Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai
Aircraft engine mechanics and repairers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai

Description:

Aircraft engine mechanics and repairers

Aiškinamosios
pastabos:

Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai montuoja,
Explanatory
prižiūri ir taiso orlaivių variklius ir mazgus, pavyzdžiui,
notes:
korpusus, hidraulines ir pneumatines sistemas, bei
atlieka jų kapitalinį taisymą. Atliekamos užduotys: (a)
orlaivių variklių montavimas, reguliavimas, bandymas ir
priežiūra; (b) variklio dalių ar viso variklio keitimas
nauju; (c) orlaivių korpusų ir orlaivių mazgų, įskaitant
nusileidimo įtaisų, hidraulinių sistemų ir ledo tirpdymo
įrenginių, apžiūra ir patikra, siekiant nustatyti
nusidėvėjimą, trūkius, lūžius, protėkius ir kitas
problemas; (d) orlaivių struktūrinių, mechaninių ir
hidraulinių sistemų priežiūra, taisymas ir kapitalinis
taisymas bei bandymas; (e) techninių vadovų,
priežiūros biuletenių ir kitų techninių sąlygų skaitymas
ir aiškinimas, siekiant patikrinti jų laikymąsi ir nustatyti
gedimo priežastį ar sugedusių detalių taisymo ar
keitimo būdą; (f) orlaivių konstrukcijų, funkcinių
komponentų ir tokių dalių, kaip sparnai ir fiuzelažas,
takelažas, hidrauliniai įrenginiai, deguonies sistemos,
kuro sistemos, elektros sistemos, tarpinės ir plombos,
priežiūra, taisymas ir kapitalinis taisymas; (g) baigto
darbo patikra, siekiant patvirtinti, ar priežiūra atitinka
standartus ir orlaivis yra paruoštas darbui; (h) taisymo
žurnalo pildymas, visos profilaktinės orlaivio priežiūros
ir einamojo taisymo registravimas; (i) orlaivių elektrinių
ir elektroninių komponentų, surinktų įrenginių ir
sistemų montavimas ir bandymai; (j) komponentų
sujungimas į sistemas, pavyzdžiui, radijo sistemas,
prietaisus, magnetus, inverterius ir kuro pripildymo
skrydžio metu sistemas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Orlaivių variklių mechanikas – Orlaivių
korpusų priežiūros inžinierius – Orlaivių variklių
priežiūros inžinierius – Orlaivių priežiūros vadovas –
Orlaivių mechanikas – Orlaivių rekonstruotojas –
Orlaivių priežiūros technikas – Korpuso ir elektros
sistemos mechanikas – Korpuso mechanikas – Aviacijos
technikas – Sraigtasparnių mechanikas – Reaktyvinių
variklių mechanikas – Orlaivių pneumatinių ir
hidraulinių sistemų mechanikas – Orlaivių elektros
sistemos mechanikas – Raketų variklių komponentų
mechanikas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Aeronautikos inžinierius – 2144 – Orlaivių
priežiūros inžinierius (avionikos) – 7421 – Avionikos
technikas – 7421 – Orlaivių variklių surinkėjas – 8211

7233

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai
Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai Description:

Agricultural and industrial machinery mechanics and
repairers

Aiškinamosios
pastabos:

Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai Explanatory
derina, montuoja, tikrina, prižiūri ir taiso variklius
notes:
(išskyrus variklinių transporto priemonių, orlaivių ir
elektrinius variklius), žemės ūkio ir pramonės mašinas

Agricultural and industrial machinery mechanics and
repairers fit, install, examine, service and repair
engines, agricultural and industrial machinery and
mechanical equipment, except motor vehicle, aircraft

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Aircraft engine repairers and mechanics fit, service,
repair and overhaul aircraft engines and assemblies,
such as airframes, hydraulic, and pneumatic systems.
Tasks include - (a) fitting, examining, testing and
servicing aircraft engines; (b) replacing engine
components or complete engines; (c) examining and
inspecting airframes and aircraft components,
including landing gear, hydraulic systems, and de-icers
to detect wear, cracks, breaks, leaks, or other problems;
(d) maintaining, repairing, overhauling, modifying and
testing aircraft structural, mechanical and hydraulic
systems; (e) reading and interpreting manuals, service
bulletins, and other specifications to determine the
feasibility and method of repairing or replacing
malfunctioning or damaged components; (f)
maintaining, repairing and rebuilding aircraft
structures, functional components, and parts such as
wings and fuselage, rigging, hydraulic units, oxygen
systems, fuel systems, electrical systems, gaskets, and
seals; (g) inspecting completed work to certify that
maintenance meets standards and the aircraft is ready
for operation; (h) maintaining repair logs, documenting
all preventive and corrective aircraft maintenance; (i)
installing and testing electrical and electronic
components, assemblies, and systems in aircraft; (j)
connecting components to assemblies such as radio
systems, instruments, magnetos, inverters, and in-flight
refuelling systems. Examples of the occupations
classified here: - Aircraft engine fitter - Aircraft
maintenance engineer (airframes) - Aircraft
maintenance engineer (engines) - Aircraft maintenance
supervisor - Aircraft mechanic - Aircraft restorer Aircraft service technician - Airframe and power plant
mechanic - Airframe mechanic - Aviation maintenance
technician, - Helicopter mechanic - Jet engine
mechanic - Pneudraulic systems mechanic (aircraft) Powerplant mechanic (aircraft) - Rocket engine
component mechanic Some related occupations
classified elsewhere: - Aeronautical engineer - 2144 Aircraft maintenance engineer (avionics) - 7421 Avionics technician - 7421 - Aircraft engine assembler8211
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bei mechaninę įrangą. Atliekamos užduotys: (a) variklių,
mašinų ir mechaninės įrangos derinimas, surinkimas,
tikrinimas, priežiūra ir taisymas; (b) stacionariųjų
variklių ir mechanizmų sutepimas; (c) naujų
mechanizmų ir mechaninės įrangos tikrinimas ir
bandymas, kad jie atitiktų standartus ir techninius
reikalavimus; (d) mechanizmų ir įrangos išrinkimas,
siekiant išimti detales ir taisyti; (e) detalių apžiūra,
siekiant nustatyti jų defektus, pavyzdžiui, lūžius ir per
didelį nusidėvėjimą; (f) naujų mechanizmų ir įrangos
išbandymas patikrinant, ar taisymas atliktas tinkamai;
(g) atlikto taisymo ir priežiūros darbų registravimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Statybos mašinų
mechanikas – Statybos mašinų taisytojas – Žemės ūkio
mašinų mechanikas – Gavybos mašinų montuotojas –
Kasybos mašinų taisytojas – Stacionariųjų variklių
montuotojas – Stacionariųjų variklių taisytojas –
Traukinių variklių montuotojas – Traukinių variklių
taisytojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Oro kondicionavimo įrangos mechanikas –
7127 – Elektromechanikas – 7412 – Mechaninių mašinų
surinkėjas – 8211

and electric motors. Tasks include - (a) fitting,
installing, examining, servicing and repairing engines,
machinery and mechanical equipment; (b) oiling and
greasing stationary engines and machinery; (c)
inspecting and testing new machinery and mechanical
equipment for conformity with standards and
specifications; (d) disassembling machinery and
equipment to remove parts and make repairs; (e)
examining parts for defects such as breakage and
excessive wear; (f) operating newly repaired machinery
and equipment to verify the adequacy of repairs; (g)
recording repairs and maintenance performed.
Examples of the occupations classified here: Construction machinery mechanic - Construction
machinery repairer - Farm machinery repairer - Mining
machinery fitter - Mining machinery repairer Stationary engine fitter - Stationary engine repairer Train engine fitter - Train engine repairer Some related
occupations classified elsewhere: - Air conditioning
equipment mechanic - 7127 - Electrical mechanic 7412 - Mechanical machinery assembler- 8211

7234

Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai
Bicycle and related repairers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai

Description:

Bicycle and related repairers

Aiškinamosios
pastabos:

Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai surenka,
Explanatory
prižiūri, tvarko ir taiso mechaninę ir panašią dviračių,
notes:
rikšų, kūdikių, neįgaliųjų vežimėlių ir panašių bevariklių
transporto priemonių įrangą. Atliekamos užduotys: (a)
dviračių ir kitų bevariklių transporto priemonių
tikrinimas, priežiūra ir taisymas; (b) guolių ir kitų
judamųjų detalių valymas ir sutepimas; (c) detalių ir
priedų, pavyzdžiui, stabdžių, pavarų, transmisijos
mechanizmų, ratų ir rankenų, keitimas ir taisymas; (d)
padangų keitimas ir oro slėgio kontrolė; (e) rėmų
dažymas purškiant dažus; (f) naujų dviračių, vežimėlių ir
panašios bevariklės technikos surinkimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Dviračių mechanikas – Dviračių
taisytojas – Kūdikių vežimėlių taisytojas – Neįgaliųjų
vežimėlių taisytojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Mopedų taisytojas – 7231 –
Variklinių rikšų mechanikas – 7231

73

Amatininkai ir spausdinimo darbininkai
Handicraft and printing workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Amatininkai ir spausdinimo darbininkai

Description:

Handicraft and printing workers

Aiškinamosios
pastabos:

Amatininkai ir spausdinimo darbininkai derina savo
Explanatory
meninius ir praktinio darbo įgūdžius kurdami,
notes:
gamindami, prižiūrėdami ir dekoruodami tiksliuosius
prietaisus ir muzikos instrumentus, juvelyrinius
dirbinius ir kitus gaminius iš tauriųjų metalų, keramikos,
porceliano ir stiklo, taip pat gaminius iš medienos ar
tekstilės, odos bei panašių medžiagų, spaudos
gaminius, pavyzdžiui, knygas, laikraščius ir žurnalus. Jie
naudoja tradicinius ir (arba) naujus įvairių gaminių
raižymo, liejimo, surinkimo, audimo ir dekoravimo,
šrifto surinkimo ir išdėstymo prieš spausdinimą,
spaudos mašinų montavimo ir valdymo, knygų įrišimo
ir kitų spaudinių apdailos darbų atlikimo, trafaretų
parengimo ir trafaretinės spaudos įrangos
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Bicycle and related repairers fit, maintain, service and
repair the mechanical and related equipment of
bicycles, rickshaws, baby carriages, wheelchairs and
similar non-motorized transport equipment. Tasks
include - (a) examining, servicing and repairing bicycles
and other non-motorized transport equipment; (b)
cleaning and lubricating bearings and other moving
parts; (c) replacing and repairing components and
accessories, such as brakes, gears, driving chain
mechanism, wheels, and handle bars; (d) changing
tyres and controlling air pressure; (e) spray-painting
frames; (f) assembling new bicycles, wheelchairs and
similar non-motorized equipment. Examples of the
occupations classified here: - Bicycle mechanic - Bicycle
repairer - Perambulator repairer - Wheelchair repairer
Some related occupations classified elsewhere: Moped repairer - 7231 - Motorized rickshaw mechanic
- 7231

Handicraft and printing workers combine artistic and
manual skills to design, produce, maintain and
decorate precision instruments, musical instruments,
jewellery and other precious-metals, pottery, porcelain
and glassware, items made of wood or textile, leather
or related materials, and printed products such as
books, newspapers and magazines. They apply
traditional and/or recently developed techniques to
carve, mould, assemble, weave and decorate various
articles, to compose and set type prior to printing, to
set up and operate printing presses, to bind and finish
printed products, and to prepare stencils and operate
screen printing equipment. Competent performance in
most occupations in this sub-major group requires
243/323
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valdymo būdus. Kompetentingam daugelio šio
pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių,
priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Darbai gali būti atliekami rankomis ar rankinio valdymo
ir rankiniais elektriniais įrankiais ir tam tikrais atvejais
sumontuojant ir valdant mechanizmus ir stakles. Šio
pagrindinio pogrupio darbininkai turi išmanyti darbo
organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius,
galutinio produkto pobūdį ir paskirtį. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys:
navigacijos, meteorologijos, optikos ir kitų tiksliųjų
prietaisų ir įrangos gamyba ir taisymas; muzikos
instrumentų gamyba ir taisymas; juvelyrinių dirbinių ir
gaminių iš tauriųjų metalų gamyba; gaminių iš molio,
porceliano, keramikos ir stiklo gamyba; įvairių gaminių
spalvinimas ir puošimas; rankų darbo dirbinių iš
medienos ar tekstilės, odos ir panašių medžiagų
gamyba; spausdinimo ar knygų įrišimo darbai. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias
grupes: 731 Amatininkai 732 Spausdinimo darbininkai

skills at the second ISCO skill level. The work may be
carried out by hand or involve the use of hand tools,
hand-held power tools and in some cases the set up
and operation of machinery and machine tools. The
tasks call for an understanding of the work
organisation, the materials and tools used, and the
nature and purpose of the final product. Tasks
performed by workers in this sub-major group usually
include: making and repairing nautical, meteorological,
optical and other precision instruments and
equipment; making and repairing musical instruments;
making jewellery and precious metalware; making
pottery, porcelain ware, ceramics and glassware;
painting and decorating various articles; producing
handicraft articles in wood or textile, leather and
related materials; performing printing or book-binding
tasks. Supervision of other workers may be included.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 731 Handicraft workers
732 Printing trades workers

731

Amatininkai
Handicraft workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Amatininkai

Description:

Handicraft workers

Aiškinamosios
pastabos:

Amatininkai derina savo meninius ir meistriškumo
Explanatory
įgūdžius kurdami, gamindami, taisydami, reguliuodami, notes:
prižiūrėdami ir dekoruodami tiksliuosius prietaisus ir
muzikos instrumentus, juvelyrinius dirbinius ir kitus
gaminius iš tauriųjų metalų bei dirbinius iš molio ir
porceliano. Jie naudoja tradicinius ir (arba) naujai
sukurtus įvairių stiklo, keramikos, tekstilės, šiaudų,
akmens, medienos ir odos gaminių raižymo, liejimo,
surinkimo, audimo ir dekoravimo būdus. Pagrindinės
atliekamos užduotys: muzikos instrumentų ir tiksliųjų
prietaisų gamyba, kalibravimas, taisymas, priežiūra ir
įrengimas; juvelyrinių dirbinių, apeiginių ar religinių
gaminių iš aukso, sidabro, kitų tauriųjų metalų ar
brangakmenių gamyba, reguliavimas, taisymas ar
vertinimas; brangakmenių ar pusbrangių akmenų,
įskaitant deimantus, pjovimas, poliravimas ir įstatymas,
raštų graviravimas ant juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų
metalų gaminių; molio, porceliano gaminių, sanitarinių
gaminių, plytų, plytelių ir šlifavimo ratų ruošimas
rankomis ar mašinomis; stiklo pūtimas, liejimas,
spaudimas, pjovimas, kirpimas, šlifavimas ir
poliravimas, lieto stiklo formavimas šablonais; gaminių
iš vilnos, tekstilės, stiklo, keramikos ir kitų medžiagų
dekoravimas, raidžių, skaičių, monogramų ir vaizdų
planavimas, išdėstymas ir piešimas, kad iš jų susidarytų
ženklai; tradicinių būdų, pavyzdžiui, džiovinimas,
impregnavimas, taikymas ruošiant medį, šiaudus,
rotangą, nendres, akmenį, molį, kriaukles ir kitas
medžiagas, įvairių arba dekoratyvinių gaminių, skirtų
asmeniniam naudojimui ar ūkio reikmėms, raižymas,
liejimas, surinkimas, audimas arba piešimas ant jų ar jų
dekoravimas; medžiagų pintiems baldams, šepečiams ir
šluotoms ruošimas, įvairių krepšių pynimas; audinių,
megztų, siuvinėtų ir kitokių drabužių bei namų ūkio
reikmenų gamyba tradiciniais būdais. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7311 Tiksliųjų
prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai 7312 Muzikos
instrumentų gamintojai ir derintojai 7313 Juvelyrai ir
tauriųjų metalų apdirbėjai 7314 Keramikai, puodžiai ir
giminiškų profesijų darbininkai 7315 Stiklo dirbinių
meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai 7316 Ženklų piešėjai,
dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai 7317
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Handicraft workers combine artistic and manual skills
to design, make, repair, adjust, maintain and decorate
precision instruments, musical instruments, jewellery
and other precious-metals, pottery and porcelain ware.
They apply traditional and/or recently developed
techniques to carve, mould, assemble, weave and
decorate various glass, ceramics, textile, straw, stone,
wood and leather articles. Tasks performed usually
include: making, calibrating, repairing, maintaining and
installing musical and precision instruments;
fabricating, adjusting, repairing, or appraising jewellery,
ceremonial or religious items, gold, silver, other
precious metals, or gems; cutting, filing, polishing and
setting precious and semi- precious stones including
gems and diamonds and engraving designs on
jewellery and precious metal articles; preparing pottery,
porcelain ware, sanitary ware, bricks, tiles and abrasive
wheels by hand or by machine; blowing, moulding,
pressing, cutting, trimming, grinding and polishing
glass, shaping molten glass according to patterns;
decorating articles made of wood, metal, textiles, glass,
ceramics and other materials, and planning, laying out
and painting letters, figures, monograms and designs
to make signs; applying traditional techniques like
seasoning, impregnation to prepare wood, straw,
rattan, reeds, stone, clay, shells, and other materials,
and carving, moulding, assembling, weaving, or
painting and decorating various articles for personal or
household use, or for decorative purposes; preparing
materials to make wicker furniture, brushes and
brooms and weaving various kinds of baskets; applying
traditional techniques and patterns to produce woven
fabrics, knitted, embroidered and other garments and
household articles. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 7311
Precision-instrument makers and repairers 7312
Musical instrument makers and tuners 7313 Jewellery
and precious-metal workers 7314 Potters and related
workers 7315 Glass makers, cutters, grinders and
finishers 7316 Sign writers, decorative painters,
engravers and etchers 7317 Handicraft workers in
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Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių
ir panašių medžiagų 7318 Amatininkai, gaminantys
dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų 7319
Kitur nepriskirti amatininkai

wood, basketry and related materials 7318 Handicraft
workers in textile, leather and related materials 7319
Handicraft workers not elsewhere classified

7311

Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
Precision-instrument makers and repairers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai

Description:

Precision-instrument makers and repairers

Aiškinamosios
pastabos:

Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai
Explanatory
gamina, kalibruoja, taiso, prižiūri, reguliuoja ir
notes:
montuoja mechaninius laikrodžius, žadintuvus,
navigacijos, meteorologijos, optikos ir kitus tiksliuosius
prietaisus ir įrangą, nustato, kad jie tiksliai veiktų.
Atliekamos užduotys: (a) laiko matuoklių, pavyzdžiui,
laikrodžių ir žadintuvų, mechanizmų taisymas, valymas
ir reguliavimas; (b) laiko nustatymo įtaisų reguliavimas,
naudojant matuoklius, laikrodžių veikimo matuoklius ir
pincetus; (c) laikrodžių detalių valymas, plovimas ir
džiovinimas, naudojant tirpalus ir ultragarsinius ar
mechaninius laikrodžių valymo mechanizmus; (d)
laikrodžių tikslumo ir veikimo bandymai, naudojant
matuoklius ir kitus elektroninius prietaisus; (e) skaitiklių,
matuoklių, matavimo prietaisų ir kitų įrašymo ar
valdymo prietaisų tikslumo bandymai, siekiant nustatyti
sugedusias detales ir užtikrinti standartų atitiktį; (f)
prietaisų ar svarstyklių kalibravimas, naudojant
rankinius įrankius, kompiuterius ar elektroninius
prietaisus; (g) detalių, jungiamųjų dalių ir varomųjų
mechanizmų tikrinimas, siekiant aptikti defektus; (h)
instrumentų ir prietaisų, pavyzdžiui, barometrų,
reguliavimo vožtuvų, giroskopų, hidrometrų,
spidometrų, tachometrų ir termostatų, surinkimas; (i)
elektroninių, gyvsidabrio prietaisų, aneroidų ir kitų
meteorologinių prietaisų bandymai, kalibravimas ir
reguliavimas, kad jie atitiktų standartus ir schemines
diagramas, naudojant voltmetrus, osciloskopus,
elektroninių lempų tikrinimo ir kitus bandymų
prietaisus; (j) stiebų, atraminių konstrukcijų, gabaritinių
žibintų, valdymo skydelių, valdymo tinklo kabelių ir
laidų, taip pat kitų elektrinių ir mechaninių prietaisų
reguliavimas ir taisymas; (k) optinių prietaisų,
pavyzdžiui, mikroskopų, teleskopų, teodolitų ir
sekstantų, taisymas ir nustatymas; (l) tikrinimas, ar
surinkti gaminiai atitinka reikalavimus, ir nustatyto
veikimo ir jautrumo užtikrinimas standartiniais
bandymais. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Instrumentų ir (arba) meteorologinių prietaisų
gamintojas – Laikrodžių gamintojas – Chirurginių
instrumentų gamintojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Ortopedinių reikmenų
gamintojas – 3214 – Spynų meistras – 7222 – Staklių
operatorius – 7223 – Laikrodžių surinkėjas – 8212

7312

Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai
Musical instrument makers and tuners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai

Description:

Musical instrument makers and tuners

Aiškinamosios
pastabos:

Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai gamina,
surenka, taiso, reguliuoja, restauruoja muzikos
instrumentus ir juos derina rankomis ar staklėmis.
Dažniausiai jų specializacija apima vienos rūšies
instrumentus, pavyzdžiui, styginius, pučiamuosius,
liežuvėlinius instrumentus, pianinus ar mušamuosius

Explanatory
notes:

Musical-instrument makers and tuners make, assemble,
repair, adjust, restore musical instruments and tune
them to the required pitch with hand or power tools.
They usually specialize in one type of instrument, such
as stringed instruments, brass instruments, reed
instruments, pianos, or percussion
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Precision-instrument makers and repairers make,
calibrate, repair, maintain, adjust and install mechanical
watches, clocks, nautical, meteorological, optical, and
other precision instruments and equipment and set
them for correct performance. Tasks include - (a)
repairing, cleaning, and adjusting mechanisms of
timing instruments, such as watches and clocks; (b)
adjusting timing regulators, using calipers, watch-rate
recorders, and tweezers; (c) cleaning, rinsing, and
drying timepiece parts, using solutions and ultrasonic
or mechanical watch-cleaning machines; (d) testing
timepiece accuracy and performance, using meters and
other electronic instruments; (e) testing accuracy of
meters, gauges, indicators, or other recording or
controlling instruments to locate defective components
and for conformance to standards; (f) calibrating
instruments or scales, using hand tools, computer, or
electronic devices; (g) inspecting components,
connections, and drive mechanisms to detect defects;
(h) assembling instruments and devices, such as
barometers, control valves, gyroscopes, hygrometers,
speedometers, tachometers, and thermostats; (i)
testing, calibrating, and adjusting electronic, mercurial,
aneroid, and other types of meteorological instruments
for compliance with printed specifications and
schematic diagrams, using voltmeters, oscilloscopes,
tube testers, and other test instruments; (j) adjusting
and repairing masts, supporting structures, clearance
lights, control panels, control cabling and wiring, and
other electrical and mechanical devices (k) repairing
and setting optical instruments such as microscopes,
telescopes, theodolites and sextants; (l) checking
whether assembled units conform to specifications and
ensuring stipulated performance and sensitivity by
standard tests. Examples of the occupations classified
here: - Instrument/meteorological maker - Watch
maker - Surgical instrument maker Some related
occupations classified elsewhere: - Orthopaedic
appliance maker -3214 - Locksmith - 7222 - Machinetool operator - 7223 - Watch assembler- 8212
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instrumentus. Atliekamos užduotys: (a) muzikos
instrumentų ir jų dalių gamyba iš medienos, ebonito,
metalo, odos ir kitų medžiagų ir jų surinkimas; (b)
muzikos instrumentų dalių ir komponentų, pavyzdžiui,
stygų, ramstukų, detalių iš veltinio ir klavišų, taisymas
ar keitimas rankomis arba staklėmis; (c) grojimas
instrumentais ir jų tikrinimas, siekiant įvertinti jų garso
kokybę ir nustatyti defektus; (d) stygų įtempimo
reguliavimas, siekiant reikiamo styginio instrumento
tono ar garso aukštumo; (e) vargonų vamzdžių
snapelių, liežuvėlių ar pūtyklos reguliavimas rankinio
valdymo įrankiais, siekiant sureguliuoti oro srautą ir
garsumą; (f) vargonų derinimas ir priežiūra,
sureguliuojant vargonų vamzdžius taip, kad jie atitiktų
kamertono toną, ir kitų vamzdžių tono sureguliavimas
pagal suderintų vamzdžių toną; (g) naujų membranų
įstatymas į mušamuosius instrumentus; (h) akordeonų
derinimas iš klausos lyginant liežuvėlių toną su
pagrindiniais liežuvėliais ir liežuvėlių šlifavimas, siekiant
standartinio tono; (i) liežuvėlinių ar pučiamųjų
instrumentų klaviatūros ir klavišų išrikiavimas; (j)
mušamųjų instrumentų derinimas, įtempiant ar
atleidžiant virveles, laikančias viršuje ar abiejuose
instrumento galuose pritvirtintas odines dalis; (k) naujų
vargonų ir pianinų surinkimas ir įrengimas pastatuose.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Pučiamųjų muzikos
instrumentų taisytojas – Pianino derintojas – Styginių
muzikos instrumentų meistras – Medinių pučiamųjų
muzikos instrumentų meistras

instruments. Tasks include - (a) fabricating and
assembling musical instruments and instrument parts
of wood, ebonite, metal, leather and other materials;
(b) repairing or replacing musical instrument parts and
components, such as strings, bridges, felts, and keys,
using hand and power tools; (c) playing and inspecting
instruments to evaluate their sound quality and to
locate any defects; (d) adjusting string tensions to
achieve proper tone or pitch of stringed instruments;
(e) adjusting lips, reeds, or toe hole of organ pipes,
using hand tools, to regulate airflow and loudness of
sound; (f) tuning and servicing pipe organs by
adjusting pitch of organ A pipes to conform with pitch
of tuning fork and adjusting pitch of other pipes with
reference to pitch of tuned pipes; (g) installing new
drumheads in percussion instruments; (h) tuning
accordions by aurally comparing pitch of reeds with
master reeds and filing reeds to obtain standard pitch;
(i) aligning pads and keys on reed or wind instruments;
(j) tuning percussion instruments to required pitch by
tightening or loosening cords holding leather pieces
fixed atop or at both ends of instrument; (k)
assembling and installing new pipe organs and pianos
in buildings. Examples of the occupations classified
here: - Brass instrument repairer - Piano tuner Stringed instrument maker - Woodwind instrument
maker

7313

Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai
Jewellery and precious metal workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai

Description:

Jewellery and precious metal workers

Aiškinamosios
pastabos:

Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai kuria, gamina,
Explanatory
reguliuoja, taiso ar vertina juvelyrinius dirbinius,
notes:
apeiginius ar religinius gaminius, gaminius iš aukso,
sidabro, kitų tauriųjų metalų ir brangakmenių. Jie
pjausto, šlifuoja, poliruoja ir įstato brangakmenius ir
pusbrangius akmenis, įskaitant deimantus, taip pat
graviruoja juvelyrinius dirbinius ir tauriųjų metalų
gaminius. Jie pjausto ir poliruoja deimantus gamybai.
Atliekamos užduotys: (a) juvelyrinių dirbinių ir kitų
gaminių iš spalvotųjų metalų gamyba rankomis; (b)
naujo juvelyrinių dirbinių dizaino kūrimas ir jo keitimas,
naudojant kompiuterius, kai to reikia; (c) maketo
išpjovimas liejimo formoje ar kitoje medžiagoje, kuri
naudojama kaip modelis, gaminant metalo gaminius ir
juvelyrinius dirbinius; (d) sukurtų juvelyrinių dirbinių
aptaisų keitimas brangakmenius įstatant į kitą vietą ar
sureguliuojant aptaisus; (e) senų juvelyrinių dirbinių ar
tauriųjų metalų gaminių taisymas, formos ir stiliaus
keitimas pagal projektą ar nurodymus; (f) gatavų
juvelyrinių dirbinių, pavyzdžiui, žiedų, vėrinių, riešinių,
segių ir apyrankių, gamyba iš tokių medžiagų, kaip
auksas, sidabras, platina, brangieji ir pusbrangiai
akmenys; (g) brangakmenių paviršiaus ir vidinės
sandaros apžiūra, naudojant polariskopus,
refraktometrus, mikroskopus ir kitus optinius prietaisus,
siekiant nustatyti akmenų skirtumus, retus
egzempliorius ar trūkumus, defektus ar ypatumus,
turinčius įtakos jų vertei; (h) brangakmenių pjaustymas
ir poliravimas, taip pat jų įstatymas į juvelyrinius
dirbinius; (i) raidžių, piešinių ar dekoratyvinių linijų
graviravimas ar įspaudimas į juvelyrinius dirbinius ar
tauriųjų metalų gaminius; (j) brangakmenių,
naudojamų tiksliuosiuose prietaisuose, pavyzdžiui,
kompasuose ir laikmačiuose, laikiklių šlifavimas,
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Jewellery and precious metal workers design, fabricate,
adjust, repair, or appraise jewellery, ceremonial or
religious items, gold, silver, other precious metals, or
gems. They cut, file, polish and set precious and semiprecious stones including gems and diamonds and
engrave designs on jewellery and precious metal
articles. They cut and polish diamonds for industrial
purposes. Tasks include - (a) casting jewellery and
other non-ferrous metal articles by hand; (b) creating
new jewellery designs and modifying existing designs,
using computers as necessary; (c) cutting designs in
moulds or other materials to be used as models in the
fabrication of metal and jewellery products; (d) altering
existing jewellery mountings in order to reposition
jewels or to adjust mountings; (e) repairing, reshaping
and restyling old jewellery or precious metal ware
following designs or instructions; (f) making complete
jewellery articles such as rings, necklaces, bangles,
brooches and bracelets from materials such as gold,
silver, platinum, and precious or semiprecious stones;
(g) examining gem surfaces and internal structures,
using polariscopes, refractometers, microscopes, and
other optical instruments, to differentiate between
stones, to identify rare specimens, or to detect flaws,
defects, or peculiarities affecting gem values; (h)
cutting and polishing gems and setting them in
jewellery articles; (i) engraving or embossing letters,
designs or decorative lines on jewellery and precious
metal ware; (j) grinding, drilling and finishing jewel
bearings for use in precision instruments such as
compasses and chronometers; (k) examining
assembled or finished products to ensure conformance
to specifications, using magnifying glasses or precision
measuring instruments. Examples of the occupations
246/323
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gręžimas ir apdailinimas; (k) surinktų ar gatavų gaminių
apžiūra, siekiant užtikrinti techninių reikalavimų atitiktį,
naudojant didinamuosius stiklus ar tiksliuosius
matavimo prietaisus. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Juvelyrinių dirbinių emaliuotojas – Auksakalys –
Juvelyras – Brangakmenių įstatytojas – Sidabrakalys

classified here: - Enameller (jewellery) - Goldsmith Jeweller - Gem setter - Silversmith

7314

Keramikai, puodžiai ir susijusių profesijų darbininkai
Potters and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Keramikai, puodžiai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Potters and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai
Explanatory
rankomis ar prietaisais gamina gaminius iš molio,
notes:
porceliano, sanitarinius gaminius, plytas, plyteles ir
šlifavimo ratus. Atliekamos užduotys: (a) gaminių iš
molio ir porceliano gamyba; (b) molio ar mažavandenio
gipso formų gaminimas; (c) techninių brėžinių
nagrinėjimas, siekiant išsiaiškinti kliento reikalavimus;
(d) gaminių formavimas ant žiedžiamojo rato
spaudžiant nykščius besisukančio molio centro link,
siekiant suformuoti ertmes, delnais ir pirštais
spaudžiant kylantį molio ritinį iš vidaus ir išorės,
pamažu keliant ir formuojant molį į pageidaujamos
formos ir dydžio gaminius; (e) žiedžiamojo rato
reikiamo greičio reguliavimas, moliui plečiantis ir
sienelėms plonėjant; (f) smulkių daiktų gamybos
aparatų valdymas formuojant keramikos dirbinius,
pavyzdžiui, dubenėlius, puodelius, lėkštes ir lėkšteles
puodeliams; (g) molio minkytuvo, maišančio,
štampuojančio, pjaustančio ir įdedančio molį į formas
ar ant jų, valdiklių reguliavimas ir nustatymas; (h)
baigtų gaminių paviršiaus išlyginimas, naudojant
gumines grandykles ir drėgnas kempinėles; (i) šlifavimo
ratų formavimas liejant ir spaudžiant abrazyvinę
medžiagą rankomis ar mašina; (j) baigtų dirbinių
apžiūra, siekiant nustatyti defektus, daiktų formos ir
dydžio tikslumo tikrinimas matuokliais ir šablonais; (k)
darbų ruošimas parduoti ar eksponuoti, ryšių su
mažmeninės prekybos, keramikos, meno ir žaliavų
tinklais, galinčiais padėti parduoti ar eksponuoti
darbus, palaikymas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Keramikos ir porceliano žiedėjas – Keramikos ir
porceliano lipdytojas – Puodžius – Formuotojas
šlifavimo ratu Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Keramikos menininkas – 2651 – Plytų ir
plytelių degimo krosnies operatorius – 8181 –
Keramikos ir porceliano degimo krosnies operatorius –
8181

7315

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai
Glass makers, cutters, grinders and finishers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai

Description:

Glass makers, cutters, grinders and finishers

Aiškinamosios
pastabos:

Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai pagal
šablonus pučia, lieja, presuoja, pjauna, kerpa, šlifuoja ir
poliruoja stiklą, formuoja lietą stiklą. Atliekamos
užduotys: (a) stiklo kaitinimas iki lanksčios būsenos
ugnimi ar krosnyse, sukimas, kad tolygiai įkaistų; (b)
stiklo tūbelių pūtimas ir lenkimas į nustatytas formas,
siekiant pagaminti moksliniams darbams skirtas
talpyklas, pavyzdžiui, kolbas, retortas ir pipetes; (c)
stiklo dirbinių ar jų dalių šlifavimas ir poliravimas,
siekiant pašalinti defektus ar parengti paviršių tolesnei
apdailai ir užlyginti bei nupoliruoti aštrius kraštus,

Explanatory
notes:

Glass makers, cutters, grinders and finishers blow,
mould, press, cut, trim, grind and polish glass, and
shape molten glass according to patterns. Tasks
include - (a) heating glass to pliable stage, using gas
flames or ovens, and rotating glass to heat it uniformly;
(b) blowing and bending glass tubing into specified
shapes to form scientific apparatus like flasks, retorts,
pipettes; (c) grinding and polishing glass objects or
parts to correct defects or to prepare surfaces for
further finishing and smoothening and polishing rough
edges, using belt sander or polishing wheels; (d)
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Potters and related workers prepare pottery, porcelain
ware, sanitary ware, bricks, tiles and abrasive wheels by
hand or by machine. Tasks include - (a) making articles
of pottery and porcelain; (b) making clay or plaster of
Paris moulds; (c) reading technical drawings to know
customer’s requirements; (d) forming articles on
potter's wheel by pressing thumbs into centres of
revolving clay to form hollows, and press on the inside
and outside of emerging clay cylinders with hands and
fingers, gradually raising and shaping clay to desired
forms and sizes; (e) adjusting wheel speeds according
to the feel of the clay as pieces enlarge and walls
become thinner; (f) operating jigger machines to form
ceramic ware, such as bowls, cups, plates, and saucers;
(g) adjusting and setting controls of pug mill that
mixes, extrudes, cuts, and deposits clay charges in or
over moulds as specified; (h) smoothening surfaces of
finished pieces, using rubber scrapers and wet
sponges; (i) forming abrasive wheels by moulding and
pressing an abrasive mixture by hand or by machine; (j)
examining finished ware for defects, verifying accuracy
of shapes and sizes of objects, using callipers and
templates; (k) preparing work for sale or exhibition,
and maintaining relationships with retail, pottery, art,
and resource networks that can facilitate sale or
exhibition of work. Examples of the occupations
classified here: - Pottery and porcelain caster - Pottery
and porcelain modeller - Potter - Abrasive wheel
moulder Some related occupations classified
elsewhere: - Ceramic artist - 2651 - Kiln operator (brick
and tile) - 8181 - Kiln operator (pottery and porcelain)
– 8181
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naudojant juostinį švitrinio popieriaus šlifuoklį ar
poliravimo diskus; (d) stiklo dirbinių atsargų ir baigtų
dirbinių apžiūra ir gaminių su defektais, pavyzdžiui,
taškeliais, dėmėmis, įrėžiais, įdrėskimais, nuskilimais,
įbrėžimais ar nepriimtina apdaila ar forma, žymėjimas
ar išmetimas; (e) darbų užsakymų skaitymas, siekiant
nustatyti matmenis, pjovimo vietas ir pjūvių kiekį; (f)
matuoklių, kompiuterio spausdintos medžiagos ir
vaizdo ekrane kontroliavimas, siekiant patikrinti
nustatytas apdorojimo sąlygas ir prireikus jas pataisyti;
(g) raštų ar piešinių padėties nustatymas ant stiklo,
matmenų matavimas ir pjovimo linijų žymėjimas,
naudojant stiklo pjovimo įrankius, stiklo pjovimas pagal
pažymėtus kontūrus ar aplink raštus; (h) kompiuteriais
ar robotais valdomos stiklo pjovimo įrangos
nustatymas, valdymas ir reguliavimas; (i) dirbinių
tikrinimas, svėrimas ir matavimas, siekiant patikrinti, ar
jie atitinka reikalavimus, naudojant tokius prietaisus,
kaip mikrometrai, matuokliai, didinamieji stiklai ir
liniuotės; (j) krosnies temperatūros reguliavimas
atsižvelgiant į apdorojamo stiklo tipą; (k) rašto
atskiroms vitražinio stiklo dalims perkėlimas nuo
natūralaus dydžio piešinio į piešimo popierių,
naudojant rėžtuką piešiniui atkurti; (l) veidrodinio stiklo
padengimas sidabro tirpalu, naudojant purkštuvą; (m)
optinio ir kitokio stiklo akinių lęšių ruošiniams ir
laikrodžių stiklams patiesimas, pjovimas ir šlifavimas
pagal nustatytus matmenis ir svorį. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Stiklo pūtikas – Stiklo
pjaustytojas – Stiklo apdailininkas – Stiklo šlifuotojas
Kitur priskirta giminiška profesija: – Stiklinių gaminių
krosnies operatorius – 8181

examining glass stock and finished products and
marking or discarding items with defects such as spots,
stains, scars, snags, chips, scratches, or unacceptable
shapes or finishes; (e) reading work orders to
determine dimensions, cutting locations, and quantities
to cut; (f) observing gauges, computer printouts and
video monitors to verify specified processing
conditions and make adjustments as necessary; (g)
positioning pattern or drawing on glass, measuring
dimensions, and marking cutting lines, using glass
cutting tools and cutting glass along marked outlines
or around pattern;. (h) setting up, operating and
adjusting computerized or robotic glass cutting
equipment; (i) inspecting, weighing, and measuring
products to verify conformance to specifications, using
instruments such as micrometers, callipers, magnifiers,
and rulers; (j) regulating oven temperatures according
to glass types to be processed; (k) transferring pattern
for individual stained glass parts from full size drawing
to pattern paper, using stylus to trace drawings; (l)
spraying silver solution on glass to provide mirrored
surface, using spray gun; (m) laying out cutting and
grinding optical and other glass to specified
dimensions and weight for moulding into lens blanks
and for use as watch crystals. Examples of the
occupations classified here: - Glass blower - Glass
cutter - Glass finisher - Glass grinder Some related
occupations classified elsewhere: - Glass production
furnace operator - 8181

7316

Ženklų kūrėjai, piešėjai, graveriai ir ėsdintojai
Sign writers, decorative painters, engravers and etchers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ženklų kūrėjai, piešėjai, graveriai ir ėsdintojai

Description:

Sign writers, decorative painters, engravers and etchers

Aiškinamosios
pastabos:

Ženklų piešėjai, dekoruotojai, graviruotojai ir ėsdintojai Explanatory
dekoruoja gaminius iš medienos, metalo, tekstilės,
notes:
stiklo, keramikos ir kitų medžiagų. Jie planuoja, daro
eskizus ir rašo raides, skaičius, monogramas ir piešia
piešinius gamindami iškabas, graviruoja ir ėsdina
ornamentus ir piešinius augalų motyvais ant stiklo ir
kitų gaminių. Atliekamos užduotys: (a) dekoratyvinių
elementų piešimas rankomis ant tokių daiktų, kaip
keramikos, stiklo gaminiai, portsigarai, lempų gaubtai;
(b) dekoratyvinių elementų ar ornamentų perkėlimas
nuo popieriaus ant gaminių; (c) vaizdinių elementų,
pavyzdžiui, linijų, erdvės, masės, spalvų ir perspektyvos,
įtraukimas ir kūrimas, siekiant pageidaujamo efekto,
pavyzdžiui, atspindėti idėjas, emocijas ar nuotaikas; (d)
eskizų rengimas, raidžių, skaičių, monogramų viena ar
keliomis kalbomis rašymas ir piešinių piešimas,
gaminant iškabas; (e) eskizų paruošimas ar piešinių
kopijavimas per permatomą popierių arba raidžių
rašymas ant gaminamų gaminių ar šablono medžiagos,
rengiant šabloną ar trafaretą; (f) rašto ar užrašo, kuris
bus piešiamas ant gaminamų gaminių, pavyzdžiui,
iškabų, stiklo ir keramikos gaminių ar cinko plokštelių,
kūrimas; (g) programinės ir maršruto parinkimo įrangos
naudojimas, kuriant trimačius raižytus vaizdus, skirtus
didesnėms iškaboms, graviruotiems ir inkrustuotiems
ženklams; (h) įprastų tūrinių užrašų ar užrašų su šešėlio
efektu, kuris sukuriamas naudojant viniplastą, ar
naudoti parengtų sukarpytų užrašų kūrimas ir gamyba;
(i) ženklų ar plakatų reklamai ar kitiems tikslams
rašymas, piešimas ar spausdinimas; (j) raidžių ir ženklų
reklamai pjovimas iš paprasto ar statybinio kartono

Sign writers, decorative painters, engravers and etchers
decorate articles made of wood, metal, textiles, glass,
ceramics and other materials. They plan, lay out and
paint letters, figures, monograms and designs to make
signs and engrave and etch ornamental and floral
designs on glass and other articles. Tasks include - (a)
painting decorative free-hand designs on objects, such
as pottery, glass, cigarette cases, lampshades; (b)
transferring from paper transfers decorative or
ornamental designs on articles; (c) integrating and
developing visual elements, such as line, space, mass,
colour, and perspective, in order to produce desired
effects such as the illustration of ideas, emotions, or
moods; (d) laying out and painting in one or more
languages letters, figures, monograms and designs to
make signs; (e) sketching or tracing design or lettering
onto work piece or pattern material to prepare pattern
or stencil; (f) designing pattern or lettering to paint
work pieces, such as signs, glassware, pottery, or zinc
plates; (g) using software and routing equipment to
produce 3D Carved images for application onto larger
signage as well as engraved and inlaid signs; (h)
designing and producing normal flat cut lettering or
lettering that is shadowed with applied vinyl or
lettering that is ready cut for application; (i) writing,
painting, or printing signs or show cards used for
display or other purposes; (j) cutting out letters and
signs for display purposes from wallboard or
cardboard, by hand or machines, such as electrically
powered jigsaw or bandsaw; (k) examining sketches,
diagrams, samples, blueprints, or photographs to
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rankomis ar prietaisais, pavyzdžiui, elektriniais ar
juostiniais pjūklais; (k) eskizų, diagramų, pavyzdžių,
projektų ar nuotraukų nagrinėjimas, norint nuspręsti,
kaip ėsdinti, pjauti ar graviruoti piešinius ant
gaminamų gaminių; (l) graviruotinų užrašų, piešinių ar
raštų matmenų matavimas ir apskaičiavimas; (m) raštų,
ornamentų, graviūrų, prekių ženklų, skaičių ar užrašų
graviravimas ir spausdinimas ant įvairių metalo, stiklo,
plastiko ar keramikos gaminių plokščių ar išlenktų
paviršių; (n) dekoratyvinių elementų, kalibravimo
ženklų ir kitų skaičių ėsdinimas ant stiklo gaminių. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Stiklo graviruotojas –
Stiklo ėsdintojas – Stiklo emaliuotojas – Dekoruotojas –
Ženklų piešėjas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Keramikos dažymo mašinų operatorius –
8181 – Stiklo dažymo mašinų operatorius – 8181 –
Pastatų dažytojas – 7131 – Pramonės gaminių
dažytojas – 7132 – Transporto priemonių dažytojas –
7132

decide how designs are to be etched, cut, or engraved
onto work pieces; (l) measuring and computing
dimensions of lettering, designs, or patterns to be
engraved; (m) engraving and printing patterns,
ornamental designs, etchings, trademarks, figures or
lettering onto flat or curved surfaces of a wide variety
of metal, glass, plastic, or ceramic items; (n) etching
decorative designs, calibration markings and other
figures on glass articles. Examples of the occupations
classified here: - Glass engraver - Glass etcher - Glass
enameller - Decorative painter - Sign-writer Some
related occupations classified elsewhere: - Ceramics
painting machine operator- 8181 - Glass painting
machine operator - 8181 - Building painter -7 131 Manufactured articles painter - 7132 - Vehicle painter 7132

7317

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų
Handicraft workers in wood, basketry and related materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių
ir panašių medžiagų

Description:

Handicraft workers in wood, basketry and related
materials

Aiškinamosios
pastabos:

Amatininkai, darantys dirbinius iš medienos, vytelių ir
Explanatory
panašių medžiagų, tokiais tradiciniais būdais, kaip
notes:
džiovinimas, impregnavimas, ruošia medieną, šiaudus,
rotangą, nendres, molį, kriaukles ir kitas medžiagas,
raižo, lieja, surenka, audžia ar piešia ir dekoruoja
įvairius asmeniniam naudojimui ar ūkio reikmėms
skirtus arba dekoratyvinius dirbinius. Pintų daiktų
pynėjai, šepečių dirbėjai ir giminiškų profesijų
darbininkai parenka ir ruošia medžiagas, pavyzdžiui,
šerius, nailoną, pluoštą, vyteles, siūlinius kristalus ir
vielą, pintiems baldams, šepečiams ir šluotoms daryti,
pina įvairius krepšius. Atliekamos užduotys: (a)
medienos, šiaudų, rotango, nendrių, kriauklių ir panašių
medžiagų ruošimas; (b) dekoratyvinis augalų motyvų ir
meninių elementų raižymas ant medinių paviršių; (c)
dekoratyvinių elementų piešimas rankomis ant stiklo,
keramikos ar porceliano dirbinių; (d) įvairių asmeniniam
naudojimui ar ūkio reikmėms skirtų dirbinių,
pavyzdžiui, salotų dubenėlių, šaukštų, pjaustymo
lentelių, padėklų, vazų, ąsočių, krepšių, šiaudinių
skrybėlių, šiaudinių kilimėlių ir panašių daiktų, raižymas,
darymas, audimas arba piešimas ant jų ar jų
dekoravimas; (e) įvairių dekoratyvinių dirbinių,
pavyzdžiui, statulėlių ir kitų skulptūrėlių, šachmatų
figūrų, juvelyrinių ir panašių dirbinių, raižymas,
darymas, audimas ar tapymas; (f) pintų baldų darymas
iš nulupto ir suminkštinto rotango, nendrių, karklo
vytelių ir panašių medžiagų; (g) įvairių krepšių pynimas
iš karklo, rotango, nendrių ar panašių medžiagų; (h)
krepšių dugnų darymas tvirtinant rotango juosteles,
medžio lukštą ir kitas medžiagas prie karklo vytelių
karkaso; (i) vytelių kaišiojimas aplink apatinį kraštą tarp
supintų apatinės dalies dalių ir jų sulenkimas vertikaliai,
kad jos sudarytų karkasą šonams; (j) medžiagų
šepečiams, pavyzdžiui, šerių, nailono, pluošto ir vielos,
parinkimas ir ruošimas, jų įdėjimas į šepečio pagrindą;
(k) medžiagų, pavyzdžiui, sorų, vytelių, siūlinių kristalų
ir pluošto, parinkimas ir ruošimas, jų tvirtinimas prie
šluotos rankenos. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Pynėjas iš nendrių – Medinių dirbinių dirbėjas – Pintinių
pynėjas – Šepečių dirbėjas – Baldų pynėjas meistras
Kitur priskirta giminiška profesija: – Medienos gaminių
gamybos mašinų operatorius – 7523
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Handicraft workers in wood and related materials apply
traditional techniques like seasoning, impregnation to
prepare wood, straw, rattan, reeds, clay, shells, and
other materials, and carve, mould, assemble, weave, or
paint and decorate various articles for personal or
household use, or for decorative purposes. Basketry
weavers, brush makers and related workers select and
prepare materials like bristles, nylon, fibre, bass,
whisker and wire to make wicker furniture, brushes and
brooms and weave various kinds of baskets. Tasks
include - (a) preparing wood, straw, rattan, reeds,
shells, or similar materials; (b) carving floral and artistic
designs on wooden surfaces for decorative purposes;
(c) painting free hand decorative designs on glass and
pottery or porcelain ware; (d) carving, assembling,
weaving, painting and decorating various articles for
personal or household use such as salad bowls,
serving-spoons, cutting-boards, trays, vases, jugs,
baskets, straw hats, straw mats and similar objects; (e)
carving, assembling, weaving and painting various
decorative articles such as statues and other sculptures,
chess pieces, jewellery, and similar objects; (f) making
wicker furniture from peeled and softened rattan,
reeds, rushes, willow branches and similar materials; (g)
making various kinds of baskets by interlacing osier,
rattan, reeds, rushes or similar materials; (h) forming
bottom of basket by interlacing strips of rattan, wood
veneer or other material with framework of rods of
material such as willow; (i) inserting rods around edge
of bottom between woven sections of bottom and
bending them upright to serve as framework for sides;
(j) selecting and preparing brush materials, such as
bristles, nylon, fibres and wire, and setting them in
brush base; (k) selecting and preparing materials, such
as broom corn, bass, whisker and fibre, and fastening
them to broom handles. Examples of the occupations
classified here: - Reed weaving handicraft worker Wooden articles handicraft worker - Basket maker Brush maker - Wicker furniture maker Some related
occupations classified elsewhere: - Machine operator
(wood products) - 7523
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7318

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų
Handicraft workers in textile, leather and related materials

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir
panašių medžiagų

Description:

Handicraft workers in textile, leather and related
materials

Aiškinamosios
pastabos:

Amatininkai, darantys dirbinius iš tekstilės, odos ir
Explanatory
panašių medžiagų, tradiciniais būdais ir pagal
notes:
tradicinius modelius audžia audinius, mezga, siuvinėja,
audžia ir kitaip daro aprangą ir namų apyvokos
reikmenis, taip pat liaudišką avalynę, rankines, diržus ir
kitus aksesuarus. Atliekamos užduotys: (a) vilnonio,
medvilninio ir kitokio pluošto verpimas ir dažymas
natūraliomis medžiagomis; (b) nėrinių nėrimas ir
audimas, įvairių drabužių ir namų apyvokos reikmenų
mezgimas ar siuvinėjimas; (c) odos ruošimas ir dažymas
natūraliomis medžiagomis, liaudiškos avalynės ar
rankinių, diržų ir kitų aksesuarų darymas; (d) verpalų
verpimas ir vijimas rankomis; (e) metmenų verpalų
ištempimas audimo staklėse rankomis; (f) vienspalvių ar
raštuotų audeklų, gobelenų, nėrinių, kilimų ir kitų
audinių audimas rankinėmis audimo staklėmis; (g)
kilimų rišimas mazgų rišimo technika; (h) drabužių ir
kitų dirbinių mezgimas rankinio valdymo mašinomis ar
rankomis; (i) nėrimas vąšeliu ar pynimas rankomis; (j)
tinklų nėrimas rankomis; (k) natūralaus tekstilės pluošto
rūšiavimas ir grupavimas; (l) vilnonio pluošto plovimas;
(m) tekstilės pluošto valymas ir purenimas; (n) pluošto
dalijimas į gijas, jų karšimas, gijų sukimas ar vyniojimas
į rites. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Amatininkas
kilimų audėjas – Amatininkas odinių dirbinių dirbėjas –
Amatininkas tekstilės dirbinių dirbėjas – Tekstilės
pluošto karšėjas – Tekstilės pluošto tempėjas –
Tekstilės pluošto gijų sukėjas – Mezgėjas – Siūlų ir
verpalų verpėjas – Audėjas staklėmis – Kilimų audėjas –
Audinių audėjas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Tekstilės pluoštų maišymo mašinų
operatorius – 8151 – Mezgimo mašinų operatorius –
8152 – Audimo staklių operatorius – 8152

7319

Kitur nepriskirti amatininkai
Handicraft workers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti amatininkai

Description:

Handicraft workers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur nepriskirtus tradiciniais
amatais užsiimančius amatininkus. Pavyzdžiui, šiam
pogrupiui priskiriami tradiciniai amatininkai, darantys
dirbinius iš netauriųjų metalų ir akmenų. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Amatininkas žvakių dirbėjas –
Metalinių žaislų dirbėjas – Amatininkas akmeninių
dirbinių dirbėjas

Explanatory
notes:

This unit group covers handicraft workers who perform
traditional handicrafts not classified elsewhere. For
instance, the group includes traditional handicraft
workers in non-precious metals and stone. Examples
of the occupations classified here: Candle-maker
(handicraft) Metal toymaker Stone articles handicraft
worker

732

Spausdinimo darbininkai
Printing trades workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Spausdinimo darbininkai

Description:

Printing trades workers

Aiškinamosios
pastabos:

Spausdinimo darbininkai prieš spausdinimą rankomis
surenka ir išdėsto spausdinimo šriftą, nustato
spausdinimo formas ir su jomis dirba, įriša

Explanatory
notes:

Printing trades’ workers compose and set type prior to
printing, set up and operate printing presses, bind and
finish printed products, and prepare stencils and
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Handicraft workers in textile, leather and related
materials apply traditional techniques and patterns to
produce woven fabrics, knitted, embroidered, woven
and other garments and articles for household use, as
well as traditional footwear, handbags, belts and other
accessories Tasks include - (a) spinning and dyeing
with natural dyestuffs, wool, cotton and other fibres;
(b) lace-making and weaving, knitting, or embroidering
various garments and articles for household use; (c)
preparing and dyeing hides with natural dyestuffs and
making traditional footwear or handbags, belts and
other accessories; (d) spinning and winding yarn by
hand; (e) drawing warp threads into loom by hand; (f)
weaving plain or figured cloth, tapestry, lace, carpet or
other fabrics on hand looms; (g) making carpets by
using a knotting technique; (h) knitting garments and
other articles on hand-operated machine or by hand;
(i) crocheting or making braid by hand; (j) making nets
by hand; (k) grading and classifying natural textile
fibres; (l) washing wool fibres; (m) cleaning and fluffing
textile fibres; (n) forming fibres into sliver, combing
them, combining sliver into sliver laps or forming sliver
into rove. Examples of the occupations classified here: Carpets handicraft worker - Leather handicraft worker Textiles handicraft worker - Textile fibre comber Textile fibre drawer - Textile fibre rover - Knitter Thread and yarn spinner - Loom threader - Carpet
weaver - Weaver cloth Some related occupations
classified elsewhere: - Textile fibre combing machine
operator - 8151 - Knitting machine operator – 8152 Weaving machine operator - 8152
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atspausdintus gaminius ir atlieka spaudinių apdailos
darbus, ruošia trafaretus ir valdo trafaretinės spaudos
įrangą. Pagrindinės atliekamos užduotys: grafinių
fotoaparatų ir kitos fotografavimo įrangos valdymas,
atkuriant galutinį spausdintinos medžiagos variantą ant
plėvelės, spausdinimo formų ir skaitmeniniuose
išvesties prietaisuose; kompiuterinės trafaretinės
spaudos įrangos valdymas nuskaitant, atskiriant spalvas
ir jas koreguojant, retušuojant ir vykdant panašius
procesus, kuriais medžiaga spaudai perkeliama ant
plėvelės ir gaminama plėvelė spausdinimo formoms,
cilindrams ir skaitmeninės išvesties gaminiams; šrifto
nustatymo, medžiagos spaudai fotografavimo,
spausdinimo ir pjovimo, atspausdintos medžiagos
lenkimo, susegimo ir surišimo mašinų valdymas ir
kontrolė; įprastų spaudinių apdailos darbų atlikimas ir
mašinų priežiūra; trafaretų ruošimas ir trafaretinės
spaudos įrangos valdymas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 7321 Spausdinimo
formų surinkėjai ir ruošėjai 7322 Spaustuvininkai 7323
Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai

operate screen printing equipment. Tasks performed
usually include: operating graphic cameras and other
photographic equipment to reproduce camera-ready
copy onto films, plates and digital output devices;
operating computer screen-based equipment for
scanning, colour separation and correction, retouching
and other processes used to transfer copy to film and
produce film for plate, cylinder and digital output
productions; setting up, operating and monitoring
machines used in typesetting, photographing copy,
printing and cutting, folding, collating and binding
printed material; performing routine finishing
operations and machine maintenance; preparing
stencils and operating screen printing equipment.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 7321 Pre-press technicians 7322
Printers 7323 Print finishing and binding workers

7321

Spausdinimo formų surinkėjai ir paruošėjai
Pre-press technicians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Spausdinimo formų surinkėjai ir paruošėjai

Description:

Pre-press technicians

Aiškinamosios
pastabos:

Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai tikrina,
Explanatory
apipavidalina ir paruošia tekstą bei sukuria tokias
notes:
grafikos priemones, kad būtų galima tekstą naudoti
įvairiuose spausdinimo procesuose ir atkurti įvairiomis
vaizdo priemonėmis. Atliekamos užduotys: (a) grafinių
fotoaparatų ir kitos fotografavimo įrangos valdymas,
atkuriant galutinį spausdintinos medžiagos variantą ant
plėvelės, spausdinimo formų ir skaitmeniniuose
išvesties prietaisuose; (b) kompiuterinių taikomųjų
programų naudojimas, kuriant vaizdus, tekstus,
maketus ir išdėstant puslapius eilės tvarka spaudai ir
kitoms vaizdo perteikimo priemonėms; (c) spausdinimo
formų gaminimo įrangos valdymas, perkeliant vaizdus
iš plėvelės į spausdinimo formas, į skaitmeninius
išvesties prietaisus ir ant štampų; (d) trafaretinės
spaudos įrangos valdymas nuskaitant, atskiriant, taisant
ar dengiant spalvas, realizuojant dizainą, derinant,
rikiuojant, retušuojant ir atliekant panašius veiksmus,
kuriais spaudos medžiaga perkeliama ant plėvelės ir
gaminama plėvelė spausdinimo formoms, skaitmeninės
išvesties gaminiams ir cilindrams; (e) skaitmeninių ir
cheminių mėginių iš skaitmeninių sistemų ir juostelių
negatyvų bei pozityvų rengimas; (f) atspausdintų
pavyzdžių vertinimas, jų kokybės tikrinimas ir taisymas;
(g) anglinio popieriaus ruošimas ir apdorojimas
ultravioletiniais spinduliais, kad jį būtų galima dėti ant
cilindrų perkėlimo būdu, ir vaizdų kūrimas. Šio
pogrupio profesijų pavydžiai: – Komponuotojas –
Stalinės spausdinimo įrangos operatorius – Elektroninių
spaudos formų surinkėjas – Fotograviūrų fotografas –
Fotolitografas – Trafaretinės spaudos formų
montuotojas – Spaudos formų gamintojas – Trafaretų
dirbėjas – Šrifto nustatytojas
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Pre-press technicians proof, format, set and compose
text and graphics into a form suitable for use in various
printing processes and representation in other visual
media. Tasks include - (a) operating graphic cameras
and other photographic equipment to reproduce
camera-ready copy onto films, plates and digital
output devices; (b) using computer applications to
generate images, text, layouts and impositions for print
and other visual media displays; (c) operating plate
making equipment to reproduce images from film to
printing plates, digital output devices and presses; (d)
operating computer screen-based equipment for
scanning, colour separation, colour correction,
masking, creative design, combining, imposing,
retouching, and other processes used to transfer copy
to film and produce film for plate, digital output and
cylinder productions; (e) carrying out digital and
chemical proofing from digital systems, and negative
and positive films; (f) evaluating printed proofs,
checking and correcting them for quality; (g) preparing
and exposing carbon tissue for laying on cylinders by
transfer method, and developing images. Examples of
the occupations classified here: Compositor Desktop
publishing operator Electronic pre-press technician
Photogravurist Photolithographer Plate mounter
(screen printing) Plate maker (printing) Screen maker
Typesetter
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7322

Spaustuvininkai
Printers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Spaustuvininkai

Description:

Printers

Aiškinamosios
pastabos:

Spaustuvininkai nustato ir valdo skaitmenines,
Explanatory
tipografines, litografines, fleksografines, graviūrų,
notes:
laikraščių ir kitas spausdinimo mašinas. Atliekamos
užduotys: (a) spausdinimo medžiagų ir kitų tiekimo
mechanizmų, dažų tiekimo sistemų ir kitų spaudos
mašinų funkcijų nustatymas, reguliavimas ir kontrolė;
(b) dažų ir tirpiklių maišymas pagal techninius
reikalavimus, taip pat popieriaus ir dažų tiekimo
reguliavimas spausdinant; (c) spaudos kontrolė,
vertinimas ir nustatymas, siekiant tikrinti spaudos
kokybę, lyginant ją su pavyzdžiais, ir nustatyti gedimus;
(d) įvairių spaudos gaminių gamyba reljefinės,
litografinės, fleksografinės spaudos ir graviūrų
spausdinimo mašinomis ir spausdinant atliekamų
baigiamųjų darbų sistemomis; (e) smulkių ofsetinės
litografijos spaudos mašinų spausdinimo formų,
gumuotų perdavimo cilindrų ir spaudos formos cilindrų
ruošimas; (f) popieriaus krovimas į tiekimo
mechanizmus; (g) mašinų darbo ir spaudos kokybės
kontrolė; (h) mašinų priežiūra, reguliavimas, taisymas ir
valymas; (i) skaitmeninių spaudos vaizdų kūrimas,
vaizdų perkėlimas ir pateikimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Lakštinės grafikos spaustuvininkas –
Skaitmeninių spausdinimo mašinų operatorius –
Spausdinimo popieriaus įrenginio operatorius –
Fleksografinės spaudos spausdinimo mašinų
operatorius – Graviūrų spausdinimo mašinų
operatorius – Didelio formato lapų tiekimo mašinų
operatorius – Trafaretinės spaudos spausdintojas –
Trafaretinės spaudos spausdinimo mašinos operatorius
– Mažų spausdinimo mašinų operatorius – Tekstilės
spaustuvininkas – Ritininių spausdinimo mašinų
operatorius

7323

Spaudinių įrišimo darbininkai ir knygrišiai
Print finishing and binding workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Spaudinių įrišimo darbininkai ir knygrišiai

Description:

Print finishing and binding workers

Aiškinamosios
pastabos:

Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai įriša knygas Explanatory
ir kitus leidinius, taip pat atlieka spaudinių apdailos
notes:
darbus rankomis ar mašinomis. Atliekamos užduotys:
(a) automatinės spaudinių įrišimo ir apdailos įrangos
nustatymas ir jos darbo priežiūra; (b) ištisinio, sudėtinio
įrišimo knygų ir knygų minkštaisiais viršeliais rišimas ir
įrišimo taisymas; (c) signatūrų lankstymas, tikrinimas ir
siuvimas mašinomis ir rankomis; (d) popieriaus
pjaustomųjų mašinų valdymas pjaustant ir apkarpant
popierių prieš spausdinimą ir po jo, taip pat
elektroninių įrenginių programavimas; (e) sistemų,
kuriomis į laikraščius, žurnalus ir vokus įtraukiama
spausdintinė medžiaga, valdymas; (f) atspausdintų
gaminių automatinis ir rankinis puošimas; (g)
fotografinių ir elektroninių atgaminimo prietaisų
valdymas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Knygrišys – Tikrinimo mašinos operatorius – Pjaustyklės
operatorius – Karšto štampavimo staklių operatorius –
Lankstytuvo operatorius – Parinkimo mašinų
operatorius – Daugybinio įrišimo mašinų operatorius –
Besiūlio įrišimo mašinų operatorius – Įrišimo

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Printers set up and operate digital, letterpress,
lithographic, flexographic, gravure, newspaper and
other printing presses. Tasks include - (a) setting,
adjusting and monitoring substrate-feed mechanisms,
delivery mechanisms, inking systems and other
printing machine functions; (b) mixing ink and solvents
to standard, and regulating paper and ink supply
during print runs; (c) monitoring, evaluating and
determining press to check print quality standards
against proofs and detect malfunctions; (d) producing
a variety of printed products using relief, lithographic,
flexographic and gravure printing presses, and in-line
finishing systems; (e) preparing plates, blankets and
impression cylinders on small offset lithographic
printing presses; (f) loading paper into feeding
mechanisms; (g) monitoring machine operations and
quality of printing; (h) maintaining, adjusting, repairing
and cleaning machines; (i) producing digital print
images, and transferring and outputting images.
Examples of the occupations classified here: Block
printer Digital press operator Feeder operator
(printing) Flexographic press operator Gravure press
operator Large sheet-fed press operator Screen printer
Screen printing press operator Small press operator
Textile printer Web press operator

Print finishing and binding workers bind books and
other publications, and finish printed products by hand
or machine. Tasks include - (a) setting up and
supervising the operation of automatic binding and
finishing equipment; (b) binding full, half and limpbound books, and repairing bindings; (c) folding,
collating and sewing signatures by machine and hand;
(d) operating paper guillotines for pre-press and postpress paper cutting and trimming, and programming
electronically operated units; (e) operating systems to
insert printed material into newspapers, magazines and
envelopes; (f) embellishing printed products
automatically and manually; (g) operating
photographic and electronic reproduction devices.
Examples of the occupations classified here: Book
binder Collator operator Cutter operator Foil Stamp
operator Folder operator Gatherer operator
Multibinder operator Perfect binder operator Saddle
stitch operator Small machine bindery worker

252/323

ISCO-08

sankabėlėmis aparatų operatorius – Smulkiųjų įrišimo
mašinų darbininkas
74

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai
Electrical and electronics trades workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai

Description:

Electrical and electronics trades workers

Aiškinamosios
pastabos:

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai Explanatory
montuoja, derina ir remontuoja elektros instaliacijos
notes:
sistemas, įrangą ir kitą elektros aparatūrą, elektros
perdavimo ir maitinimo laidus ir kabelius, elektroninę ir
nuotolinių ryšių įrangą ir sistemas. Kompetentingam
daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Darbas atliekamas rankomis arba rankiniais
ir kitais įrankiais, kuriuos naudojant reikia mažiau fizinių
pastangų, laiko sąnaudų, be to, gaminio kokybė būna
geresnė. Norint atlikti darbą, reikia išmanyti darbo
organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip
pat žinoti, koks galutinio produkto pobūdis ir jo
paskirtis. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio
darbuotojų atliekamos užduotys: elektros ir
elektronikos instaliacijos sistemų, prietaisų bei įrangos
montavimas, taisymas, derinimas ir reguliavimas; planų,
elektros montavimo schemų ir techninių reikalavimų
nagrinėjimas, siekiant nustatyti eksploatacijos sekas ir
būdus; elektros ir elektronikos sistemų, įrangos, laidų ir
įrenginių apžiūra ir bandymas, siekiant nustatyti
pavojus, gedimus ir būtinybę sureguliuoti ar
remontuoti; elektros ir telekomunikacijų perdavimo
linijų įrengimas, techninė priežiūra ir remontas;
elektros, telekomunikacijų ir duomenų laidų jungimas;
elektroninės įrangos, pavyzdžiui, prekybos ir biuro
įrangos ir elektroninių įrenginių bei valdymo sistemų,
kompiuterių, telekomunikacijų ir duomenų perdavimo
įrangos techninė priežiūra, trikdžių šalinimas,
derinimas, reguliavimas, bandymas ir taisymas.
Pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias
grupes: 741 Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai 742
Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir
taisytojai

741

Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai
Electrical equipment installers and repairers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai

Description:

Electrical equipment installers and repairers

Aiškinamosios
pastabos:

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai Explanatory
montuoja, derina ir remontuoja elektros instaliacijos
notes:
sistemas bei įrangą, elektrotechniką ir kitą elektros
aparatūrą, elektros perdavimo ir maitinimo laidus ir
kabelius. Pagrindinės atliekamos užduotys: elektros ir
elektronikos instaliacijos sistemų, įrangos bei prietaisų
montavimas, taisymas, derinimas ir reguliavimas; planų,
elektros montavimo schemų ir techninių reikalavimų
nagrinėjimas, siekiant nustatyti eksploatacijos sekas ir
būdus; elektros ir elektronikos sistemų, įrangos, laidų ir
įrenginių apžiūra ir bandymas, siekiant nustatyti
pavojus, gedimus ir būtinybę sureguliuoti ar
remontuoti; elektros ir telekomunikacijų perdavimo
linijų įrengimas, techninė priežiūra ir taisymas; elektros
laidų jungimas. Šios grupės profesijos skirstomos į
tokius pogrupius: 7411 Pastatų ir kitokie elektrikai 7412
Elektromechanikai ir elektromonteriai 7413 Elektros
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Electrical and electronics trades workers install, fit and
maintain electrical wiring systems and machinery and
other electrical apparatus, electrical transmission and
supply lines and cables, and electronic and
telecommunications equipment and systems.
Competent performance in most occupations in this
sub-major group requires skills at the second ISCO skill
level. The work is carried out by hand and by handpowered and other tools which are used to reduce the
amount of physical effort and time required for specific
tasks, as well as to improve the quality of the products.
The tasks call for an understanding of the work
organisation, the materials and tools used, and the
nature and purpose of the final product. Tasks
performed by workers in this sub-major group usually
include: installing, maintaining, fitting and adjusting
electrical and electronic wiring systems, machinery and
equipment; examining blueprints, wiring diagrams and
specifications to determine sequences and methods of
operation; inspecting and testing electrical and
electronic systems, equipment, cables and machinery
to identify hazards, defects, and the need for
adjustment or repair; installing, maintaining and
repairing electrical and telecommunications
transmission lines; joining electrical,
telecommunications and data cables; maintaining,
troubleshooting, fitting, adjusting, testing and
repairing electronic equipment such as commercial and
office machines and electronic instruments and control
systems, computers, telecommunications and data
transmission equipment. Occupations in this sub-major
group are classified into the following minor groups:
741 Electrical equipment installers and repairers 742
Electronics and telecommunications installers and
repairers

Electrical equipment installers and repairers install, fit
and maintain electrical wiring systems and related
equipment, electrical machinery and other electrical
apparatus and electrical transmission and supply lines
and cables. Tasks performed usually include: installing,
maintaining, fitting and adjusting electrical wiring
systems, machinery and equipment; examining
blueprints, wiring diagrams and specifications to
determine sequences and methods of operation;
inspecting and testing electrical systems, equipment,
cables and machinery to identify hazards, defects, and
the need for adjustment or repair; installing
maintaining and repairing electrical transmission lines;
joining electrical cables. Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:
7411 Building and related electricians 7412 Electrical
mechanics and fitters 7413 Electrical line installers and
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linijų įrengėjai ir taisytojai

repairers

7411

Pastatų ir kitokie elektrikai
Building and related electricians

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pastatų ir kitokie elektrikai

Description:

Building and related electricians

Aiškinamosios
pastabos:

Pastatų ir kitokie elektrikai įrengia, prižiūri ir
Explanatory
remontuoja elektros instaliacijos sistemas ir panašią
notes:
įrangą. Atliekamos užduotys: (a) elektros instaliacijos
sistemų ir panašios įrangos montavimas, techninė
priežiūra ir remontas įvairios paskirties pastatuose:
mokyklose, ligoninėse, komerciniuose statiniuose,
gyvenamuosiuose namuose ir kituose statiniuose; (b)
planų, elektros montavimo schemų ir techninių
reikalavimų nagrinėjimas, siekiant nustatyti
eksploatacijos sekas ir būdus; (c) elektros instaliacijos,
įrangos ir įrenginių išdėstymo planavimas ir įrengimas,
remiantis tam tikrais nurodymais ir atitinkamais
standartais; (d) elektros ir elektronikos sistemų, įrangos,
laidų ir įrenginių apžiūra ir bandymas, siekiant nustatyti
pavojus, gedimus ir būtinybę sureguliuoti ar
remontuoti; (e) laidų ir kabelių parinkimas, karpymas ir
prijungimas prie gnybtų ar jungčių; (f) instaliacijos
atskaitos taškų išmatavimas ir išdėstymas; (g) elektros
skirstomųjų skydų vietos parinkimas ir įrengimas; (h)
grandinės vientisumo tikrinimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Elektrikas – Pastatų elektrikas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Elektromonteris
– 7412 – Elektromechanikas – 7412 – Elektros linijų
įrengėjas – 7413

7412

Elektromechanikai ir elektromonteriai
Electrical mechanics and fitters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektromechanikai ir elektromonteriai

Description:

Electrical mechanics and fitters

Aiškinamosios
pastabos:

Elektromechanikai ir elektromonteriai montuoja,
Explanatory
reguliuoja, įrengia ir remontuoja elektros mašinas ir
notes:
kitą elektros aparatūrą bei įrenginius pastatuose,
fabrikuose, variklinėse transporto priemonėse,
cechuose ir kitur. Atliekamos užduotys: (a) įvairių
elektrinių įrenginių, variklių, generatorių, komutavimo
aparatų, kontrolės aparatų, prietaisų arba keltuvų ir
kitos panašios įrangos elektrinių dalių montavimas,
reguliavimas ir remontas; (b) namų apyvokos reikmenų,
pramoninių mašinų ir kitų prietaisų elektrinės
aparatūros montavimas, derinimas ir remontas; (c)
pagamintų elektrinių prietaisų tikrinimas ir bandymas;
(d) elektros įrangos, instaliacijos ir valdymo sistemų
įrengimas, išbandymas, perdavimas naudoti, techninė
priežiūra ir taisymas; (e) elektros ir hidraulinių keleivinių
ir krovininių liftų, eskalatorių, judamųjų takų ir kitos
kėlimo įrangos projektavimas, įrengimas, techninė
priežiūra, taisymas ir remontas; (f) elektros sistemų
prijungimas prie maitinimo šaltinio; (g) sugedusių dalių
keitimas ir taisymas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Inkaro surinkėjas – Variklinės transporto priemonės
elektrikas – Generatorių elektromonteris –
Elektromechanikas – Liftų elektromechanikas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Elektronikos
įrangos mechanikas – 7421 – Elektrinės įrangos
surinkėjas – 8212
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Building and related electricians install, maintain and
repair electrical wiring systems and related equipment
and fixtures. Tasks include - (a) installing, maintaining
and repairing electrical wiring systems and related
equipment in various buildings such as schools,
hospitals, commercial establishments, residential
buildings and other structures; (b) examining
blueprints, wiring diagrams and specifications to
determine sequences and methods of operation; (c)
planning layout and installation of electrical wiring,
equipment and fixtures, based on job specifications
and relevant standards; (d) inspecting electrical
systems, equipment, and components to identify
hazards, defects, and the need for adjustment or repair;
(e) selecting, cutting and connecting wire and cable to
terminals and connectors; (f) measuring and laying out
installation reference points; (g) positioning and
installing electrical switchboards; (h) testing continuity
of circuit. Examples of the occupations classified here: Electrician - Building repairs electrician Some related
occupations classified elsewhere: - Electrical fitter 7412 - Electrical mechanic - 7412 - Electrical line
installer - 7413

Electrical mechanics and fitters fit, adjust, install and
repair electrical machinery and other electrical
apparatus and equipment in buildings, factories, motor
vehicles, workshops, or other places. Tasks include - (a)
fitting, adjusting and repairing various kinds of
electrical machinery and motors, generators,
switchgear and control apparatus, instruments, or
electrical parts of elevators and related equipment; (b)
fitting, adjusting and repairing electrical parts in
domestic appliances, industrial machines and other
appliances; (c) inspecting and testing manufactured
electrical products; (d) installing, testing, connecting,
commissioning, maintaining and modifying electrical
equipment, wiring and control systems; (e) designing,
installing, maintaining, servicing and repairing electric
and hydraulic passenger and freight lifts, escalators,
moving walkways and other lift equipment; (f)
connecting electrical systems to power supply; (g)
replacing and repairing defective parts. Examples of
the occupations classified here: - Armature builder Automotive electrician - Electrical generator fitter Electrical mechanic - Lift mechanic Some related
occupations classified elsewhere: - Electronics
mechanic – 7421 - Electrical equipment assembler –
8212
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7413

Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai
Electrical line installers and repairers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai

Description:

Electrical line installers and repairers

Aiškinamosios
pastabos:

Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai montuoja,
Explanatory
remontuoja ir sujungia elektros perdavimo ir maitinimo notes:
kabelius ir panašią įrangą. Atliekamos užduotys: (a)
antžeminių ir požeminių elektros perdavimo bei
traukos linijų montavimas ir remontas; (b) antžeminių ir
požeminių kabelių sujungimas; (c) saugos reikalavimų
ir procedūrų laikymasis, pavyzdžiui, reguliarus įrangos
tikrinimas ir užtvarų statymas aplink darbo vietas; (d)
jungiklių išjungimas ar įžeminimo prietaisų prijungimas,
siekiant pašalinti pažeistų ar nukritusių elektros laidų
keliamą pavojų ar palengvinti remontą; (e) lipimas į
stulpus ar automobilinio keltuvo naudojimas, siekiant
įvertinti įrangos būklę; (f) sekcionavimo įrenginių,
jungtuvų, saugiklių, įtampos reguliatorių,
transformatorių, jungiklių, relių ar laidų instaliacijos
gedimų nustatymas naudojant elektros montavimo
schemas ir elektros tikrinimo prietaisus. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Elektros kabelių sujungėjas –
Elektros linijų darbininkas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Duomenų perdavimo ir
telekomunikacijų linijų kabelininkas – 7422 –
Telekomunikacijų linijų darbininkas – 7422

742

Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai
Electronics and telecommunications installers and repairers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir
taisytojai

Description:

Electronics and telecommunications installers and
repairers

Aiškinamosios
pastabos:

Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir
Explanatory
taisytojai montuoja, prižiūri, reguliuoja ir taiso
notes:
elektroninę įrangą, pavyzdžiui, prekybos ir biuro įrangą,
elektroninius prietaisus ir valdymo sistemas, taip pat
įrengia, taiso ir prižiūri telekomunikacijų įrangą,
duomenų perdavimo įrangą, laidus, antenas,
remontuoja, derina ir prižiūri kompiuterius. Pagrindinės
atliekamos užduotys: įrangos, įrenginių, prietaisų ir
valdymo sistemų apžiūra ir tikrinimas, siekiant nustatyti
gedimus; susidėvėjusių ir sugedusių dalių bei laidų
remontas ir keitimas, įrenginių ir prietaisų techninė
priežiūra, elektroninių prietaisų ir valdymo sistemų
įrengimas; elektroninės įrangos montavimas ir
reguliavimas; kompiuterių, duomenų perdavimo
įrangos ir kompiuterių išorinių įrenginių techninė
priežiūra, trikdžių šalinimas, montavimas, reguliavimas,
tikrinimas ir taisymas; mikrobangų, telemetrijos,
multipleksavimo, palydovinių ir kitų radijo ir
elektromagnetinių bangų ryšių sistemų įrengimas,
techninė priežiūra, taisymas ir gedimų nustatymas;
techninių konsultacijų ir informacijos teikimas,
telekomunikacijų tinklų ir įrangos veikimo kontrolė;
kompiuterių, radijo aparatų, telefonų ir televizorių laidų
įrengimas, sujungimas ir taisymas; ryšiams naudojamų
antenų įrengimas, techninė priežiūra ir taisymas. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 7421
Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai 7422
Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir
taisytojai
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Electrical line installers and repairers install, repair and
join electrical transmission and supply cables and
related equipment. Tasks include - (a) installing and
repairing overhead and underground electrical power
and electrical traction lines; (b) making joints in
overhead and underground cables; (c) adhering to
safety practices and procedures, such as checking
equipment regularly and erecting barriers around work
areas; (d) opening switches or attaching grounding
devices to remove electrical hazards from disturbed or
fallen lines or to facilitate repairs; (e) climbing poles or
using truck-mounted buckets to access equipment; (f)
identifying defective sectionalizing devices, circuit
breakers, fuses, voltage regulators, transformers,
switches, relays, or wiring, using wiring diagrams and
electrical-testing instruments. Examples of the
occupations classified here: - Electric cable jointer Electric power line worker Some related occupations
classified elsewhere: - Data and telecommunications
cabler - 7422 - Telecommunications line worker - 7422

Electronics and telecommunications installers and
repairers fit, maintain, adjust and repair electronic
equipment such as commercial and office machines
and electronic instruments and control systems and
install, repair and maintain telecommunications
equipment, data transmission equipment, cables,
antennae and repair, fit and maintain computers. Tasks
performed usually include: examining and testing
machines, equipment, instruments and control systems
to diagnose faults; adjusting, repairing, and replacing
worn and defective parts and wiring, and maintaining
machines, equipment and instruments; installing
electronic instruments and control systems; fitting and
adjusting electronic equipment; maintaining,
troubleshooting, fitting, adjusting, testing and
repairing computers, data transmission equipment and
computer peripherals; installing, maintaining, repairing,
and diagnosing malfunctions of microwave, telemetry,
multiplexing, satellite and other radio and
electromagnetic wave communications systems;
providing technical advice and information, and
monitoring the performance of complex
telecommunications networks and equipment;
installing, joining and repairing cabling for computer,
radio, telephone and television transmission; installing,
maintaining and repairing antennae used in
communications. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 7421
Electronics mechanics and servicers 7422 Information
and communications technology installers and
servicers
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7421

Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai
Electronics mechanics and servicers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai

Description:

Electronics mechanics and servicers

Aiškinamosios
pastabos:

Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai derina ir
Explanatory
taiso prekybos ir biuro elektroninę įrangą, derina ir
notes:
taiso elektroninius prietaisus ir valdymo sistemas, taip
pat atlieka jų techninę priežiūrą. Atliekamos užduotys:
(a) įrangos, įrenginių, prietaisų ir valdymo sistemų
apžiūra ir patikrinimas, siekiant nustatyti gedimus; (b)
susidėvėjusių ir sugedusių dalių bei laidų reguliavimas,
remontas ir keitimas, įrenginių ir prietaisų techninė
priežiūra; (c) įrangos surinkimas iš naujo, veikimo
išbandymas ir sureguliavimas; (d) elektroninių prietaisų
ir valdymo sistemų įrengimas; (e) darbo derinimas su
inžinierių, technikų ir kito techninę priežiūrą atliekančio
personalo darbu; (f) bandymų duomenų aiškinimas,
siekiant nustatyti gedimus ir sistemines veikimo
problemas; (g) elektros ir elektroninių komponentų,
sąrankų ir sistemų įrengimas, reguliavimas, taisymas ar
keitimas, naudojant rankinius, elektrinius įrankius ar
lituoklius; (h) komponentų jungimas į sąrankas,
pavyzdžiui, radijo sistemas, prietaisus, magnetus,
inverterius ir degalų papildymo skrydžio metu
sistemas; (i) techninės priežiūros ir taisymo darbų
registravimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Orlaivių mechanikas (aviacija) – Aviacijos technikas –
Bankomatų mechanikas – Elektroninės įrangos
mechanikas – Elektroninės įrangos taisytojas –
Fotokopijavimo mašinų technikas Kitur priskirta
giminiška profesija: – Oro eismo saugos technikas –
3155

7422

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai
Information and communications technology installers and servicers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir
taisytojai

Description:

Information and communications technology installers
and servicers

Aiškinamosios
pastabos:

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir
Explanatory
taisytojai įrengia, taiso ir prižiūri telekomunikacijų
notes:
įrangą, duomenų perdavimo įrangą, laidus, antenas ir
perdavimo kanalus, taip pat taiso, derina ir prižiūri
kompiuterius. Atliekamos užduotys: (a) kompiuterių,
duomenų perdavimo įrangos ir kompiuterių išorinių
įrenginių techninė priežiūra, trikdžių šalinimas,
tikrinimas ir taisymas; (b) kompiuterių aparatinės
įrangos įrengimas ir reguliavimas; (c) mikrobangų,
telemetrijos, multipleksavimo, palydovinių ir kitų radijo
ir elektromagnetinių bangų ryšių sistemų įrengimas,
techninė priežiūra, taisymas ir gedimų nustatymas; (d)
techninių konsultacijų ir informacijos teikimas ir
telekomunikacijų tinklų bei įrangos veikimo kontrolė;
(e) kompiuterių, radijo aparatų, telefonų ir televizorių
laidų tiesimas, sujungimas ir taisymas; (f)
telekomunikacijų ir duomenų kanalų laidų sujungimas
ir apvalkalų sandarinimas; (g) ryšiams naudojamų
antenų įrengimas, techninė priežiūra ir taisymas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Ryšių technologijų
priežiūros specialistas – Kompiuterių aparatinės įrangos
įrengėjas – Kompiuterių įrangos montuotojas –
Duomenų perdavimo ir telekomunikacijų linijų
kabelininkas – Telekomunikacijų įrangos taisytojas –
Telefono įrangos montuotojas Kitur priskirta giminiška

Information and communications technology (ICT)
installers and servicers install, repair and maintain
telecommunications equipment, data transmission
equipment, cables, antennae and conduits and repair,
fit and maintain computers. Tasks include - (a)
maintaining, troubleshooting, testing and repairing
computers, data transmission equipment and
computer peripherals; (b) fitting and adjusting
computer hardware; (c) installing, maintaining,
repairing, and diagnosing malfunctions of microwave,
telemetry, multiplexing, satellite and other radio and
electromagnetic wave communications systems; (d)
providing technical advice and information, and
monitoring the performance of complex
telecommunications networks and equipment; (e)
installing and repairing cabling for computer, radio,
telephone and television transmission; (f) joining
telecommunications and data cables and sealing
sheathes; (g) installing, maintaining and repairing
antennae used in communications. Examples of the
occupations classified here: - Communications
technology servicer - Computer hardware installer Computer equipment fitter - Data and
telecommunications cabler - Telecommunications
equipment repairer - Telephone installer Some related
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Electronics mechanics and servicers fit, maintain, adjust
and repair electronic equipment such as commercial
and office machines and electronic instruments and
control systems. Tasks include - (a) examining and
testing machines, instruments, components, control
systems and other electronic equipment to identify
faults; (b) adjusting, repairing, and replacing worn and
defective parts and wiring, and maintaining machines,
equipment and instruments; (c) reassembling, test
operating and adjusting equipment; (d) installing
electronic instruments and control systems; (e)
coordinating work with that of engineers, technicians,
and other maintenance personnel; (f) interpreting test
data to diagnose malfunctions and systemic
performance problems; (g) installing, adjusting,
repairing or replacing electrical and electronic
components, assemblies, and systems using hand
tools, power tools, or soldering irons; (h) connecting
components to assemblies such as radio systems,
instruments, magnetos, inverters, and in-flight
refuelling systems; (i) keeping records of maintenance
and repair work. Examples of the occupations classified
here: - Aircraft maintenance engineer (avionics) Avionics technician - Automated teller machines
mechanic - Electronics mechanic - Electronic
equipment servicer - Photocopy machine technician
Some related occupations classified elsewhere: - Air
traffic safety technician - 3155
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profesija: – Telekomunikacijų inžinerijos technikas –
3522

occupations classified elsewhere: - Engineering
technician (telecommunications) - 3522

75

Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
Food processing, woodworking, garment and other craft and related trades workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti
kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Description:

Food processing, woodworking, garment and other
craft and related trades workers

Aiškinamosios
pastabos:

Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti
Explanatory
giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai iš žemės notes:
ūkio ir žuvininkystės žaliavų gamina maisto ir kitus
produktus, gamina ir taiso medžio, tekstilės, kailio,
odos ir kitų medžiagų gaminius. Kompetentingam
daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Darbas atliekamas rankomis arba rankiniais
ir kitais įrankiais, kuriuos naudojant reikia mažiau fizinių
pastangų, laiko sąnaudų, be to, gaminių kokybė būna
geresnė. Norint atlikti darbą, reikia išmanyti darbo
organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip
pat žinoti, koks galutinio gaminio pobūdis ir jo
paskirtis. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio
darbuotojų atliekamos užduotys: mėsos, žuvies, grūdų,
vaisių, daržovių ir panašių produktų apdorojimas bei
paruošimas maistui, tabako paruošimas ir tabako
produktų gamyba; maisto produktų ir gėrimų
degustavimas ir rūšiavimas; natūralių tekstilės pluoštų,
odos ir kailių apdorojimas ir paruošimas; baldų ir kitų
medienos gaminių gamyba ir taisymas; kailių ir odos
paruošimas tolesniam naudojimui; audinių, drabužių,
skrybėlių, avalynės ir panašių gaminių gamyba ir
taisymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
skirstomos į tokias grupes: 751 Maisto gamintojai ir
giminiškų profesijų darbininkai 752 Medienos meistrai,
baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai 753 Siuvėjai ir
giminiškų profesijų darbininkai 754 Kiti kvalifikuoti
darbininkai ir amatininkai

751

Maisto gamintojai ir susijusių profesijų darbininkai
Food processing and related trades workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Maisto gamintojai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Food processing and related trades workers

Aiškinamosios
pastabos:

Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai
Explanatory
skerdžia gyvulius, paruošia juos maistui ir perdirba į
notes:
atitinkamus maisto produktus, skirtus žmonių mitybai
ar gyvūnų pašarui, kepa duoną, pyragus ir kitus
miltinius kepinius, perdirba ir konservuoja vaisius,
daržoves ir panašius maisto produktus, degustuoja ir
rūšiuoja įvairius maisto produktus ir gėrimus, apdoroja
tabaką ir gamina iš jo produktus. Pagrindinės
atliekamos užduotys: gyvulių skerdimas; mėsos ir
žuvies apdorojimas, panašių maisto produktų ruošimas;
duonos, pyragų ir kitų miltinių kepinių kepimas; vaisių,
daržovių ir panašaus maisto perdirbimas ir
konservavimas; įvairių maisto produktų ir gėrimų
degustavimas ir rūšiavimas, tabako paruošimas ir jo
produktų gamyba. Gali būti priskiriamas vadovavimas
kitiems darbininkams. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 7511 Mėsininkai, žuvų
darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai 7512
Kepėjai ir konditeriai 7513 Pieno produktų gamintojai
7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų
konservuotojai 7515 Maisto produktų ir
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Food processing, wood working, garment and other
craft and related trades workers treat and process
agricultural and fisheries raw materials into food and
other products, and produce and repair goods made of
wood, textiles, fur, leather, or other materials.
Competent performance in most occupations in this
sub-major group requires skills at the second ISCO skill
level. The work is carried out by hand and by handpowered and other tools which are used to reduce the
amount of physical effort and time required for specific
tasks, as well as to improve the quality of the products.
The tasks call for an understanding of the work
organisation, the materials and tools used, and the
nature and purpose of the final product. Tasks
performed by workers in this sub-major group usually
include: treating and processing meat, fish, grain, fruit,
vegetables and related materials into food stuffs, and
tobacco into tobacco products; tasting and grading
food products and beverages; treating and processing
natural fibres, skins and hides; making and repairing
furniture and other goods made of wood; preparing
hides, skins and pelts for further use; making and
repairing textiles, garments, hats, shoes and related
products. Supervision of other workers may be
included. Occupations in this sub-major group are
classified into the following minor groups: 751 Food
processing and related trades workers 752 Wood
treaters, cabinet-makers and related trades workers
753 Garment and related trades workers 754 Other
craft and related workers

Food processing and related trades workers slaughter
animals, treat and prepare them and related food items
for human and animal consumptions, make various
kinds of bread, cakes and other flour products, process
and preserve fruit, vegetables and related foods, taste
and grade various food products and beverages, or
prepare tobacco and make tobacco products. Tasks
performed usually include: slaughtering animals;
treating meat and fish and preparing them and related
food items; making various kinds of bread, cakes and
other flour products; processing and preserving fruit,
vegetables and related foods; tasting and grading
various food products and beverages; preparing
tobacco and making tobacco products. Supervision of
workers may be included. Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:7511
Butchers, fishmongers and related food preparers 7512
Bakers, pastry-cooks and confectionary makers 7513
Dairy products makers 7514 Fruit, vegetable and
related preservers 7515 Food and beverage tasters and
graders 7516 Tobacco
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gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai 7516 Tabako
ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai

preparers and tobacco products makers

7511

Mėsininkai, žuvų išdarinėtojai ir susijusių profesijų darbininkai
Butchers, fishmongers and related food preparers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mėsininkai, žuvų išdarinėtojai ir susijusių profesijų
darbininkai

Description:

Butchers, fishmongers and related food preparers

Aiškinamosios
pastabos:

Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai skerdžia gyvulius, darinėja, valo ir pjausto
notes:
skerdeną ar žuvį, šalina kaulus ir ruošia atitinkamus
maisto produktus arba konservuoja mėsą, žuvį ir jų
produktus rūkydami, sūdydami ar džiovindami.
Atliekamos užduotys: (a) gyvulių skerdimas; (b) kailio
lupimas ir skerdienos valymas; (c) skerdenos ir žuvies
kaulų šalinimas, darinėjimas ir pjaustymas pardavimui
arba tolesniam apdorojimui; (d) reikiamų produktų
paruošimas ir dešrų ar panašių produktų gamyba
naudojant kapojimo, maišymo ir formavimo įrangą; (e)
mėsos, žuvies ir kitų maisto produktų konservavimas;
(f) rūkyklų ir krosnių priežiūra rūkant mėsą, žuvį ir kitus
maisto produktus; (g) mėsos, žuvies ir kitų maisto
produktų virimas ir apdorojimas kitais būdais
pardavimui; (h) mėsos ir žuvies pardavimas klientams,
įskaitant produktų pakavimą, svėrimą bei ženklinimą ir
užmokesčio gavimą. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Mėsininkas – Žuvies išpjovų ruošėjas – Žuvų
darinėtojas – Skerdikas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Krautuvininkas – 5221 – Mėsos
perdirbimo įrenginių operatorius – 8160 – Žuvies
perdirbimo įrenginių operatorius – 8160

7512

Kepėjai ir konditeriai
Bakers, pastry-cooks and confectionery makers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kepėjai ir konditeriai

Description:

Bakers, pastry-cooks and confectionery makers

Aiškinamosios
pastabos:

Kepėjai ir konditeriai kepa įvairių rūšių duoną, pyragus Explanatory
ir kitus miltinius kepinius, taip pat rankiniu būdu
notes:
gamina šokoladą ir saldumynus iš cukraus. Atliekamos
užduotys: (a) duonos, pyragų, sausainių, tortų,
pyragaičių ir kitų miltinių kepinių kepimas; (b)
konditerijos gaminių iš sirupo, šokolado ir kitų
ingredientų mišinių gamyba rankiniu būdu ir naudojant
rankinius įrankius ir kai kuriuos mechanizmus; (c)
reikiamų ingredientų sudėjimas į maišymo, kepimo ar
virimo įrenginių dubenis; (d) žaliavų kokybės tikrinimas,
siekiant užtikrinti, kad jos atitinka standartus ir
techninius reikalavimus; (e) glaisto, glajaus ir kitų
priedų užtepimas ant iškeptų kepinių naudojant
menteles ar teptukus; (f) įrangos ir patalpų švaros
tikrinimas prieš pradedant gamybą užtikrinant
profesinės sveikatos ir darbo saugos reikalavimus; (g)
orkaitės temperatūros ir gaminio išvaizdos stebėjimas,
siekiant nustatyti kepimo laiką; (h) duonos, bandelių,
pyragaičių ir konditerijos gaminių formavimo,
pašovimo, kepimo, ištraukimo, išėmimo iš kepimo
formų ir atvėsinimo koordinavimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Kepėjas – Konditeris – Šokolado
gamintojas – Pyragų gamintojas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Virėjas – 5120 –
Kepyklos įrenginių operatorius – 8160 – Duonos
gamybos įrenginių operatorius – 8160 – Šokolado
gamybos įrenginių operatorius – 8160
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Butchers, fishmongers and related food preparers
slaughter animals, clean, cut and dress meat and fish,
remove bones and prepare related food items or
preserve meat, fish and other foods and food products
by drying, salting or smoking. Tasks include - (a)
slaughtering animals; (b) flaying and trimming
carcasses; (c) boning, cutting and dressing meat and
fish for sale or further processing; (d) preparing
ingredients and making sausages and similar products
using chopping, mixing and shaping machines; (e)
curing meat, fish and other foods; (f) operating
smokehouses or ovens to smoke meat, fish and other
foodstuffs (g) cooking or in other ways preparing meat,
fish and related food items for sale ;; (h) selling meat or
fish to customers, including wrapping, weighing and
labelling products, and receiving payment. Examples of
the occupations classified here: - Butcher - Fish filleter
- Fishmonger - Slaughterer Some related occupations
classified elsewhere: - Shop keeper - 5221 - Meat
processing machine operator - 8160 - Fish processing
machine operator - 8160

Bakers, pastry-cooks and confectionery makers make
various kinds of bread, cakes, and other flour products,
as well as handmade chocolate and sugar
confectionery. Tasks include - (a) making bread, cakes,
biscuits, pastries, pies and other flour products; (b)
making handmade confectionery from mixtures of
sugar, chocolate and other ingredients using hand
tools and some machines; (c) combining measured
ingredients in bowls of mixing, blending, or cooking
machinery; (d) checking the quality of raw materials to
ensure that standards and specifications are met; (e)
applying glazes, icings, or other toppings to baked
goods, using spatulas or brushes; (f) checking the
cleanliness of equipment and operation of premises
before production runs to ensure compliance with
occupational health and safety regulations; (g)
monitoring oven temperatures and product
appearance to determine baking times; (h)
coordinating the forming, loading, baking, unloading,
de-panning and cooling of batches of bread, rolls,
pastry and confectionary products. Examples of the
occupations classified here: - Baker - Confectioner Chocolate maker - Pastry-cook Some related
occupations classified elsewhere: - Cook - 5120 Bakery products machine operator - 8160 - Bread
production machine operator- 8160 - Chocolate
production machine operator - 8160
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7513

Pieno produktų gamintojai
Dairy products makers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pieno produktų gamintojai

Description:

Dairy products makers

Aiškinamosios
pastabos:

Pieno produktų gamintojai gamina sviestą, įvairius
sūrius, grietinėlę ir kitus pieno produktus. Atliekamos
užduotys: (a) pieno virinimas ar pasterizavimas, kad
būtų išnaikinti mikroorganizmai ir kad produktai ilgiau
negestų; (b) grietinėlės nugriebimas nuo pieno ir
sviesto gaminimas iš jos; (c) raugo ir kitų ingredientų
įdėjimas į pieną; (d) pieno rauginimas, rūgusio pieno
kaitinimas, kol besiformuojanti varškė pasieks reikiamą
kietumą, išrūgų spaudimas iš varškės, sūrio dėjimas į
formas ir slėgimas; (e) sūrio sūdymas ir subadymas ar
ištepimas naudojant bakterijų kultūras, kad imtų
formuotis pelėsis; (f) sūrių dėliojimas ir vartymas
lentynose juos brandinant; (g) gaminio kokybės
stebėjimas prieš pakavimą apžiūrint, imant pavyzdžius
ir, jei reikia, reguliuojant jo laikymo sąlygas; (h)
naudotų ingredientų, tikrinimų rezultatų ir laiko ciklų
fiksavimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Sviesto
gamintojas – Sūrių gamintojas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Pieno produktų
gamybos įrenginių operatorius – 8160 – Pieno
perdirbimo įrenginių operatorius – 8160

Explanatory
notes:

Dairy products makers process butter and various
types of cheese, cream or other dairy products. Tasks
include - (a) boiling or pasteurizing milk to achieve
specified butter fat content; (b) separating cream from
milk and churning cream into butter; (c) dumping
measured amounts of starter and other ingredients
into milk; (d) curdling milk, heating curd until it reaches
desired firmness, draining curd and placing cheese into
moulds to press it into shape; (e) salting cheese and
piercing or smearing cheese with cultured wash to
develop mould growth; (f) placing and turning cheese
blocks on shelves to cure cheese; (g) monitoring
product quality before packaging by inspecting, taking
samples and adjusting treatment conditions when
necessary; (h) recording amounts of ingredients used,
test results, and time cycles. Examples of the
occupations classified here: - Butter maker - Cheese
maker Some related occupations classified elsewhere: Dairy products machine operator - 8160 - Milk
processing machine operator - 8160

7514

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
Fruit, vegetable and related preservers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai

Description:

Fruit, vegetable and related preservers

Aiškinamosios
pastabos:

Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai
Explanatory
įvairiais būdais apdoroja ir konservuoja vaisius,
notes:
daržoves, riešutus ir kitus maisto produktus; verda,
džiovina, sūdo, spaudžia sultis ar aliejų. Atliekamos
užduotys: (a) sulčių spaudimas iš įvairių vaisių; (b)
aliejaus spaudimas iš aliejingų sėklų, riešutų ir vaisių; (c)
vaisių, daržovių ir panašių produktų virimas, sūdymas ir
džiovinimas; (d) maišymas ir įvairių ingredientų,
pavyzdžiui, pektino, cukraus, prieskonių ir acto,
pagerinančių konservavimą, konsistenciją, išvaizdą ir
skonį, dėjimas; (e) konservuotų produktų išpilstymas į
sterilius stiklainius, butelius ar kitokią tarą. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Salotų gamintojas – Vaisių
konservuotojas – Uogienių gamintojas – Aliejaus
spaudėjas – Daržovių ir vaisių marinuotojas – Daržovių
konservuotojas Kitur priskirta giminiška profesija: –
Konservavimo įrenginių operatorius – 8183

7515

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
Food and beverage tasters and graders

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai

Description:

Food and beverage tasters and graders

Aiškinamosios
pastabos:

Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai
Explanatory
tikrina, degustuoja ir pagal kokybę rūšiuoja įvairius
notes:
žemės ūkio produktus, maisto produktus ir gėrimus.
Atliekamos užduotys: (a) žemės ūkio produktų, maisto
produktų ir gėrimų tikrinimas, bandymas ir
degustavimas įvairiais jų gamybos etapais; (b) produktų
kokybės, skonio priimtinumo ir apytikslės
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Fruit, vegetable and related preservers process or
preserve fruit, nuts and related foods in various ways
including cooking, drying, salting, or juice or oil
extraction. Tasks include - (a) extracting juices from
various fruits; (b) extracting oils from oil-bearing seeds,
nuts or fruits; (c) cooking, salting or drying fruit,
vegetables and related foods; (d) mixing and adding
ingredients such as pectin, sugar, spices and vinegar to
assist preservation and enhance texture, appearance
and flavour; (e) transferring preserved foods to sterile
jars, bottles or other containers Examples of the
occupations classified here: - Chutney maker - Fruit
preserver - Jam maker - Oil expeller - Vegetable and
fruit pickler - Vegetable preserver Some related
occupations classified elsewhere: - Canning machine
operator - 8183

Food and beverage tasters and graders inspect, taste
and grade various types of agricultural products, food
and beverages. Tasks include - (a) inspecting, testing,
tasting and smelling agricultural products, food and
beverages at various stages of processing; (b)
determining quality, acceptability to consumer tastes
and approximate value of products and grading them
259/323
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vertės nustatymas ir produktų priskyrimas atitinkamai
klasei; (c) netinkamos kokybės produktų atmetimas; (d)
rūšies ir (arba) identifikavimo numerio užrašymas
etiketėse, priėmimo ar pardavimo dokumentuose; (e)
produktų svėrimas ir matavimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Maisto produktų rūšiuotojas – Maisto
produktų degustatorius – Stipriųjų alkoholinių gėrimų
degustatorius – Arbatos degustatorius – Vyno
degustatorius

into appropriate classes; (c) discarding inferior
products; (d) recording the grade and/or identification
numbers on tags, receiving, or sales sheets; (e)
weighing and measuring products. Examples of the
occupations classified here: - Food grader - Food taster
- Liquor taster - Tea taster - Wine taster

7516

Tabako ruošėjai ir tabako produktų gamintojai
Tobacco preparers and tobacco products makers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Tabako ruošėjai ir tabako produktų gamintojai

Description:

Tobacco preparers and tobacco products makers

Aiškinamosios
pastabos:

Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai paruošia Explanatory
tabako lapelius ir gamina įvairius tabako gaminius.
notes:
Atliekamos užduotys: (a) išdžiovintų tabako lapelių
rūšiavimas pagal rūšį, kokybę ir auginimo vietą; (b)
tabako lapelių maišymas pagal receptūrą siekiant gauti
ypatingo skonio ir kvapo mišinį; (c) vakuuminio
drėkintuvo, kuriame tabakas drėkinamas tolesniam
apdorojimui, priežiūra; (d) pagrindinių lapo gyslų,
stiebelių ir kotelių pašalinimas nuo tabako lapų ir
tabako smulkinimas; (e) cigarų, cigarečių, uostomojo
tabako ir kitų tabako gaminių gamyba rankiniu būdu ar
nesudėtingomis mašinomis. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Cigarų gamintojas – Cigarečių gamintojas
– Tabako rūšiuotojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Cigarų gamybos įrenginių
operatorius – 8160 – Cigarečių gamybos įrenginių
operatorius – 8160

752

Medienos meistrai, baldžiai ir susijusių profesijų darbininkai
Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Medienos meistrai, baldžiai ir susijusių profesijų
darbininkai

Description:

Wood treaters, cabinet-makers and related trades
workers

Aiškinamosios
pastabos:

Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai konservuoja, išlaiko ir perdirba medieną;
notes:
gamina, dekoruoja ir taiso medinius baldus, transporto
priemones ir kitus medinius gaminius ir dalis, taip pat
derina, valdo ir prižiūri medienos džiovinimo ir
konservavimo įrangą, apdirbimo įrangą, įrenginius ir
stakles. Pagrindinės atliekamos užduotys: apdirbimo ir
kitos medienos bei medinių gaminių džiovinimo
įrangos valdymas ir priežiūra, medinių gaminių
cheminis apdorojimas ar impregnavimas konservavimo
medžiagomis; medienos apdirbimo įrenginių,
pjaunančių ir formuojančių dalis ir sudedamąsias
detales, nustatymas ir valdymas; schemų nagrinėjimas,
gaminamų gaminių matmenų patvirtinimas, dalių
sujungimas ir gaminių kokybės bei atitikimo
techniniams reikalavimams tikrinimas; kitų asmenų
valdomų įrenginių nustatymas ir reguliavimas; įvairių
rūšių medienos apdirbimo įrenginių nustatymas,
programavimas, valdymas ir kontrolė gaminant, taisant
ar užbaigiant medines dalis baldams, interjero dalims ir
kitiems mediniams gaminiams; techninių reikalavimų
nagrinėjimas ir aiškinimas ar žodinių instrukcijų
laikymasis. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 7521 Medienos meistrai 7522 Baldžiai ir
giminiškų profesijų darbininkai 7523 Medžio apdirbimo
staklių derintojai ir operatoriai
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Tobacco preparers and tobacco products makers
prepare tobacco leaves and make various tobacco
products. Tasks include - (a) grading cured tobacco
leaves by type, quality and locality where grown; (b)
mixing tobacco leaves according to formula to obtain a
blend of distinct flavour; (c) tending vacuum container
which moistens tobacco for further processing; (d)
removing midribs and stalks from tobacco leaves and
shredding tobacco; (e) making cigars, cigarettes, snuff
and other tobacco products by hand or with simple
machines. Examples of the occupations classified here:
- Cigar maker - Cigarette maker - Tobacco grader
Some related occupations classified elsewhere: - Cigar
production machine operator - 8160 - Cigarette
production machine operator - 8160

Wood treaters, cabinet-makers and related trades
workers preserve and treat wood; make, decorate and
repair wooden furniture, vehicles and other wooden
products and components and set-up, operate and
tend wood seasoning and preserving equipment and
woodworking equipment, machines and machine tools.
Tasks performed usually include: operating and
tending treating and other equipment to dry lumber
and other wood products, and to treat chemically and
impregnate wood products with preservatives; setting
and operating woodworking machines to cut, shape
and form parts and components; studying plans,
verifying dimensions of articles to be made, fitting
parts together to form complete units and checking
the quality and fit of pieces to ensure adherence to
specifications; setting and adjusting various kinds of
machines for operation by others; setting-up,
programming, operating and monitoring several types
of woodworking machines to fabricate, repair or
refinish wooden parts for furniture, fixtures and other
wood products; and reading and interpreting
specifications or following verbal instructions.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 7521 Wood treaters 7522
Cabinet-makers and related workers 7523
Woodworking machine tool setters and operators
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7521

Medienos meistrai
Wood treaters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medienos meistrai

Description:

Wood treaters

Aiškinamosios
pastabos:

Medienos meistrai džiovina, konservuoja ir išlaiko
Explanatory
medieną rankiniu būdu ar naudodami medienos
notes:
apdorojimo įrangą, pavyzdžiui, garu kaitinamas
medienos džiovinimo krosnis ir talpyklas. Atliekamos
užduotys: (a) garu kaitinamų medienos džiovinimo
krosnių, apdorojimo talpyklų ir kitos įrangos, skirtos
medienai bei kitiems mediniams gaminiams džiovinti ir
ruošti, valdymas ir priežiūra, medinių gaminių
impregnavimas konservavimo medžiagomis; (b)
įrangos veikimo, matuoklių ir prietaisų skydelių
indikatorių kontroliavimas, siekiant nustatyti nukrypimą
nuo standartų ir užtikrinti, kad procesai vyktų pagal
techninius reikalavimus; (c) vožtuvų valdymas, norint
įleisti apdorojimo tirpalą į apdorojimo talpyklas,
palaikyti nustatytą temperatūrą, vakuumą bei hidraulinį
slėgį ir tirpalo lygį kiekvieno apdorojimo ciklo etapo
metu; (d) vakuuminių ir hidraulinio slėgio siurblių,
ištraukiančių orą ir garus iš retortos ir padedančių
apdorojimo tirpalui prasiskverbti į medienos poras ir
pagreitinti apdorojimo procesą, įjungimas; (e) prireikus,
pagalba atliekant apdorojimo įrangos ir įrenginių
techninę priežiūrą; (f) įrangos valymas, tepimas ir
reguliavimas; (g) medžiagų ir gaminių vežimas į darbo
vietą ir iš jos rankiniu būdu ar naudojant vežimėlius,
rankinius vežimėlius ar keltuvus; (h) gamybos ataskaitų
rengimas ir pildymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Džiovinimo krosnies operatorius –
Medienos apdorojimo krosnies operatorius – Lukšto
džiovinimo prižiūrėtojas – Medienos džiovintojas –
Medienos apdorotojas Kitur priskirta giminiška
profesija: – Medienos apdorojimo įrenginių operatorius
– 8172

7522

Baldžiai ir susijusių profesijų darbininkai
Cabinet-makers and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Baldžiai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Cabinet-makers and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai gamina,
Explanatory
puošia ir taiso medinius baldus, vežimus ir kitas
notes:
medines transporto priemones, ratus, medines dalis,
tvirtinimo detales, modelius ir kitus medinius gaminius,
naudodami medienos apdirbimo įrenginius, stakles ir
specialius rankinius įrankius. Atliekamos užduotys: (a)
medienos apdirbimo įrenginių, pavyzdžiui, elektrinių
pjūklų, rieviklių, skobimo staklių ir formuotuvų,
valdymas ir rankinių įrankių naudojimas dalims ir
komponentams pjauti ir formuoti; (b) schemų
nagrinėjimas, gaminamų gaminių matmenų
patvirtinimas arba techninių reikalavimų rengimas ir
gaminių kokybės bei atitikties techniniams
reikalavimams tikrinimas; (c) sandūrų apdaila ir dalių
bei konstrukcinių blokų sujungimas į gatavus gaminius
naudojant klijus ir spaustuvus, sandūrų sutvirtinimas
vinimis, varžtais ar kitomis tvirtinimo detalėmis; (d)
įvairių medinių gaminių, pavyzdžiui, spintų, baldų,
transporto priemonių, modelių, sporto įrangos ir kitų
dalių ar gaminių gamyba, perdarymas ir taisymas; (e)
baldų ir interjero detalių puošyba inkrustuojant
medžiu, dengiant lukštu ir drožinėjant ornamentus; (f)
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Wood treaters season, preserve and treat wood and
lumber manually or using wood treatment equipment
such as kilns and tanks. Tasks include - (a) operating
and tending kilns, treating tanks and other equipment
to dry lumber, prepare and season wood and other
wood products, and to impregnate wood products
with preservatives; (b) monitoring equipment
operation, gauges, and panel lights in order to detect
deviations from standards and to ensure that processes
are operating according to specifications; (c) operating
valves to admit treating solution into treatment vessels,
maintain specified heat, vacuum and hydraulic
pressure, and level of solution during each phase of
treatment cycle;. (d) activating vacuum and hydraulic
pressure pumps that remove air and steam from retort
and force treating solution into pores of wood to
accelerate treatment process; (e) assisting in
maintaining processing equipment and machines as
required; (f) cleaning, lubricating and adjusting
equipment; (g) transporting materials and products to
and from work areas, manually or using carts,
handtrucks, or hoists; (h) completing and maintaining
production reports. Examples of the occupations
classified here: - Dry kiln operator - Lumber kiln
operator - Veneer dryer tender - Wood seasoner Wood treater Some related occupations classified
elsewhere: - Wood processing plant operator - 8172

Cabinet-makers and related workers make, decorate
and repair wooden furniture, carts and other vehicles,
wheels, parts, fittings, patterns, models and other
wooden products using woodworking machines,
machine tools and specialized hand tools. Tasks
include - (a) operating woodworking machines, such as
power saws, jointers, mortisers and shapers, and using
hand tools to cut, shape and form parts and
components; (b) studying plans, verifying dimensions
of articles to be made, or preparing specifications and
checking the quality and fit of pieces in order to ensure
adherence to specifications; (c) trimming joints and
fitting parts and subassemblies together to form
complete units using glue and clamps, and reinforcing
joints using nails, screws or other fasteners; (d) making,
restyling and repairing various wooden articles, such as
cabinets, furniture, vehicles, scale models, sports
equipment and other parts or products; (e) decorating
furniture and fixtures by inlaying wood, applying
veneer and carving designs; (f) finishing surfaces of
wooden articles or furniture. Examples of the
occupations classified here: - Cabinet-maker -
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medinių gaminių ar baldų paviršiaus apdailos atlikimas.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Baldžius – Vežimų
dirbėjas – Baldų gamintojas – Račius – Medinių
modelių gamintojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Staliai dailidės – 7115 –
Medinių ir panašių gaminių surinkėjai – 8219

Cartwright - Furniture cabinet-maker - Wheelwright Wood patternmaker Some related occupations
classified elsewhere: - Carpenters and joiners - 7115 Wood and related products assemblers - 8219

7523

Medžio apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
Woodworking machine tool setters and operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medžio apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai

Description:

Woodworking machine tool setters and operators

Aiškinamosios
pastabos:

Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai
Explanatory
nustato, valdo ir kontroliuoja automatines ir pusiau
notes:
automatines medienos apdirbimo stakles, pavyzdžiui,
tiksliojo pjaustymo, formavimo, drožimo, gręžimo,
tekinimo ir drožinėjimo stakles, gaminant ar taisant
medines dalis baldams, interjero detalėms ir kitiems
mediniams gaminiams. Atliekamos užduotys: (a) įvairių
rūšių medienos apdirbimo staklių, skirtų pjauti,
formuoti, gręžti, drožti, presuoti, tekinti, šlifuoti ar
drožinėti medienai gaminant ar taisant medines baldų
dalis, interjero detales ir kitus medinius gaminius,
nustatymas, programavimas, valdymas ir kontrolė; (b) iš
anksto nustatytų specialios paskirties medienos
apdirbimo staklių, skirtų mediniams gaminiams,
pavyzdžiui, pakaboms, šluotkočiams, skalbinių
segtukams ir kitiems gaminiams, gaminti valdymas; (c)
peilių, pjūklų, ašmenų, pjovimo galvučių, kumštelinių
diskų, grąžtų ar diržų parinkimas pagal apdirbamą
gaminį, staklių funkcijas ir gaminio techninius
reikalavimus; (d) ašmenų, pjovimo galvučių, grąžtų ir
šlifavimo diržų įrengimas ir reguliavimas, taip pat
rankinių įrankių ir kampainių naudojimas; (e) kitų
asmenų valdomų įvairių medienos apdirbimo staklių
nustatymas ir reguliavimas; (f) techninių reikalavimų
aprašų nagrinėjimas ir aiškinimas ar žodinių instrukcijų
laikymasis. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Medienos drožinėjimo įrenginių operatorius – Baldų
gamybos mašinų operatorius – Tiksliųjų medienos
pjaustymo staklių operatorius – Medinių gaminių
gamybos įrenginių operatorius – Medienos tekintojas –
Medienos tekinimo staklių operatorius – Medienos
apdirbimo staklių derintojas – Medienos apdirbimo
staklių derintojas operatorius Kitur priskirta giminiška
profesija: – Medinių ir panašių gaminių surinkėjai –
8219

753

Siuvėjai ir susijusių profesijų darbininkai
Garment and related trades workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Siuvėjai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Garment and related trades workers

Aiškinamosios
pastabos:

Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai matuoja,
Explanatory
persiuva ir taiso pasiūtus drabužius; modeliuoja ir
notes:
gamina tekstilės ir kailinius drabužius, odos ir kailio
gaminius; taiso, atnaujina ir puošia drabužius, pirštines
ir kitus tekstilės gaminius; siuva, taiso ir keičia baldų,
interjero detalių, ortopedinių įrenginių ir automobilių
salonų apmušalus; ruošia, skuta, raugina ir dažo odą ar
kailius; keičia ir taiso avalynę ir odos dirbinius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pasiūtų drabužių
matavimas, persiuvimas ir taisymas; drabužių
modeliavimas ir siuvimas pagal užsakymą iš tekstilės
audinių, odos ir kitų medžiagų arba skrybėlių ar perukų
gaminimas; drabužių stiliaus keitimas; tikslių iškarpų
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Woodworking machine tool setters and operators setup, operate and monitor automatic or semi-automatic
woodworking machines, such as precision sawing,
shaping, planing, boring, turning and woodcarving
machines to fabricate or repair wooden parts for
furniture, fixtures and other wooden products. Tasks
include - (a) setting-up, programming, operating and
monitoring several types of woodworking machines for
sawing, shaping, boring, drilling, planing, pressing,
turning, sanding or carving to fabricate or repair
wooden parts for furniture, fixtures and other wooden
products; (b) operating preset special-purpose
woodworking machines to fabricate wooden products
such as coat hangers, mop handles, clothes pins and
other products; (c) selecting knives, saws, blades, cutter
heads, cams, bits, or belts according to work piece,
machine functions and product specifications; (d)
installing and adjusting blades, cutter heads, boringbits and sanding-belts, and using hand tools and rules;
(e) setting and adjusting various kinds of woodworking
machines for operation by others; (f) reading and
interpreting specifications or following verbal
instructions. Examples of the occupations classified
here: - Carving machine operator (wood) - Furniture
production machine operator - Precision woodworking
sawyer - Wood products machine operator - Wood
turner - Woodworking lathe operator - Woodworking
machine setter - Woodworking machine setteroperator - Woodworking machine set-up operator
Some related occupations classified elsewhere: - Wood
and related products assemblers - 8219

Garment and related trades workers fit, alter and repair
tailored clothing; design, and make textile and fur
garments, leather or fur products; repair, renovate and
decorate garments, gloves and other products of
textile; create patterns for garments; install, repair and
replace upholstery of furniture, fixtures, orthopaedic
appliances and furnishings of automobiles; trim,
scrape, tan, buff and dye animal hides, pelts or skins;
modify and repair footwear and leather articles. Tasks
performed usually include: fitting, altering, repairing
tailored clothing; designing and making made-tomeasure clothing, from textile fabrics, light leather and
other material, or make hats or wigs; make garment
262/323
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drabužių ir kitų tekstilės, odos ar kailio gaminių
siuvimui gaminimas; drabužių, pirštinių ir kitų tekstilės,
kailių, odos bei kitų medžiagų gaminių susiuvimas,
sudaigstymas, adymas, taisymas, atnaujinimas ir
puošimas; burių, tentų ir brezentinių dangų gamyba ir
susiuvimas; baldų, interjero detalių, ortopedinių
įrenginių, sėdynių, prietaisų skydelių ir kitų
automobilių, vagonų, orlaivių, laivų salonų apmušalų
siuvimas, taisymas ir keitimas; odos ir kailio ruošimas,
skutimas, valymas, rauginimas ir dažymas gaminant
odos ir kailio žaliavą, skirtą drabužiams ir kitiems
gaminiams siūti; standartinės, specialios ar ortopedinės
avalynės ir natūralios ar sintetinės odos gaminių
gamyba, keitimas ir taisymas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 7531 Siuvėjai, kailininkai
ir kepurininkai 7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai
7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
7535 Kailiadirbiai ir odininkai 7536 Batsiuviai ir
giminiškų profesijų darbininkai

style changes; creating precision master patterns for
production of garments, other textile, and leather or
fur products; sewing together, joining, darning,
repairing, renovating and decorating garments, gloves
and other products of textile, fur, light leather and
other materials and fabricating and assembling sails,
awnings and tarpaulins; installing, repairing and
replacing upholstery of furniture, fixtures, orthopaedic
appliances; seats, panels, and other furnishings of
automobiles, railway coaches, aircraft, ships and similar
items; trimming, scraping, cleaning, tanning, buffing
and dying animal hides, pelts or skins to produce
leather stock and finished furs for making garments
and other products; making, modifying and repairing
standard, custom or orthopaedic footwear and natural
or synthetic leather articles. Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:
7531 Tailors, dressmakers, furriers and hatters 7532
Garment and related patternmakers and cutters 7533
Sewing, embroidery and related workers 7534
Upholsterers and related workers 7535 Pelt dressers,
tanners and fellmongers 7536 Shoemakers and related
workers

7531

Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai
Tailors, dressmakers, furriers and hatters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai

Description:

Tailors, dressmakers, furriers and hatters

Aiškinamosios
pastabos:

Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai siuva, matuoja,
Explanatory
persiuva ir taiso rankomis siuvamus drabužius. Jie siuva notes:
drabužius pagal užsakymus, pavyzdžiui, kostiumus,
paltus, sukneles iš tekstilės, odos, kailių ir kitų
medžiagų, arba gamina skrybėles ar perukus pagal
kliento arba gatavų drabužių gamintojo nurodymus.
Atliekamos užduotys: (a) paltų, kostiumų, sijonų,
marškinių, palaidinių, apatinio trikotažo, korsetų,
skrybėlių, perukų ir panašių gaminių siuvimas,
dažniausiai pagal individualų kliento užsakymą; (b)
tekstilės audinių, odos ar kailių, atitinkančių
pageidaujamo drabužio dydį, spalvą, tekstūrą ir
kokybę, parinkimas, parinktų medžiagų sukirpimas
pagal drabužio iškarpas ir išdėstymas pagal drabužio
modelį; (c) drabužių stiliaus keitimas, pavyzdžiui, kelnių
klešnių siaurinimas, atlapų siaurinimas, pamušalo
įdėjimas ar išėmimas; (d) standartinių iškarpų
parinkimas ir modifikavimas pagal klientų ir drabužių
gamintojų nurodymus ir matmenis; (e) drabužių,
suknelių, paltų ir kitų pagal užsakymą siūtų drabužių
matavimas, persiuvimas ir taisymas pagal klientų
pageidavimus; (f) kostiumų, naudojamų teatro,
televizijos ar filmų pastatymams, siuvimas ir priežiūra;
(g) medžiagų, pavyzdžiui, atlaso ar šilko, lankstymas,
sukimas ir drapiravimas arba juostelės ar audinio
susiuvimas gėlės ar lankelio forma aplink skrybėlės
viršų ar kraštą, suteikiant skrybėlėms formą ir jas
puošiant; (h) medžiagų ir plaukų sruogų susiuvimas ir
sutvirtinimas gaminant perukus; (i) plaukų atspalvių
maišymas, siekiant suteikti perukams natūralią išvaizdą,
supintų plaukų išdėstymas nurodyta forma ir plaukų
susiuvimas gaminant tupetus; (j) kailinių drabužių ir
kitų kailio gaminių siuvimas, persiuvimas, stiliaus
keitimas ir taisymas; (k) kailio ar odos išpjovimas iš
senų paltų, audinio klijavimas prie vidinės kailinių pusės
ir kailio gaminių puošimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Moteriškų drabužių siuvėjas – Kailininkas
– Moteriškų skrybėlių gamintojas – Vyriškų drabužių
siuvėjas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos:
– Tekstilės rankdarbių gamintojas – 7318 –
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Tailors, dressmakers, furriers and hatters fabricate, fit,
alter and repair tailored or hand-made clothing. They
produce made-to-measure clothing such as suits,
overcoats, and dresses from textile fabrics, light
leather, fur and other material, or make hats or wigs
according to customer’s and clothing manufacturer’s
specifications. Tasks include - (a) making overcoats,
suits, skirts, shirts, blouses, lingerie, corsetry, hats, wigs
and similar garments often to clients' individual
requirements; (b) selecting textile fabrics, leather or fur
pelts matching the desired size, colour, texture, and
quality of the garment; cutting to shape them to
garment pattern and arranging them on pattern
according to the design of the garment; (c) making
garment style changes, such as tapering trouser legs,
narrowing lapels, and adding or removing padding; (d)
selecting and modifying commercial patterns to
customers' and clothing manufacturers' specifications
and fit; (e) fitting, altering and repairing tailored
clothing, dresses, coats and other made-to-measure
garments according to customers' requests; (f) making
and caring for costumes used in theatrical, television
and motion picture productions; (g) folding, twisting,
and draping material, such as satin or silk, or sewing
ribbon or cloth in the form of artificial flowers or bows
around crown and brim to shape and decorate hats; (h)
sewing, and fastening together materials and hair
strands to make wigs; (i) blending shades of hair to
give natural appearance to wigs and arranging woven
hair in specified position and sewing hair together to
form hairpiece; (j) making, altering, restyling and
repairing fur garments and other fur articles; (k)
reclaiming furs or skins from old coats, gluing fabric to
interior of fur coats and trimming fur garments.
Examples of the occupations classified here: Dressmaker - Furrier - Milliner - Tailor Some related
occupations classified elsewhere: - Textile handicraft
worker - 7318 - Sewing machine operator - 8153
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Siuvimo mašinų operatorius – 8153
7532

Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai
Garment and related patternmakers and cutters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai

Description:

Garment and related patternmakers and cutters

Aiškinamosios
pastabos:

Tekstilės, odos ir kitų medžiagų sukirpėjai gamina
Explanatory
drabužių ir kitų tekstilės, odos ir kailio gaminių
notes:
šablonus. Jie pažymi, sukerpa ir suformuoja audinius,
odą ir kitas drabužiams, skrybėlėms, kepurėms,
pirštinėms ir kitiems gaminiams siūti naudojamas
medžiagas pagal šablonus ar nurodymus. Atliekamos
užduotys: (a) kiekvieno dydžio drabužių dydžio skalės
šablono paruošimas naudojant lenteles, braižybos
prietaisus, kompiuterius ir (arba) rūšiavimo prietaisus;
(b) šablonų ar iškarpų konkrečiam drabužio modeliui
sukūrimas kompiuteriu; (c) šablonų matmenų
skaičiavimas pagal dydžius, atsižvelgiant į medžiagos
tamprumą; (d) apibrėžtų drabužio dalių žymėjimas
kompiuteriu ar braižybos prietaisu, pažymint, kur dalys
turi būti susiūtos, taip pat kur turi būti drabužių klostės,
kišenės, sagų kilpos, dekoratyvinės batų siūlės ar
brezentinių gaminių kilpelės; (e) šablonų išdėstymas
arba medžiagų išmatavimas, siekiant didžiausios
išeigos ar nustatyti reikiamas kirpimo vietas, ir
atitinkamas audinio žymėjimas; (f) šablonų perkėlimas
ant medžiagų ir bandomųjų iškarpų sukirpimas; (g)
iškarpų patikrinimas siuvant ir matuojant bandomąjį
drabužį; (h) šablonų uždėjimas ant medžiagos
sluoksnių ir medžiagos sukirpimas pagal šablonus
naudojant elektrinius ar rankinius peilius, rėžtuvus ar
kompiuteriniu skaitmeniniu būdu valdomus kirpimo
prietaisus; (i) medžiagų ar kailių sukirpimas, ruošiant
drabužių ir kitų kailinių gaminių dalis; (j) medžiagos
pertekliaus ar siūlų nukirpimas nuo gatavų gaminių,
pavyzdžiui, užbaigto gaminio laisvų kraštų nukirpimas;
(k) odos išdėstymas ant pjovimo įrenginio pagrindo
taip, kad ji būtų geriausiai panaudota, atsižvelgiant į
odos grūdėtumą, trūkumus ir tamprumą; (l) šablonų
gaminimas, audinio žymėjimas ir sukirpimas gaminant
kitus gaminius, pavyzdžiui, minkštas baldų dalis ar
brezentinius gaminius. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Drabužių sukirpėjas – Pirštinių sukirpėjas
– Kailinių iškarpų gamintojas – Drabužių iškarpų
gamintojas Kitur priskirta giminiška profesija: –
Tekstilės šablonų ruošimo įrenginių operatorius – 8159

7533

Siuvėjai, siuvinėtojai ir susijusių profesijų darbininkai
Sewing, embroidery and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Siuvėjai, siuvinėtojai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Sewing, embroidery and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai susiuva
Explanatory
sukirptus drabužius, taiso ir puošia drabužius, pirštines notes:
ir kitus gaminius iš tekstilės, odos ir kitų medžiagų, taip
pat siuva palapines, bures, tentus ir brezentinę dangą.
Dažniausiai jie dirba rankomis su adata ir siūlu, tačiau
gali atlikti kai kuriuos darbus siuvimo mašina.
Atliekamos užduotys: (a) brokuotos ar sugadintos
audinio ar drabužio dalies taisymas rankomis,
naudojant tinkamą siūlą ir adatą; (b) persiuvamų
drabužių siūlių išardymas, naudojant rėžtukus ar
peiliukus; (c) siūlo parinkimas pagal nurodymus ar dalių
spalvą arba siūlų dažymas, kad atitiktų taisomo audinio
spalvą ir atspalvį; (d) skylių lopymas, įplėšimų ir
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Textile, leather and related patternmakers and cutters
create precision master patterns for production of
garments, other textile, and leather or fur products.
They mark, cut, shape and trim textile, light leather and
other materials according to blueprints or
specifications in the manufacture of garments, hats and
caps, gloves and miscellaneous products. Tasks include
- (a) creating a master pattern for each size within a
range of garment sizes, using charts, drafting
instruments, computers, and/or grading devices; (b)
creating the “blueprint” or pattern pieces for a
particular apparel design with the aid of a computer;
(c) calculating dimensions of patterns according to
sizes, considering stretching of material; (d) drawing
details on outlined parts to indicate where parts are to
be joined, as well as the positions of pleats, pockets,
buttonholes on garments, decorative stitching on shoe
parts or eyelets on canvas products using computers or
drafting instruments; (e) positioning templates or
measuring materials to locate specified points of cuts
or to obtain maximum yields and mark fabric
accordingly; (f) laying out master pattern on fabric and
cutting sample pattern; (g) testing patterns by making
and fitting sample garments; (h) placing patterns on
top of layers of fabric and cutting fabric following
patterns, using electric or manual knives, cutters or
computer numerically controlled cutting devices; (i)
cutting fabric or fur pelts to make parts for garments
and other fur articles; (j) trimming excess material or
cutting threads off finished products, such as cutting
loose ends of a finished product; (k) positioning leather
on cutting bed of machine, maximizing usage
according to skin grain, skin flaws and skin stretch; (l)
performing pattern-making, marking and cutting tasks
in the manufacture of other products such as soft
furnishings and canvas goods. Examples of the
occupations classified here: - Garment cutter - Glove
cutter - Fur pattern-maker - Garment pattern-maker
Some related occupations classified elsewhere: - Textile
pattern-making machine operator - 8159

Sewing, embroidery and related workers sew together,
repair, renovate and decorate garments, gloves and
other products of textile, fur, light leather and other
materials and fabricate tents sails, awnings and
tarpaulins. They work mainly by hand using a needle
and thread but may perform some tasks using a
sewing machine. Tasks include - (a) repairing defective
or damaged portion of cloth or garment by hand,
using matching thread and needle; (b) removing
stitches from garments to be altered, using rippers or
razor blades; (c) selecting thread according to
specifications or colour of parts or dying thread to
match colour and shade of cloth to be darned; (d)
264/323

ISCO-08

prairusių siūlių užsiuvimas arba adymas su adata ir
siūlu; (e) mazgelių ištraukimas į išvirkščią drabužio pusę
vąšeliu; (f) kraštų lyginimas žirklėmis, kad pataisyta
dalis atitiktų šabloną; (g) ornamentų siuvinėjimas
rankomis ant štampuotų, spausdintų ar pieštų
medžiagos šablonų su adata ir spalvotais siūlais; (h)
ornamentų siuvinėjimas ant audinio rankomis ar
mašina su adata ir spalvotais siūlais; (i) odos ar batų
medžiagos minkštinimas vandeniu, ruošiant ją siūti; (j)
dekoratyvinių detalių siuvimas ar klijavimas prie
gaminių, pavyzdžiui, skrybėlių, kepurių ar skrybėlaičių;
(k) skėčių audinio prisiuvimas prie rėmo rankomis,
užtraukiant audinį ant virbų pagal siūles, kampučių
prisiuvimas prie virbų galų ir raištelių prisiuvimas
išorinėje pusėje, kad suglaustas skėtis nesiskleistų; (l)
burių, tentų, brezentinių dangų ir palapinių gaminimas
ir surinkimas iš storų audinių, brezento ir panašių
medžiagų. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Siuvinėtojas – Siuvėjas – Skėčių gamintojas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Moteriškų
drabužių siuvėjas – 7531 – Tekstilės rankdarbių
gamintojas – 7318 – Siuvimo mašinų operatorius –
8153

patching holes, sewing tears and ripped seams, or
darning defects in items, using needles and thread; (e)
pulling knots to the wrong sides of garments, using
hooks; (f) trimming ends with scissors to make mended
portion look uniform with pattern of cloth; (g) sewing
ornamental designs by hand over stamped, printed or
stencilled patterns on fabric using needle and coloured
thread; (h) embroidering ornamental designs on cloth
by hand or machine using needle and coloured
threads; (i) softening leather or shoe material with
water to prepare it for sewing; (j) sewing or gluing
decorative trimmings to articles, such as hats, caps, or
millinery; (k) hand sewing umbrella covers to frames,
tacking cover to ribs along seams, sewing corners to
tip of rib and sewing ties to outside of cover to hold
umbrella when folded; (l) fabricating and assembling
thick cloth, canvas and similar materials into sails,
awning, tarpaulins and tents. Examples of the
occupations classified here: - Embroiderer - Sewer Umbrella maker Some related occupations classified
elsewhere: - Dressmaker - 7531 - Textiles handicraft
worker - 7318 - Sewing machine operator - 8153

7534

Baldų apmušėjai ir susijusių profesijų darbininkai
Upholsterers and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Baldų apmušėjai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Upholsterers and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
Explanatory
siuva, taiso ir keičia baldų, interjero detalių, ortopedinių notes:
įrenginių, sėdynių, prietaisų skydelių apmušalus,
nuleidžiamus, vinilinius stogus ir kitas minkštas
automobilių, vagonų, orlaivių, laivų bei panašių
gaminių dalis audiniu, natūralia ar dirbtine oda arba
kita apmušimo medžiaga. Jie taip pat siuva ir taiso
pagalvėles, antklodes ir čiužinius. Atliekamos užduotys:
(a) apmušalų medžiagos, spalvos ir stiliaus aptarimas
su klientais ir kainos už baldų ar kitų gaminių
apmušimą nustatymas; (b) apmušalų šablonų
paruošimas pagal eskizus, kliento apibūdinimą ar
brėžinius; (c) apmušalų medžiagų išdėstymas,
išmatavimas ir sukirpimas pagal šablonus, trafaretus,
eskizus ar nustatytą dizainą; (d) saugos spyruoklių,
paminkštinimo ir dengiančios medžiagos pritaisymas,
išdėstymas ir pritvirtinimas prie baldų rėmų; (e)
apmušalų medžiagų siuvimas rankomis gaminant
pagalvėles ar sujungiant apmušalų dalis; (f) medžiagos
įplėšimų užsiuvimas arba užadymas adata ir siūlu; (g)
dekoratyvinių detalių, sagčių, juostelių, sagų ir kitų
priedų pridaigstymas, priklijavimas ar prisiuvimas prie
apmuštų gaminių apmušalų ar rėmų; (h) apmušalų
išdėstymas, sukirpimas, pagaminimas ir prisiuvimas
orlaivių, variklinių transporto priemonių, vagonų ir laivų
salonuose; (i) dirbtinių galūnių odos apmušalų
taisymas; (j) antikvarinių baldų atnaujinimas, naudojant
įvairius įrankius, pavyzdžiui, kaltus, magnetinius
plaktukus ir ilgas adatas; (k) bendradarbiavimas su
interjero dizaineriais dekoruojant patalpas ir apmušalų
audinių derinimas; (l) antklodžių, pagalvėlių ir čiužinių
gaminimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Čiužinių gamintojas – Baldų apmušėjas – Transporto
priemonių salonų apmušėjas – Ortopedinių gaminių
apmušėjas Kitur priskirta giminiška profesija: – Siuvimo
mašinų operatorius – 8153
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Upholsterers and related workers install, repair and
replace upholstery of furniture, fixtures, orthopaedic
appliances; seats, panels, convertible and vinyl tops
and other furnishings of automobiles, railway coaches,
aircraft, ships and similar items with fabric, leather,
rexine or other upholstery material. They also make
and repair cushions, quilts and mattresses. Tasks
include - (a) discussing upholstery fabric, colour, and
style with customers and providing cost estimate for
upholstering furniture or other items; (b) making
upholstery patterns from sketches, customer
descriptions or blueprints; (c) laying out, measuring
and cutting upholstery materials following patterns,
templates, sketches, or design specifications; (d)
installing, arranging and securing springs, padding and
covering material to furniture frames; (e) sewing
upholstery materials by hand to seam cushions and
joining sections of covering materials; (f) sewing rips or
tears in material, or creating tufting, using needle and
thread; (g) tacking, gluing or sewing ornamental trims,
buckles, braids, buttons and other accessories to
covers or frames on upholstered items; (h) laying out,
cutting, fabricating and installing upholstery in
aircrafts, motor vehicles, railway cars, boats and ships;
(i) repairing raw hide covering of artificial limbs; (j)
renovating antique furniture using a variety of tools
including ripping chisels, magnetic hammers and long
needles; (k) collaborating with interior designers to
decorate rooms and coordinate furnishing fabrics; (l)
making quilts, cushions and mattresses. Examples of
the occupations classified here: - Mattress maker Furniture upholsterer - Vehicle upholsterer Orthopaedic upholsterer Some related occupations
classified elsewhere: - Sewing machine operator - 8153
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7535

Kailiadirbiai ir odininkai
Pelt dressers, tanners and fellmongers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kailiadirbiai ir odininkai

Description:

Pelt dressers, tanners and fellmongers

Aiškinamosios
pastabos:

Kailiadirbiai ir odininkai paruošia bei išdirba kailius ir
Explanatory
vilnos žaliavas drabužiams ir kitiems gaminiams siūti,
notes:
taip pat išdirba odą. Kailiadirbiai ir odininkai paruošia,
skuta, valo, raugina ir dažo odą ar kailius, taip pat
gamina odos ir kailio žaliavą drabužių ir kitų gaminių
gamybai. Atliekamos užduotys: (a) odos ir kailių
rūšiavimas ir skirstymas pagal spalvą, atspalvį, dydį ir
tankį; (b) mėsos, riebalų ar apsauginio audinio dalelių
nuskutimas nuo odos ar kailių, taip juos nuvalant ir
suminkštinant; (c) plaukų pašalinimas nuo odos ar
kailio, išmirkyto kalkių vandenyje; (d) odos paruošimas
konservuojant ją druska; (e) ilgų, šiurkščių plaukų
pašalinimas nuo kailio ir likusių plaukų sulyginimas; (f)
kailių taurinimas, rauginimas, siekiant paryškinti
spindesį ir grožį ar atkurti natūralią kailio išvaizdą; (g)
žievės ir vyšninių slyvų ekstrakto paruošimas odai
apdoroti; (i) kailių dažymas, siekiant pabrėžti natūralius
kailio atspalvius; (j) šlapios odos raukšlių ir grūdėtumo
išlyginimas; (k) odos konservavimas ir dažymas; (l)
konservuotos odos ištempimas ir išlyginimas; (m) odos
džiovinimas tolygiai užtepant cheminį tirpalą ar alyvą
ant jos paviršiaus teptuku ir leidžiant išdžiūti gryname
ore. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Odadirbys –
Odos rūšiuotojas – Kailiadirbys Kitur priskirta giminiška
profesija: – Rauginimo įrenginių operatorius – 8155

7536

Batsiuviai ir susijusių profesijų darbininkai
Shoemakers and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Batsiuviai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Shoemakers and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai gamina ir
Explanatory
taiso standartinę, specialiąją ar ortopedinę avalynę, iš
notes:
natūralios ir dirbtinės odos gamina galanterijos
gaminius, pavyzdžiui, lagaminus, rankines ir diržus
(išskyrus odinius drabužius, skrybėles ir pirštines), arba
padeda gaminti avalynę ir panašius gaminius. Jie
puošia, sutvirtina batus, lagaminus, rankines ir diržus ir
atlieka jų apdailą. Atliekamos užduotys: (a) standartinės
avalynės siuvimas, keitimas ir taisymas pagal
individualius reikalavimus; (b) ortopedinės ir terapinės
avalynės siuvimas, keitimas ir taisymas pagal gydytojo
nurodymus arba esamos avalynės pritaikymas
asmenims, turintiems vaikščiojimo sunkumų ar
specialiųjų poreikių; (c) diržų, lagaminų, rankinių ir
panašių gaminių taisymas; (d) deformuotų kojų ar pėdų
gipso liejinių nuėmimas brėžiniams paruošti; (e) įdėklų,
pakulnių ir paaukštinimų paruošimas pagal kliento
pėdų liejinius; (f) brėžinių ir techninių reikalavimų
nagrinėjimas, kad avalynė būtų pagaminta pagal
kliento poreikius; (g) darbų užsakymų ir (arba) batų
dalių etikečių nagrinėjimas, siekiant gauti informacijos
apie darbo krūvį, specifiką ir naudojamų medžiagų
tipus; (h) odos tekstūros, spalvos ir stiprumo tikrinimas,
siekiant įsitikinti, kad ji tinkama konkrečiam tikslui; (i)
dalių odos gaminiams iškirpimas, suformavimas ir
pamušimas; (j) rankinių, diržų, batų, lagaminų ir
panašių gaminių įplėšimų užsiuvimas ar skylių
užlopymas; (k) batų, batų dalių ir modelių tikrinimas,
siekiant įsitikinti, kad jie atitinka techninius
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Pelt dressers, tanners and fellmongers trim, scrape,
clean, tan, buff and dye animal hides, pelts or skins to
produce leather stock and finished furs for making
garments and other products. Tasks include - (a)
sorting and grading pelts, hides and skins according to
colour, shading, size and density; (b) scraping particles
of flesh, fat, or protective tissue from skins or pelts to
clean and soften them; (c) removing hair from skin or
hides soaked in lime water; (d) preparing hides by
curing them with salt; (e) removing long, coarse hair
from pelts and trimming underlying hair to even
length; (f) tanning and dressing pelts to improve lustre
and beauty or restore natural appearance of pelts; (g)
preparing bark and myrobalan liquor for treating hides
or skins; (h) treating hides and skins in tanning solution
to convert them into leather; (i) tinting or dyeing furs
to enhance natural shades of fur; (j) removing wrinkles
and setting grains on wet hide or skin; (k) dressing and
applying dyes and stains to leather; (l) stretching and
smoothing dressed pelts; (m) seasoning leather by
applying chemical solution or oil evenly on surface by
hand brush and allowing it to dry in open air. Examples
of the occupations classified here: - Fellmonger - Pelt
grader - Tanner Some related occupations classified
elsewhere: - Tanning machine operator - 8155

Shoemakers and related workers make, modify and
repair standard, custom or orthopaedic footwear and
natural or synthetic leather articles, such as luggage,
handbags and belts, (except for leather garments, hats
and gloves), or participate in the manufacture of shoes
and related goods. They decorate, reinforce or finish
shoes, luggage, handbags and belts. Tasks include - (a)
making, modifying and repairing standard footwear to
meet individual requirements; (b) making, modifying
and repairing orthopaedic or therapeutic footwear
according to doctors' prescriptions, or modifying
existing footwear for people with foot problems and
special needs; (c) repairing belts, luggage, purses and
similar products; (d) taking plaster casts of deformed
legs or feet to prepare drawings; (e) preparing inserts,
heel pads, and lifts from casts of customers' feet; (f)
studying drawings and other specifications to make
footwear according to customer’s needs; (g) studying
work orders and/or shoe part tags to obtain
information about workloads, specifications, and the
types of materials to be used; (h) checking the texture,
colour, and strength of leather to ensure that it is
adequate for a particular purpose; (i) cutting out,
shaping and padding parts for making leather articles;
(j) sewing rips or patching holes to repair articles, such
as purses, belts, shoes, and luggage; (k) removing and
examining shoes, shoe parts, and designs to verify
conformance to specifications such as proper
embedding of stitches in channels; (l) attaching
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reikalavimus, pavyzdžiui, kad siūlės yra tinkamai įsiūtos
vagelėse; (l) priedų ir dekoratyvinių detalių
pritvirtinimas, siekiant papuošti ar apsaugoti gaminius;
(m) balnų ir pakinktų gyvūnams, lagaminų, rankinių,
lagaminėlių, odinių krepšių, kitų reikmenų ir panašių
gaminių gamyba ir taisymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Kurpius – Balnius – Batsiuvys –
Ortopedinės avalynės gamintojas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Kailininkas – 7531 –
Skrybėlių gamintojas – 7531 – Batų gamybos įrenginių
operatorius – 8156

accessories or ornamentation to decorate or protect
products; (m) making and repairing articles such as
saddles and harnesses for animals, luggage, handbags,
brief-cases, leather bags, belts and other accessories.
Examples of the occupations classified here: - Cobbler Saddler - Shoemaker - Orthopaedic shoemaker Some
related occupations classified elsewhere: - Furrier 7531 - Hatter - 7531 - Shoe production machine
operator - 8156

754

Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
Other craft and related workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Description:

Other craft and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai dirba po
vandeniu su povandenine įranga; padeda, surenka ir
detonuoja sprogmenis; tikrina ir išbando žaliavas,
gatavus komponentus ir gaminius; naikina
nepageidaujamus organizmus, keliančius grėsmę
derliui, pastatams ir kitiems statiniams. Ši grupė apima
kitur 7 pagrindinėje grupėje „Kvalifikuoti darbininkai ir
amatininkai“ nepriskirtas prekybos ir amatų profesijas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: saugos priemonių
užtikrinimas; įvairių darbų po vandeniu atlikimas,
sprogmenų padėjimas į sprogdinimo angas; cheminių
medžiagų maišymas pagal instrukcijas; įrangos
kenkėjams ir piktžolėms purkšti valdymas ir kontrolė.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
7541 Narai 7542 Sprogdintojai 7543 Produktų
rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maistą ir gėrimus)
7544 Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų
ir piktžolių naikintojai 7549 Kitur nepriskirti kvalifikuoti
darbininkai ir amatininkai

Explanatory
notes:

Other craft and related workers work under the surface
of water, using underwater breathing apparatus;
position, assemble, and detonate explosives; inspect
and test, raw materials, manufactured components and
products; remove unwanted organisms to prevent
damage to crops and buildings and other structures.
This group includes other trade and craft occupations
not classified elsewhere in Major group 7, Craft and
related trades workers. Tasks performed usually
include: ensuring safety precautions; performing
various underwater tasks, loading explosives into blast
holes; mixing chemicals according to instructions;
operating and monitoring equipment for spraying
pests and weeds. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 7541
Underwater divers 7542 Shotfirers and blasters 7543
Product graders and testers (excluding foods and
beverages) 7544 Fumigators and other pest and weed
controllers 7549 Craft and related workers not
elsewhere classified

7541

Narai
Underwater divers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Narai

Description:

Underwater divers

Aiškinamosios
pastabos:

Narai dirba po vandeniu su povandenine įranga ar be
Explanatory
jos ir tikrina, montuoja, taiso ar išmontuoja įrenginius ir notes:
konstrukcijas, atlieka patikrinimus ir bandymus,
pritvirtina sprogmenis, fotografuoja konstrukcijas ar
povandeninę gyvūniją ir augaliją, renka įvairias
povandeninės gyvybės formas komerciniais ar tyrimų
tikslais, ieško dingusių daiktų ir gelbsti žmones.
Atliekamos užduotys: (a) saugumo priemonių
užtikrinimas, pavyzdžiui, nėrimo trukmės ir gylio
stebėjimas ir registravimasis prižiūrinčiose institucijose,
prieš prasidedant nardymo ekspedicijoms; (b) nardymo
įrangos, pavyzdžiui, šalmų, kaukių, oro rezervuarų,
nardymo kostiumų, tvirtinimo diržų ir matuoklių,
tikrinimas ir techninė priežiūra; (c) nėrimas į vandenį
padedant narų pagalbininkams, naudojant nardymo
įrangą ar nardymo kostiumus; (d) darbas po vandeniu
statant ir remontuojant tiltus, molus ar uosto sienų
pamatus; (e) laivų korpusų bei povandeninių įrenginių
apžiūrėjimas siekiant išaiškinti galimus defektus ir
pašalinti nedidelius gedimus; (f) informavimas apie
sudužusių laivų būklę; (g) povandeninių kliūčių
šalinimas; (h) išgrąžų gręžimas povandeniniams
sprogdinimams; (i) įvairių darbų atlikimas po vandeniu,
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Underwater divers work under the surface of water,
with or without the aid of underwater breathing
apparatus, to inspect, install, repair, and remove
equipment and structures, conduct tests or
experiments, rig explosives, photograph structures or
marine life, collect various forms of aquatic life for
commercial or research purposes, and find and recover
missing items and persons. Tasks include - (a) taking
safety precautions, such as monitoring dive lengths
and depths, and registering with authorities before
diving expeditions begin; (b) checking and maintaining
diving equipment such as helmets, masks, air tanks,
diving suits, harnesses and gauges; (c) descending into
water with the aid of diver helpers, using scuba gear or
diving suits (d) working under water to lay and repair
bridges, piers and harbour-wall foundations; (e)
inspecting for suspected damage and making minor
repairs to ships' hulls and underwater installations; (f)
reporting on condition of wrecked ships; (g) removing
underwater obstructions; (h) drilling holes for
underwater blasting; (i) performing various underwater
tasks connected with salvage work or recovering dead
bodies; (j) gathering shellfish, sponges and other
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tarp jų ir gelbėjimo ar skenduolių kūnų iškėlimo darbai;
(j) moliuskų, pinčių ir kitų vandens gyvybės formų
rinkimas; (k) bendravimas signalinėmis linijomis ar
telefonais su paviršiuje esančiais darbuotojais darbo po
vandeniu metu; (l) informacijos apie nardymo darbus ir
aplinkos sąlygas rinkimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Austrių rinkėjas – Naras gelbėtojas –
Pinčių rinkėjas – Povandenininkas Kitur priskirta
giminiška profesija: – Tik pragyvenimui uždirbantis
naras – 6340

aquatic life forms (j) communicating with workers on
the surface while underwater, using signal lines or
telephones; (k) obtaining information about diving
tasks and environmental conditions. Examples of the
occupations classified here: - Oyster diver - Salvage
frogman - Sponge diver - Underwater worker Some
related occupations classified elsewhere: - Subsistence
diver - 6340

7542

Sprogdintojai
Shotfirers and blasters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sprogdintojai

Description:

Shotfirers and blasters

Aiškinamosios
pastabos:

Sprogdintojai padeda, užtaiso ir sprogdina sprogmenis Explanatory
kasyklose, karjeruose arba pastatų griovimo aikštelėse. notes:
Atliekamos užduotys: (a) užtikrinimas, kad būtų
laikomasi darbų saugos ir sprogmenų tvarkymo,
laikymo ir vežimo procedūrų ir taisyklių; (b)
sprogdinimo vietos nustatymas ir nurodymas, kur,
kokio gylio ir kokio skersmens turi būti angos, į kurias
dedami sprogmenys; (c) sprogmenų angų gylio ir
švarumo tikrinimas; (d) reikiamo sprogmenų kiekio ir
rūšies nustatymas; (e) sprogmenų padėjimas į
sprogmenų angas; (f) sprogstamojo užtaiso
sumontavimas ar nurodymas sumontuoti kitiems
darbuotojams, naudojant detonatorius ir sprogmenų
kasetes, pritvirtinant elektros laidus, sprogdiklius ir
detonatoriaus virveles prie sprogmenų; (g) laidų,
sprogdiklių ir detonatoriaus virvelių sujungimas į sekas,
elektros grandinių patikrinimas, gedimų pašalinimas ir
sekų prijungimas prie sprogdinimo įrenginių; (h)
sprogmenų uždengimas, sprogmenų angų užpildymas
uolienomis, smėliu ir kitomis medžiagomis ir jų
suslėgimas, kad susispaustų sprogmenys; (i) visų
sprogmenų detonavimo užtikrinimas, pranešimas apie
neįvykusį sprogimą ir jo priežiūra; (j) sprogdinimo zonų
paskelbimas saugiomis prieš sprogmenų detonavimą ir
po jo; (k) įrašų apie sprogmenų naudojimą pagal
įstatymus ir teisės aktus pildymas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Sprogdintojas – Sprogmenų
darbininkas – Parako nešiotojas – Sprogdintojas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Kasyklos
gręžėjas – 8111 – Naftos ir dujų gręžinių gręžėjas –
8113 – Gavybos vadovas – 3121 – Kasyklos darbininkas
– 9311 – Karjero darbininkas – 9311

7543

Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto ir gėrimų)
Product graders and testers (except foods and beverages)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto ir
gėrimų)

Description:

Product graders and testers (except foods and
beverages)

Aiškinamosios
pastabos:

Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maistą ir
Explanatory
gėrimus) tikrina, bando, rūšiuoja, atrenka ir sveria
notes:
grynas medžiagas, pagamintus komponentus ir ne
maisto produktus, siekdami užtikrinti, kad jie atitiktų
kokybės standartus, nustato defektus, nusidėvėjimą ir
nukrypimą nuo techninių reikalavimų, taip pat juos
surūšiuoja ir suskirsto pagal kokybę. Atliekamos
užduotys: (a) gaminių, jų dalių ir medžiagų tikrinimas ir
išbandymas, siekiant nustatyti, ar jie atitinka techninius
reikalavimus ir standartus; (b) verpti ir vyti skirto
natūralios tekstilės pluošto rūšiavimas ir klasifikavimas;
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Shotfirers and blasters, position, assemble, and
detonate explosives at mining, quarrying and
demolition sites. Tasks include - (a) ensuring workplace
safety and explosives handling, storage and transport
procedures and regulations are followed; (b) planning
and giving instructions for the lay out, depth and
diameter of blast holes; (c) checking depth and
cleanliness of blast holes; (d) determining quantity and
type of explosives to be used; (e) loading explosives
into blast holes; (f) assembling, or directing other
workers to assemble, primer charges using detonators
and explosive cartridges, and attaching electrical wires,
fuses and detonating cords to primers; (g) connecting
wires, fuses and detonator cords into series, testing
electrical circuits and repairing malfunctions, and
connecting series to blasting machines; (h) covering
charges, filling blast holes with rock dust, sand and
other materials, and tamping material to compact
charges; (i) ensuring all explosives are detonated, and
reporting and attending to misfires; (j) declaring blast
areas safe before and after detonation of explosives; (k)
compiling and maintaining records about usage of
explosives in compliance with laws and regulations.
Examples of the occupations classified here: - Blaster Powderman - Powder monkey - Shotfirer Some related
occupations classified elsewhere: - Driller (mining) 8111 - Driller (oil or gas well) - 8113 - Mining
Supervisor - 3121 - Mining labourer - 9311 - Quarry
labourer - 9311

Product graders and testers (except foods and
beverages) inspect, test, sort, sample, and weigh raw
materials, manufactured components and noncomestible goods produced or sold, to ensure
compliance with quality standards and to identify
defects, wear, and deviations from specifications, and
to grade and classify them according to their quality.
Tasks include - (a) inspecting and testing products,
parts and materials for conformity with specifications
and standards; (b) grading and classifying natural
textile fibres for spinning and winding; (c) discarding or
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(c) techninių reikalavimų neatitinkančių produktų,
medžiagų ir įrangos atšaukimas ar atmetimas; (d)
brėžinių, duomenų, vadovų ir kitos medžiagos
skaitymas ir nagrinėjimas, siekiant nustatyti techninius
reikalavimus ir tikrinimo bei bandymo procedūras; (e)
vadovų ir kitų darbuotojų informavimas apie gamybos
problemas ir pagalba jas nustatant ir sprendžiant; (f)
patikrų ir bandymų duomenų, pavyzdžiui, svorio,
temperatūros, rūšies, drėgnumo ir patikrinto ar
surūšiuoto kiekio, registravimas; (g) gaminių
ženklinimas, nurodant rūšį ir patvirtinimą ar atmetimą;
(h) gaminių matmenų nustatymas, naudojant įvairius
prietaisus, pavyzdžiui, liniuotes, slankmačius,
matuoklius ar mikrometrus; (i) bandymų duomenų
analizė ir skaičiavimai bandymų rezultatams nustatyti.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Kokybės
inspektorius – Produktų rūšiuotojas – Vilnos rūšiuotojas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Produktų saugos inspektorius – 3257 – Vaisių
rūšiuotojas – 7515 – Daržovių rūšiuotojas – 7515 –
Kailių rūšiuotojas – 7531 – Odų rūšiuotojas – 7535

rejecting products, materials, and equipment not
meeting specifications; (d) analyzing and interpreting
blueprints, data, manuals, and other materials to
determine specifications, inspection and testing
procedures; (e) notifying supervisors and other
personnel of production problems, and assisting in
identifying and correcting these problems; (f) recording
inspection or test data, such as weights, temperatures,
grades, or moisture content, and quantities inspected
or graded; (g) marking items with details such as grade
and acceptance or rejection status; (h) measuring
dimensions of products using instruments such as
rulers, calipers, gauges, or micrometers; (i) analyzing
test data and making computations as necessary to
determine test results. Examples of the occupations
classified here: - Quality inspector - Product grader Wool classer Some related occupations classified
elsewhere: - Product safety inspector - 3257 - Fruit
grader - 7515 - Vegetable grader - 7515 - Fur grader 7531 - Pelt grader - 7535

7544

Fumigaciją atliekantys asmenys ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai
Fumigators and other pest and weed controllers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Fumigaciją atliekantys asmenys ir kiti kenkėjų ir
piktžolių naikintojai

Description:

Fumigators and other pest and weed controllers

Aiškinamosios
pastabos:

Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir
piktžolių naikintojai naudoja chemines medžiagas
siekdami išnaikinti kenkiančius vabzdžius, smulkius
gyvūnus, laukinius augalus ir kitus nepageidaujamus
organizmus, keliančius grėsmę derliui, pastatams ir
kitiems statiniams bei jų aplinkai ir sveikatai.
Atliekamos užduotys: (a) įrangos kenkėjams ir
piktžolėms purkšti valdymas ir kontrolė; (b) cheminių
medžiagų maišymas pagal instrukcijas; (c) sklypų
padengimas pesticidais iki nustatyto gylio, žinių apie
oro sąlygas, lašelių dydį, aukščio ir atstumo santykį ir
kliūtis taikymas; (d) cheminių tirpalų ar nuodingų dujų
purškimas ir paleidimas, spąstų statymas kenkėjams ir
parazitams, pavyzdžiui, pelėms, termitams ir
tarakonams, gaudyti; (e) antgalių, žarnų ir vamzdžių
pakėlimas, pastūmimas ir sukiojimas, purškiant
preparatus tiesiai ant reikiamų plotų; (f) purkštuvų
užpildymas vandeniu ir cheminėmis medžiagomis; (g)
įrenginių valymas ir techninė priežiūra užtikrinant
veiksmingą darbą. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Fumigacijos darbininkas – Kenkėjų naikintojas –
Piktžolių naikintojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Pasėlių purškėjas iš orlaivio –
3153

Explanatory
notes:

Fumigators and other pest and weed controllers use
chemicals to remove harmful insects, small animals,
wild plants and other unwanted organisms to prevent
damage to crops and to buildings and other structures
and their surroundings and to prevent health risks.
Tasks include - (a) operating and monitoring
equipment for spraying pests and weeds; (b) mixing
chemicals according to instructions; (c) covering areas
to specified depths with pesticides, applying
knowledge of weather conditions, droplet sizes,
elevation-to-distance ratios, and obstructions; (d)
spraying or releasing chemical solutions or toxic gases
and setting traps to kill pests and vermin, such as mice,
termites, and roaches; (e) lifting, pushing, and swinging
nozzles, hoses, and tubes in order to direct spray over
designated areas; (f) filling sprayer tanks with water
and chemicals; (g) cleaning and servicing machinery to
ensure operating efficiency. Examples of the
occupations classified here: - Fumigator - Pest
controller - Weed controller Some related occupations
classified elsewhere: - Aerial crop sprayer - 3153

7549

Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
Craft and related workers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Description:

Craft and related workers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Ši grupė apima kitur 7 pagrindinėje grupėje
Explanatory
„Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai“ nepriskirtas
notes:
amatų ir prekybos profesijas. Pavyzdžiui, šiai grupei
priskiriami darbuotojai, liejantys, pjaustantys,
šlifuojantys ir poliruojantys optinius lęšius. Tokiais
atvejais atliekamos užduotys: (a) optinio stiklo
kaitinimas, liejimas ir presavimas gaminant lęšių
ruošinius; (b) lęšių ruošinių šlifavimas ir poliravimas. Šio
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This group covers craft and trade occupations not
classified elsewhere in Major group 7, Craft and related
trades workers. For instance, the group includes those
who mould, slice, grind and polish optical lenses. In
such cases tasks would include - (a) heating, moulding
and pressing optical glass to make lens blanks; (b)
grinding and polishing lens blanks. Examples of the
occupations classified here: - Flower arranger - Optical
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pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Floristas – Optinių
lęšių apdailininkas – Optinių lęšių liejikas

lens finisher - Optical lens moulder

8

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai
Plant and machine operators, and assemblers

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Description:

Plant and machine operators, and assemblers

Aiškinamosios
pastabos:

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja pramonės ir žemės ūkio įrenginių bei
notes:
mašinų darbą tiesiogiai jų darbo vietoje arba nuotoliniu
valdymu, vairuoja ir valdo traukinius, variklines
transporto priemones ir kilnojamąsias mašinas ir
įrangą, surenka produkciją iš sudedamųjų dalių pagal
griežtai nustatytas instrukcijas, techninius reikalavimus
ir procedūras. Kompetentingam daugelio šios
pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių,
priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Paprastai reikia darbo su pramonės ir žemės ūkio
įrenginiais ir mašinomis patirties, juos išmanyti ir
sugebėti dirbti pagal mašinos atliekamų operacijų
spartą ir prisitaikyti prie technologijos naujovių.
Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia
įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Pagrindinės mašinų ir įrenginių operatorių ir
surinkėjų atliekamos užduotys: kasybos ir kitų
pramonės šakų, metalo, mineralų, stiklo, keramikos,
medienos, popieriaus ar cheminių medžiagų
apdorojimo įrenginių ir mašinų valdymas ir kontrolė;
mašinų, gaminančių gaminius iš metalo, mineralų,
cheminių medžiagų, gumos, plastiko, medienos,
popieriaus, tekstilės, odos ir kailio, arba kuriomis
perdirbami maisto ir panašūs produktai, valdymas ir
kontrolė; traukinių ir variklinių transporto priemonių
vairavimas bei valdymas; kilnojamųjų pramonės ar
žemės ūkio mašinų ir įrenginių vairavimas, valdymas ir
kontrolė; produkcijos iš sudedamųjų dalių surinkimas
pagal griežtai nustatytus techninius reikalavimus ir
procedūras. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems
darbininkams. Šios pagrindinės grupės profesijos
skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 81
Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 82
Surinkėjai 83 Vairuotojai ir judamųjų įrenginių
operatoriai Pastabos Įrenginių, automatiškai
kontroliuojančių keletą procesų ar funkcijų vienu metu,
operatoriai priskiriami 313 grupei „Technologinių
procesų valdymo technikai“.

81

Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
Stationary plant and machine operators

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

Description:

Stationary plant and machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja pramoninę įrangą, mašinas ar įrenginius,
notes:
kurie yra stacionarūs, arba kurių kilnojimas nėra
neatsiejama jų naudojimo dalis. Kompetentingam
daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos
lygmeniui. Reikia darbo su pramonine įranga,
mašinomis ir įrenginiais, kurie valdomi ir
kontroliuojami, patirties, taip pat būtina juos išmanyti.
Dažnai reikia sugebėjimų dirbti pagal mašinos
atliekamų operacijų spartą ir prisitaikyti prie įrenginių ir
mašinų naujovių. Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio
darbininkų atliekamos užduotys: įvairių stacionariųjų
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Plant and machine operators, and assemblers operate
and monitor industrial and agricultural machinery and
equipment on the spot or by remote control, drive and
operate trains, motor vehicles and mobile machinery
and equipment, or assemble products from
component parts according to strict specifications and
procedures. Competent performance in most
occupations in this major group requires skills at the
second ISCO skill level. The work mainly calls for
experience with and an understanding of industrial and
agricultural machinery and equipment as well as an
ability to cope with machine-paced operations and to
adapt to technological innovations. Most occupations
in this major group require skills at the second ISCO
skill level. Tasks performed by plant and machine
operators and assemblers usually include: operating
and monitoring mining or other industrial machinery
and equipment for processing metal, minerals, glass,
ceramics, wood, paper, or chemicals; operating and
monitoring machinery and equipment used to produce
articles made of metal, minerals, chemicals, rubber,
plastics, wood, paper, textiles, fur, or leather, and which
process foodstuffs and related products; driving and
operating trains and motor vehicles; driving, operating
and monitoring mobile industrial and agricultural
machinery and equipment; assembling products from
component parts according to strict specifications and
procedures. Supervision of other workers may be
included. Occupations in this major group are classified
into the following sub-major groups: 81 Stationary
plant and machine operators 82 Assemblers 83 Drivers
and mobile plant operators Operators of machinery
that involves automated control of multiple processes
or functions are included in Minor group 313, Process
control technicians.

Stationary plant and machine operators operate and
monitor industrial plant and machinery and equipment
that are stationary, or for which mobility is not an
integral part of operation. Competent performance in
most occupations in this sub-major group requires
skills at the second ISCO skill level. The work mainly
calls for experience with and an understanding of the
industrial plant, machinery or equipment being
operated and monitored. Ability to cope with machinepaced operations and to adapt to innovations in
machinery and equipment is often required. Tasks
performed by workers in this sub-major group usually
include: setting up, operating and monitoring a variety
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įrenginių ir mašinų parametrų nustatymas, valdymas ir
kontrolė; gedimų nustatymas ir reikiamų veiksmų jiems
pašalinti ėmimasis; tikrinimas, ar produkcija neturi
defektų ir ar atitinka techninius reikalavimus, taip pat
atitinkamas mašinų parametrų nustatymas; techninė
priežiūra, taisymas ir valymas; duomenų registravimas
ir gamybos registro tvarkymas. Gali būti priskiriamas
vadovavimas kitiems darbininkams. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 811
Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai 812
Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai
813 Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos
įrenginių ir mašinų operatoriai 814 Guminių, plastikinių
ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai 815
Tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų
operatoriai 816 Maisto ir panašių produktų gamybos
mašinų operatoriai 817 Medienos apdirbimo ir
popieriaus gamybos įrenginių operatoriai 818 Kiti
stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai Pastabos
Įrenginių, automatiškai kontroliuojančių keletą procesų
ar funkcijų vienu metu, operatoriai priskiriami 313
grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“.

of stationary plant and machinery; detecting
malfunctions and taking corrective action; examining
outputs for defects and conformity to specifications
and adjusting machine settings accordingly;
performing maintenance, repairs and cleaning;
recording data and maintaining production records.
Supervision of other workers may be included.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 811 Mining and mineral
processing plant operators 812 Metal processing and
finishing plant operators 813 Chemical and
photographic products plant and machine operators
814 Rubber, plastic and paper products machine
operators 815 Textile, fur and leather products
machine operators 816 Food and related products
machine operators 817 Wood processing and
papermaking plant operators 818 Other stationary
plant and machine operators Operators of machinery
that involves automated control of multiple processes
or functions are included in Minor group 313, Process
control technicians.

811

Kasybos ir mineralinių rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai
Mining and mineral processing plant operators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kasybos ir mineralinių rūdų apdorojimo įrenginių
operatoriai

Description:

Mining and mineral processing plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai valdo Explanatory
ir kontroliuoja įrangą bei mašinas ir dirba rankiniais
notes:
įrankiais, kuriais išgaunamos uolienos ir mineralai,
apdirbamos rūdos ir akmuo, gręžiami ir kasami
gręžiniai ar šuliniai, taip pat gamina cemento bei
akmens gaminius ir atlieka jų apdailą. Pagrindinės
atliekamos užduotys: įvairių kasybos ir mineralų
apdorojimo įrenginių ir mašinų, pavyzdžiui, gręžimo
įrenginių ir pagalbinių mašinų ir įrangos, tolydžiojo
veikimo kasybos mašinų ir pjovimo, trupinimo, malimo,
siurbimo ir maišymo įrenginių bei mašinų nustatymas,
valdymas ir kontrolė; plovimo, atskyrimo, ekstrahavimo
ir maišymo įrangos naudojimas siekiant pašalinti
atliekas ir išgauti mineralus; įrenginių ir mašinų
valdymas gaminant cementą, betoną, dirbtinį akmenį,
blokinį betoną ir akmens gaminius; įvairių įrenginių ir
mašinų veikimo kontrolė, gedimų nustatymas ir
taisymas; įrenginių ir mašinų techninė priežiūra,
taisymas ir valymas; gamybos registro vedimas. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8111
Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai 8112
Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės
žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai Pastabos
Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai priskiriami
3121 grupei „Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai“.

8111

Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai
Miners and quarriers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai

Description:

Miners and quarriers

Aiškinamosios
pastabos:

Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai valdo ir
kontroliuoja mašinas, įrenginius ir rankinius įrankius,
kuriais išgaunamos uolienos, rūda ir kitos iškasenos

Explanatory
notes:

Miners and quarriers operate plant, machinery and
hand tools to extract rock, mineral ores and other
deposits from underground and surface mines and

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Mining and mineral processing plant operators operate
and monitor plant and machinery and operate hand
tools to extract rock and minerals from the earth,
process minerals and stone, drill wells and bores, and
manufacture and finish cement and stone products.
Tasks performed usually include: setting up, operating
and monitoring a variety of mining and mineral
processing plant and machinery such as drilling rigs
and auxiliary machines and equipment, continuous
mining machinery, and cutting, crushing, grinding,
pumping and mixing plant and machinery; operating
washing, separating, extracting and combining
equipment to remove waste and recover minerals;
operating plant and machinery to make cement,
concrete, artificial stone, and precast concrete and
stone products; monitoring the performance of a
variety of plant and machinery, detecting malfunctions
and taking corrective action; performing plant and
machinery maintenance, repairs and cleaning; and
maintaining production records. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 8111 Miners and quarriers 8112 Mineral and
stone processing plant operators 8113 Well drillers and
borers and related workers 8114 Cement, stone and
other mineral products machine operators Mining
supervisors are classified in Unit group 3121, Mining
supervisors.
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požeminėse ar paviršinėse kasyklose ir karjeruose.
Atliekamos užduotys: (a) įvairios požeminės ir
paviršinės kasybos įrangos, įskaitant tolydžiojo veikimo
kasybos, pjovimo ir nukreipimo įrenginius, padėties
nustatymas, valdymas ir kontrolė; (b) gręžimo įrangos
padėties nustatymas ir valdymas požeminėse bei
paviršinėse kasyklose ir karjeruose; (c) mašinų valdymas
ir rankinių ar elektrinių įrankių naudojimas išgaunant
laisvas uolienas, rūdą, anglį ir kitas nuosėdas; (d)
požeminių darbo vietų atramų, taip pat ir uolienų
strypų, paruošimas, montavimas ir įrengimas; (e)
mašinų valdymas atidarant naujas šachtas,
privažiavimus, orlaides ir pakylas; (f) pagalbinių
įrenginių, pavyzdžiui, orą, vandenį ir dumblą
ištraukiančių siurblių, valdymas; (g) techninė priežiūra ir
nesudėtingas taisymas, įrenginių, mašinų ir įrankių
sutepimas ir valymas; (h) įrašų, kuriais smulkiai
apibūdinami per pamainą atlikti darbai, pildymas; (i)
mineralų mėginių ėmimas laboratorinei analizei. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Krovininių mašinų
operatorius – Tolydžiojo veikimo kasybos įrenginių
operatorius – Draglaino operatorius (kasyba) – Gręžimo
įrenginių operatorius – Kasybos įrenginių operatorius –
Kasyklos darbininkas – Karjero darbininkas – Kasinių
atraminių konstrukcijų įrengėjas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Gavybos darbų
meistras ar brigadininkas – 3121 – Sprogdintojas –
7542 – Naftos ir dujų gręžinių gręžėjas – 8113 –
Nekvalifikuotas kasyklos darbininkas – 9311 –
Nekvalifikuotas karjero darbininkas – 9311

quarries. Tasks include - (a) positioning, operating and
monitoring the performance of a variety of
underground and surface mining equipment including
continuous mining, cutting and channelling plant; (b)
setting up and operating drilling equipment in
underground and surface mines and quarries; (c)
operating machinery and using hand or power tools to
remove loosened rock, ore, coal and other deposits; (d)
preparing, fitting and installing supports in
underground workings including rock bolts; (e)
operating machinery to open new shafts, drives, air
vents and rises; (f) operating auxiliary plant such as
pumps to expel air, water and mud; (g) performing
minor maintenance and repairs and lubricating and
cleaning plant, machines and tools; (h) completing
records detailing operations completed during shifts;
(i) collecting mineral samples for laboratory analysis.
Examples of the occupations classified here: - Bogger
operator - Continuous miner operator - Dragline
operator (mining) - Jumbo operator - Mining plant
operator - Miner - Quarrier - Roof bolter (mining)
Some related occupations classified elsewhere: Mining supervisor - 3121 - Blaster - 7542 - Shotfirer 7542 - Driller (oil or gas well) - 8113 - Mining Labourer
- 9311 - Quarry Labourer - 9311

8112

Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
Mineral and stone processing plant operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai

Description:

Mineral and stone processing plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai
Explanatory
valdo ir kontroliuoja mašinas ir įrenginius,
notes:
apdorojančius uolienas, mineralus ir akmenį, siekdami
išgauti rafinuotus produktus, skirtus vartoti ar toliau
apdoroti. Atliekamos užduotys: (a) įrenginių, kurie
smulkina, trupina, pjausto ir skaldo uolienas, mineralus
ir akmenį, nustatymas, valdymas ir kontrolė; (b) akmens
blokų ir luitų įdėjimas į įrenginius pjaustyti, skaldyti ir
toliau apdoroti; (c) neapdorotų uolienų, mineralų ir
akmenų srauto nuo konvejerių į įrenginius kontrolė; (d)
įrenginių, kurie plauna, sodrina, tirpina, šalina šarmus,
nusodina, filtruoja, atlieka ekstruziją, išskiria ir maišo
rūdas, kad būtų pašalintos nereikalingos medžiagos ir
kad būtų išgauti mineralai, valdymas ir kontrolė; (e)
rūdos maišymas su tirpikliais siekiant palengvinti
tolesnį apdorojimą; (f) metalų ar mineralų koncentratų
išgavimas iš rūdų ar tirštinant aliuvį flotacijos,
sodrinimo, filtracijos, magnetinio ar elektrostatinio
atskyrimo būdais; (g) skaitiklių, matuoklių ir valdymo
skydų stebėjimas ir vožtuvų bei valdiklių reguliavimas,
siekiant užtikrinti saugų ir našų įrenginių veikimą,
gedimų nustatymas ir pagalba atliekant techninę
priežiūrą ir taisant įrenginius bei mašinas; (h) apdorotų
medžiagų apžiūra ar tikrinimas rankomis, siekiant
užtikrinti, kad jos atitiktų nustatytus standartus ir darbo
techninius reikalavimus, taip pat ėminių ėmimas
laboratoriniams bandymams; (i) informacijos apie
pamainų metu atliktą darbą registravimas, pavyzdžiui,
apie apdorotų medžiagų kiekį, rūšį ir matmenis; (j)
apdorotų mineralų ir akmenų rūšiavimas, krovimas ir
perkrovimas pakuoti, toliau apdoroti ar vežti. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Anglių plovimo
mašinų operatorius – Mineralų ar akmens smulkinimo
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Mineral and stone processing plant operators operate
and monitor machinery and equipment for processing
rocks, minerals and stone to recover refined products
for immediate use or further processing. Tasks include
- (a) setting up and operating stationary plant and
machinery which grind, crush, cut, saw and slice rocks,
minerals and stones according to the specifications for
the job; (b) positioning blocks and slabs of stone onto
machines for sawing, cutting and further working; (c)
monitoring and maintaining the flow of unprocessed
rocks, minerals and stones from conveyors into
machines; (d) operating washing, separating, leaching,
precipitating, filtering, extracting and combining
equipment to remove waste material and recover
minerals; (e) combining mineral ores with solvents to
facilitate further processing; (f) separating metal and
mineral concentrates from ore and alluvial deposits by
thickening, flotation, gravity separation, filtration, and
or magnetic and electrostatic separation; (g) observing
meters, gauges and control panels, and adjusting
valves and controls to ensure the safe and efficient
operation of equipment, and detecting malfunctions,
and assisting with plant and machinery maintenance
and repair; (h) examining processed materials visually
or with hands to ensure compliance with established
standards and job specifications, and may collect
samples for testing in laboratories; (i) recording
information about processing completed during shifts,
such as quantities, types and dimensions of materials
produced; (j) sorting, stacking and moving processed
minerals and stone for packaging, further processing
or shipping. Examples of the occupations classified
here: - Coal washer - Crusher operator (mineral or
272/323
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mašinų operatorius – Mineralinių medžiagų flotacijos
mašinų operatorius – Aukso nusodintojas – Akmens
pjovimo ar apdorojimo mašinų operatorius – Mineralų
frezavimo mašinų operatorius Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Akmens pjaustytojas rankomis
ar rankiniais įrankiais – 7113 – Akmentašys – 7113 –
Akmens šlifuotojas rankomis ar rankiniais įrankiais –
7113 – Akmens skaldytojas rankomis ar rankiniais
įrankiais – 7113 – Dirbtinio akmens gamybos mašinų
operatorius – 8114 – Akmens šlifavimo mašinų
operatorius – 8114

stone processing) - Flotation worker (mineral
processing) - Gold precipitator - Machine operator
(stone cutting or processing) - Milling machine
operator (minerals) Some related occupations classified
elsewhere: - Stone Cutter (hand or hand-powered
tools) – 7113 - Stonemason - 7113 - Stone Polisher
(hand or hand-powered tools) - 7113 - Stone Splitter
(hand or hand-powered tools) - 7113 - Machine
Operator (cast stone production) - 8114 - Stone
Polishing Machine Operator - 8114

8113

Gręžinių gręžėjai ir susijusių profesijų darbininkai
Well drillers and borers and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gręžinių gręžėjai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Well drillers and borers and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai
Explanatory
stato, montuoja ir valdo gręžimo įrenginius ir panašią
notes:
įrangą, skirtą šuliniams gręžti, uolienų pavyzdžiams,
skysčiams ir dujoms išgauti ar kitais tikslais. Atliekamos
užduotys: (a) gręžimo įrenginių ir pagalbinės įrangos
išmontavimas, perkėlimas ir sumontavimas; (b)
vamzdynų, korpusų ir gręžimo galvučių surinkimas ir
išrinkimas, neveikiančios įrangos keitimas; (c) valdiklių,
nuleidžiančių ir pakeliančių gręžimo vamzdžius ir
korpusus į gręžinius ir iš jų, reguliuojančių slėgį
gręžinyje ir kontroliuojančių įrenginių veikimo greitį,
valdymas; (d) gręžimo skysčio paruošimas ir siurblių
veikimo tikrinimas, siekiant užtikrinti tinkamą skysčio
cirkuliaciją gręžimo vamzdyje ir gręžinyje; (e) matuoklių
ir kitų indikatorių kontrolė ir įrangos klausymasis,
siekiant nustatyti gedimus ir neįprastas gręžinio
sąlygas, ir sprendimas, kada reikia pakeisti gręžimo
būdą ar įrangą; (f) gręžimo įrenginių, kėlimo ir kitų
mašinų techninė priežiūra, reguliavimas ir taisymas; (g)
gręžimo ir techninės priežiūros darbų registravimas; (h)
mašinų ir įrankių, pašalinančių dulkes, nuopjovas ir
nukritusią ar sulūžusią gręžimo įrangą iš gręžinių ir
angų, valdymas; (i) nebenaudojamų gręžinių
uždarymas ir plombavimas; (j) jei reikia, vadovavimas
kitiems darbuotojams ir jų mokymas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Gręžimo įrenginių operatorius –
Gręžinių gręžėjas – Gręžimo bokštų darbininkas –
Gręžimo bokštų operatorius – Povandeninių gręžinių
gręžėjas – Įstrižų gręžinių gręžėjas – Gręžimo įrenginių
operatorius – Elektrinių replių operatorius – Naftos ir
dujų gręžinių gręžimo meistras – Naftos ir dujų
gręžinių gręžimo meistro padėjėjas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Sprogdintojas – 7542
– Kalnakasys – 8111 – Karjero darbininkas – 8111

8114

Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai
Cement, stone and other mineral products machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės
žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai

Description:

Cement, stone and other mineral products machine
operators

Aiškinamosios
pastabos:

Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės
Explanatory
žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai valdo bei
notes:
kontroliuoja mašinas, kurios gamina betono blokus,
bitumo ir akmens gaminius ir atlieka jų apdailą, taip pat
gamina dirbtinį akmenį statyboms. Atliekamos
užduotys: (a) ekstruzijos, formavimo, maišymo,
siurbimo, suslėgimo, šlifavimo ir pjovimo mašinų,
kurios gamina įvairius lieto betono ir akmens gaminius
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Well drillers and borers and related workers position,
assemble and operate drilling machinery and related
equipment to sink wells, extract rock samples, liquids
and gases or for a variety of other purposes. Tasks
include - (a) dismantling, moving and assembling
drilling rigs and auxiliary equipment; (b) assembling
and dismantling pipes, casings and drill heads, and
replacing dysfunctional equipment; (c) operating
controls to lower and raise drill pipes and casings in
and out of wells, regulate pressure in the well and
control the speed of tools; (d) preparing drilling fluid
and checking the operation of pumps to ensure
adequate circulation of fluid in drill pipe and well; (e)
monitoring gauges and other indicators and listening
to equipment to detect malfunctions and unusual well
conditions, and determining the need to change
drilling or equipment; (f) maintaining, adjusting,
repairing and cleaning drilling rigs, hoisting and other
machinery; (g) maintaining records of drilling and
servicing operations; (h) operating machines and tools
to extract dust, cuttings and lost and broken drilling
equipment from holes and wells; (i) closing and sealing
wells no longer in use; (j) may supervise and train crew
members. Examples of the occupations classified here:
- Boring equipment operator - Bore sinker Derrickman - Derrick operator - Developmental driller Directional driller - Drilling rig operator - Power-tong
operator - Toolpusher - Tourpusher Some related
occupations classified elsewhere: - Blaster - 7542 Miner - 8111 - Quarrier - 8111

Cement, stone and other mineral products machine
operators operate and monitor machines for
manufacturing and finishing precast concrete, bitumen,
and stone products, and making cast stone for building
purposes. Tasks include - (a) operating extrusion,
moulding, mixing, pumping, compacting, grinding and
cutting machinery to manufacture and finish precast
concrete and stone products; (b)
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ir atlieka jų apdailą, valdymas; (b) mašinų, kurios
gamina cementą, kalkes ir klinkerį, taip pat pakrauna ir
iškrauna jų komponentus, valdymas, ir tolydžiojo
veikimo padavimo mechanizmų, pavyzdžiui, siurblių ir
konvejerių, valdymas; (c) įrenginių ir mašinų, kurios
gamina betoną sverdamos ir maišydamos smėlį, žvyrą,
cementą ir vandenį, valdymas; (d) įrenginių ir mašinų,
kurios surenka ir pripildo liejimo formas betono ir
dirbtinio akmens mišinių, pašalina formas nuo išlietų
gaminių ir atlieka jų paviršiaus apdailą, valdymas; (e)
betoninių gaminių, akmens blokų, luitų ir gaminių
pjaustymas, šlifavimas, gręžimas, valymas smėlio srove
ir poliravimas pagal darbo techninius reikalavimus; (f)
gamybos planų ir techninių reikalavimų tikrinimas,
siekiant nustatyti ir parinkti ekstruzijos, formavimo,
maišymo ir suslėgimo mašinų medžiagas,
sudedamąsias dalis, procedūras, komponentus,
nustatymus ir sureguliavimą; (g) įrenginių ir mašinų
kontrolė darbo metu stebint prietaisus, pavyzdžiui,
temperatūros ir slėgio matuoklius, valdiklių
sureguliavimas ir prireikus pranešimas apie gedimus;
(h) mišinių ir gatavų gaminių pavyzdžių ėmimas ir
tikrinimas, siekiant nustatyti, ar jie atitinka techninius
reikalavimus, ir atitinkamas mašinų nustatymų
reguliavimas; (i) gamybos įrašų tikrinimas ir tvarkymas,
įskaitant informaciją apie pagamintų medžiagų ir
gaminių kiekį, matmenis ir rūšis; (j) įrenginių ir mašinų
techninės priežiūros ir taisymo organizavimas ir
pagalba juos atliekant. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Lietinio betono gaminių mašinų
operatorius – Dirbtinio akmens gaminių gamybos
mašinų operatorius – Betoninių blokų gamybos mašinų
operatorius – Techninių deimantų poliravimo staklių
operatorius – Akmens poliravimo mašinų operatorius
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Akmens šlifuotojas rankomis ar rankiniais įrankiais –
7113 – Plytų ir plytelių džiovinimo krosnies operatorius
– 8181 – Akmens apdirbimo mašinų operatorius – 8112
– Molio ekstruzijos preso operatorius – 8181 Pastabos
Šios grupės įrenginių ir mašinų operatorių gaminamų
gaminių pavyzdžiai: maišytas betonas inžineriniams
statiniams ir statybos projektams, plokštės, betono
plytos ir plytelės, tvorų stulpai, lietos vamzdžių dalys ir
tranšėjų įdėklai, betoniniai geležinkelio pabėgiai, sienų
ir pertvarų plokštės, pastatų dalys, kabelių kanalai,
saugiklių ir dulkių pašalinimo kanalai, šlifavimo diskai ir
lauko baldai.

operating plant to produce cement, lime and clinker,
including loading and unloading ingredients and
operating continuous feed equipment such as pumps
and conveyors; (c) operating plant and machines which
weigh and mix sand, gravel, cement, water and other
ingredients to make concrete; (d) operating plant and
machinery which assembles and fills moulds with
concrete and artificial stone mixtures, removes castings
from moulds and finishes surfaces of precast products;
(e) cutting, grinding, drilling, sandblasting and
polishing concrete products and stone blocks, slabs
and products to the specifications for the job; (f)
checking production plans and specifications to
determine and select materials, ingredients,
procedures, components, settings and adjustments for
extrusion, moulding, mixing and compacting machines;
(g) monitoring plant and machines during operation by
observing instruments such as temperature and
pressure gauges, and adjusting controls and reporting
malfunctions as necessary; (h) collecting and examining
samples of mixtures and finished products for
conformity to specifications and adjusting machine
settings accordingly; (i) checking and maintaining
production records, including information about
quantities, dimensions and types of materials and
goods produced; (j) arranging and assisting with plant
and machinery maintenance and repair. Examples of
the occupations classified here: - Cast-concrete
products machine operator - Cast-stone products
machine operator - Concrete production machine
operator - Industrial diamond polishing machine
operator - Stone polishing machine operator Some
related occupations classified elsewhere: - Stone
polisher (hand or hand-powered tools) - 7113 - Clay
brick and tile kiln operator - 8181 - Stone processing
machine operator - 8112 - Extruding clay press
operator - 8181 Examples of products produced by
operators of plant and machines in this unit group
include: mixed concrete for use in civil engineering and
construction projects, flagstones, concrete bricks and
tiles, fencing posts, moulded pipe sections and trench
liners, concrete railway sleepers, walling and partition
slabs, building components, cable conduits, fume and
dust extraction conduits, abrasive wheels and outdoor
furniture.

812

Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai
Metal processing and finishing plant operators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai

Description:

Metal processing and finishing plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai
Explanatory
valdo ir kontroliuoja vienos funkcijos procesų valdymo notes:
mašinas ir įrenginius, valdančius rūdų ir metalų
perdirbimo, apdirbimo ir apdailos procesus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: metalo rūdos
apdirbimo ir metalų apdailos mašinų nustatymas,
parengimas ir reguliavimas; konkrečių metalo
apdirbimo ir apdailos procesų koordinavimas ir
kontrolė; įrangos tikrinimas ieškant gedimų, matuoklių
stebėjimas, einamasis patikrinimas ir techninės
priežiūros organizavimas; gaminių pavyzdžių tikrinimas,
bandymas ir analizė; duomenų registravimas ir
gamybos žurnalo pildymas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 8121 Metalų perdirbimo
ir apdorojimo įrenginių operatoriai 8122 Metalų
poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus
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Metal processing and finishing plant operators,
operate and monitor single function process control
machinery and equipment to control the conversion,
processing and finishing of mineral ores and metals.
Tasks performed usually include: setting up, preparing
and adjusting metal and ore processing and finishing
machinery; co-ordinating and monitoring the
operation of a particular aspect of metal processing
production and finishing; verifying equipment for
malfunctions, monitoring gauges, carrying out routine
operating tests and arranging for maintenance;
checking, testing and analyzing sample products;
recording data and writing production logs.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 8121 Metal processing plant
operators 8122 Metal finishing, plating and coating
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dengimo įrenginių operatoriai

machine operators

8121

Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai
Metal processing plant operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai

Description:

Metal processing plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai Explanatory
valdo, reguliuoja ir taiso vieno proceso valdymo
notes:
mašinas ir įrangą, apdirbančią ir perdirbančią rūdas,
rafinuojančią, grūdinančią, valcuojančią metalus ir
atliekančią jų ekstruziją. Atliekamos užduotys: (a) rūdos
ir metalų apdirbimo mašinų nustatymas, paruošimas ir
reguliavimas siekiant atlikti vieną rūdos ir metalų
apdirbimo proceso etapą; (b) vienos funkcijos mašinų,
šlifuojančių, išskiriančių, filtruojančių, maišančių,
apdorojančių, liejančių, valcuojančių, rafinuojančių ar
kitaip apdirbančių metalus ir rūdą, valdymas; (c)
matuoklių, skaitiklių, kompiuteriu spausdintos
medžiagos, vaizdo monitorių ir gaminių tikrinimas,
siekiant užtikrinti tinkamą mašinų veikimą ir nustatytų
apdirbimo sąlygų laikymąsi; (d) įrangos, vožtuvų,
siurblių, valdiklių ir apdirbimo įrangos reguliavimas; (e)
žaliavų ir apdirbimo medžiagų paruošimo, matavimo ir
padavimo į įrenginius valdymas; (f) procesų pradžios ir
pabaigos valdymas, trikdžių šalinimas ir išorinės
apdirbimo įrangos stebėjimas; (g) įrangos tikrinimas
ieškant gedimų, einamųjų veikimo patikrinimų
atlikimas ir techninės priežiūros organizavimas; (h)
gaminių pavyzdžių analizė, bandymų atlikimas,
duomenų registravimas ir gamybos žurnalo pildymas.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Metalo liejimo į
formas samčio operatorius – Plieno šaltojo valcavimo
staklyno operatorius – Metalo terminio apdorojimo
įrenginio operatorius – Metalo ekstruderio operatorius
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Metalo lydkrosnės operatorius -3135 – Liejimo
įrenginių operatorius – 3135 – Valcavimo staklyno
operatorius – 3135 – Metalo dengimo mašinų
operatorius – 8122

8122

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo mašinų operatoriai
Metal finishing, plating and coating machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų
paviršiaus dengimo mašinų operatoriai

Description:

Metal finishing, plating and coating machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų
Explanatory
paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai valdo ir
notes:
kontroliuoja įrangą, kuri atlieka apdailą ir dengia
metalinius gaminius ar jų dalis, kad suteiktų jiems
daugiau atsparumo korozijai ir dilimui, puošybos
tikslais ar suteiktų elektrinių ar magnetinių savybių.
Atliekamos užduotys: (a) įrangos, valančios metalo
gaminius, ruošiamus elektrolitiniam dengimui,
galvanizavimui, emaliavimui ar panašiems procesams,
valdymas ir kontrolė; (b) elektrolitinio dengimo įrangos
valdymas ir kontrolė; (c) nardinamojo dengimo įrangos,
naudojamos geležies ir plieno gaminiams dengti,
valdymas ir kontrolė; (d) mašinų, automatiškai
dengiančių vielą spalvotaisiais metalais, valdymas ir
kontrolė; (e) įrangos, purškiančios lydytą metalą ar kitas
medžiagas ant metalo gaminių, kad suteiktų apsauginę
ar dekoratyvinę dangą ar atstatytų nusidėvėjusį ar
pažeistą paviršių, valdymas ir kontrolė; (f) įrangos,
naudojamos korozijai atspariai apdailai

Metal finishing-, plating- and coating-machine
operators operate and monitor equipment which
finishes, plates and coats metal articles or parts, in
order to give them improved resistance to corrosion
and abrasion, for decorative purposes, or to impart
electrical or magnetic properties. Tasks include - (a)
operating and monitoring equipment which cleans
metal articles in preparation for electroplating,
galvanising, enamelling or similar processes; (b)
operating and monitoring electroplating equipment;
(c) operating and monitoring hot-dip equipment used
to coat iron and steel products; (d) operating and
monitoring machines which automatically coat wire
with non ferrous metal; (e) operating and monitoring
equipment used to spray molten metal or other
substances on metal products to provide a protective
or decorative coating or to build up worn or damaged
surfaces; (f) operating and monitoring equipment used
to impart a rust-resistant finish to metal articles by
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Metal processing plant operators, operate, monitor,
adjust and maintain, single process machinery and
equipment to process and convert mineral ores and
refine, harden, roll and extrude metals. Tasks include (a) setting up, preparing and adjusting mineral ore and
metal processing machinery to carry out one step in
the overall mineral ore or metal processing operation;
(b) operating single-function machinery to grind,
separate, filter, mix, treat, cast, roll, refine or otherwise
process metals and mineral ores; (c) observing gauges,
meters, computer printouts, video monitors and
products to ensure correct operation of machine and
verify specified processing conditions; (d) adjusting
equipment, valves, pumps, controls and process
equipment; (e) controlling the preparation, measuring
and feeding of raw materials and processing agents
into plant; (f) controlling process start-up and shutdown, troubleshooting and monitoring outside process
equipment; (g) verifying equipment for malfunctions,
carrying out routine operating tests and arranging for
maintenance; (h) analyzing sample products,
performing tests, recording data and writing
production logs. Examples of the occupations classified
here: - Ladle pourer - Steel roller - Metal heat treating
operator - Metal extrusion plant operator Some related
occupations classified elsewhere: - Blast furnace
operator - 3135 - Central control caster - 3135 Rolling mill control operator – 3135 - Metal coating
machine operator - 8122
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metalo gaminiams suteikti, apdorojant juos
cheminėmis medžiagomis ir kaitinant, valdymas ir
kontrolė; (g) tinkamo dangos storio matavimas
naudojant mikrometrus, slankmačius ar kitus prietaisus,
duomenų registravimas ir gamybos žurnalo pildymas;
(h) metalizavimo tirpalų ruošimas ir maišymas pagal
formules ar techninius reikalavimus. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Metalo dengimo mašinų
operatorius – Metalo apdailos mašinų operatorius –
Metalo galvanizavimo mašinų operatorius Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Metalo
apdirbimo operatorius – 3135 – Transporto priemonių
dažytojas – 7132

treating them with chemicals and heating them; (g)
checking proper thickness of plating using
micrometers, callipers or other devices recording data
and writing production logs; (h) preparing and mixing
metalizing solutions according to formulas or
specifications. Examples of the occupations classified
here: - Metal coating machine operator - Metal
finishing machine operator - Metal plating machine
operator Some related occupations classified
elsewhere: - Metal processing control operator - 3135 Vehicle painter - 7132

813

Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
Chemical and photographic products plant and machine operators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir
mašinų operatoriai

Description:

Chemical and photographic products plant and
machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir
Explanatory
mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios notes:
perdirba daugelį įvairių cheminių ir kitų sudedamųjų
medžiagų farmacijos ir parfumerijos gaminiams,
sprogmenims, fotografijos ir kitiems cheminiams
produktams gaminti. Pagrindinės atliekamos užduotys:
mašinų, kurios maišo, pakuoja ar kitaip perdirba
chemines medžiagas, kad suteiktų joms pageidaujamas
savybes tolesnei gamybai arba kad iš jų pagamintų
galutinį produktą, valdymas ir kontroliavimas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8131
Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų
operatoriai 8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų
operatoriai

8131

Chemijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
Chemical products plant and machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Chemijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų
operatoriai

Description:

Chemical products plant and machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų
Explanatory
operatoriai kontroliuoja ir valdo įrenginius ir mašinas,
notes:
kuriomis jungiamos, maišomos, apdirbamos ir
pakuojamos įvairios cheminės medžiagos. Atliekamos
užduotys: (a) mašinų ir įrenginių montavimas,
įjungimas, valdymas, reguliavimas ir išjungimas; (b)
reakcijų procesų kontrolė ir jų produktų perkėlimas
laikantis saugos procedūrų; (c) vieno ar kelių cheminių
ar vaistinių preparatų gamybos įrenginių, pavyzdžiui,
maišytuvų, katilų, jungimo įrenginių, džiovintuvų,
tablečių gamybos, pakavimo, granuliavimo ir
padengimo apvalkalu mašinų, skaitiklių, matuoklių ir
elektroninių prietaisų, kontrolė; (d) cheminių
komponentų matavimas, svėrimas ir pakrovimas pagal
formulių korteles; (e) pavyzdžių gamyba ir įprastų
gaminių cheminių ir fizinių bandymų atlikimas, taip pat
gamybos duomenų registravimas; (f) mašinų ir
įrenginių valymas ir nesudėtingas taisymas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Farmacijos gaminių ir
tualeto reikmenų gamybos mašinų operatorius –
Žvakių gamybos mašinų operatorius – Sprogstamųjų
medžiagų gamybos mašinų operatorius Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Cheminio
apdorojimo įrenginių operatorius – 3133 – Naftos ir
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Chemical and photographic products plant and
machine operators operate and monitor machines
which process a variety of chemicals and other
ingredients to produce pharmaceuticals, toiletries,
explosives and photographic or other chemical
products. Tasks performed usually include: operating
and monitoring machines and equipment which blend,
mix, package and otherwise process chemicals and
chemical products to give them the desired properties
for further industrial production, or to make finished
products. Supervision of other workers may be
included. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 8131 Chemical
products plant and machine operators 8132
Photographic products machine operators

Chemical products plant and machine operators
monitor and operate units and machinery to blend,
mix, process and package a wide range of chemical
products. Tasks include - (a) setting up, starting,
controlling, adjusting and stopping machines and
plant; (b) monitoring reaction processes and transfers
of products in conformance with safety procedures; (c)
monitoring meters, gauges and electronic
instrumentation on one or more chemical or
formulation units, such as mixers, kettles, blenders,
dryers, tabletting, encapsulation, granulation and
coating machines; (d) measuring, weighing and loading
chemical ingredients following formulation cards; (e)
making samples and performing routine chemical and
physical tests of products and recording production
data; (f) cleaning and performing minor repairs to
machines and plant. Examples of the occupations
classified here: - Pharmaceutical and toiletry products
machine operators - Candle production machine
operator - Explosive products machine operator Some
related occupations classified elsewhere: - Chemical
processing plant controller -3133 - Petroleum and
natural gas refining plant operator - 3134
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gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatorius – 3134
8132

Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai
Photographic products machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai

Description:

Photographic products machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Fotografijos gaminių gamybos įrenginių operatoriai
Explanatory
valdo ir kontroliuoja įrenginius, gaminančius
notes:
fotopopierių ir fotojuostas, ryškinančius fotojuostas ir
spausdinančius nuotraukas. Atliekamos užduotys: (a)
fotopopieriaus ir fotojuostų gamybos įrenginių
valdymas ir kontrolė; (b) fotografijų apdorojimo ir
spausdinimo įrangos valdymas, kontrolė ir bandymai,
taip pat priežiūra, kad būtų laikomasi darbo standartų;
(c) ryškintinų fotojuostų paruošimas įvairiai apdoroti
tamsiose patalpose ir kambariuose; (d) vaizdų,
fotojuostų, atspausdintų nuotraukų tikrinimas ir
nuotraukas spausdinančios įrangos nustatymų
reguliavimas, siekiant spausdinti reikiamų spalvų,
ryškumo, kontrasto, skaičiaus, dydžio ir tipo
nuotraukas; (e) automatinio ryškinimo įrangos
parametrų reguliavimas ir valdymas; (f) įrangos perkelti
fotojuostos vaizdams į vaizdo kasetę ar kitą elektroninę
laikmeną valdymas; (g) fotografijų apdorojimo
užduočių atlikimas; (h) automatinės įrangos valdymas
(mažmeninės prekybos įmonėse), ryškinant spalvotus
negatyvus, spausdinant nuotraukas ir skaidres. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Fotojuostų ryškinimo
laborantas – Nuotraukų apdorojimo laborantas –
Nuotraukų spausdinimo laborantas – Nuotraukų
ryškinimo mašinų operatorius – Nuotraukų didinimo
mašinų operatorius – Fotografinių juostų mašinų
gamybos operatorius – Spalvotųjų nuotraukų
ryškintojas – Nuotraukų didintojas – Nuotraukų
spausdintojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Fotografas – 3431 – Fotolitografas – 7321

814

Gumos, plastikinių ir popieriaus gaminių gamybos mašinų operatoriai
Rubber, plastic and paper products machine operators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gumos, plastikinių ir popieriaus gaminių gamybos
mašinų operatoriai

Description:

Rubber, plastic and paper products machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos
Explanatory
mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios notes:
plastikuoja, maišo gumą bei jos sudedamąsias dalis ir
gamina įvairius komponentus ir gaminius iš natūralios
ar sintetinės gumos bei plastiko, gamina įvairius
popieriaus gaminius iš popieriaus, kieto ir minkšto
kartono ir panašių medžiagų. Pagrindinės atliekamos
užduotys: mašinų, kurios plastikuoja ir maišo gumą ir
jos sudedamąsias dalis bei gamina įvairius
komponentus ir gaminius iš natūralios ar sintetinės
gumos bei plastiko, darbo valdymas ir kontrolė;
mašinų, kurios gamina įvairius popierinius gaminius,
valdymas ir kontrolė; pagamintų gaminių defektų ir
atitikties techniniams reikalavimams patikra ir
atitinkamas mašinų nustatymų reguliavimas. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8141
Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai 8142
Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai 8143
Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

Rubber, plastic and paper products machine operators
operate and monitor machines which knead and blend
rubber and rubber compounds, and produce various
components and products from natural and synthetic
rubber and plastics or produce different paper
products from paper, paperboard, cardboard and
similar materials. Tasks performed usually include:
operating and monitoring machines which knead and
blend rubber and rubber compounds, and produce
various components and products from natural and
synthetic rubber and plastics; operating and
monitoring machines which produce various paper
products; examining outputs for defects and
conformity to specifications and adjusting machine
settings accordingly. Occupations in this minor group
are classified into the following unit groups: 8141
Rubber products machine operators 8142 Plastic
products machine operators 8143 Paper products
machine operators
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Photographic-products machine operators operate and
monitor equipment which makes photographic film
and paper, and which processes exposed photographic
film and makes prints. Tasks include - (a) operating and
monitoring equipment which makes photographic film
and paper; (b) operating, monitoring and testing
photographic processing and printing equipment, and
maintaining operational standards; (c) preparing
exposed film for different processing batches in dark
rooms and dark chambers; (d) inspecting images, films,
prints and adjusting settings on print-making
equipment to produce required colour, brightness,
contrast, number, size and type of prints; (e) adjusting
settings and running automatic developing equipment;
(f) operating equipment to transfer film to video tape
or other electronic media; (g) performing photographic
processing related tasks; (h) operating automatic
equipment (in retail establishments) to develop colour
negatives, prints and slides; Examples of occupations
classified here: - Darkroom technician - Photographic
processor - Photographic film printer - Developing
machine operator (photography) - Enlarging machine
operator - Photographic film machine operator Colour developer (film) - Photograph enlarger Photograph printer Some related occupations
classified elsewhere: - Photographer - 3431 Photolithographer - 7321
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8141

Gumos gaminių gamybos mašinų operatoriai
Rubber products machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gumos gaminių gamybos mašinų operatoriai

Description:

Rubber products machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja mašinas, kurios plastikuoja ir maišo gumą notes:
ir jos sudedamąsias dalis bei gamina įvairius
komponentus ir gaminius iš natūralios ar sintetinės
gumos, pavyzdžiui, guminę avalynę, namų apyvokos
reikmenis, izoliacines medžiagas, pramonės reikmenis,
padangas. Atliekamos užduotys: (a) mašinų,
plastikuojančių ir maišančių gumą ir jos sudedamąsias
dalis tolesniam apdorojimui, valdymas ir kontrolė; (b)
mašinų, kurios valcuodamos gumą gamina gumos
lakštus ar gumuotą medžiagą, valdymas ir kontrolė; (c)
mašinų, kurios išspaudžia gumos mišinį ar formuoja
vulkanizuotą gumą presavimo būdu, valdymas ir
kontrolė; (d) mašinų, kurios pagal šabloną gamina
padangas, jas vulkanizuoja, lieja ar restauruoja,
valdymas ir kontrolė; (e) pagamintų gaminių tikrinimas,
siekiant nustatyti defektus ir techninių sąlygų atitiktį; (f)
defektų nustatymas ir nusidėvėjusių ir sugadintų
padangų taisymas vulkanizuojant ar kitais būdais. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Gumavimo mašinų
operatorius – Gumos ekstruderio operatorius – Gumos
smulkintuvų operatorius – Gumos liejimo mašinų
operatorius – Guminių gaminių gamybos mašinų
operatorius – Padangų liejimo mašinų operatorius –
Padangų restauravimo mašinų operatorius –
Vulkanizuotojas

8142

Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
Plastic products machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai

Description:

Plastic products machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo Explanatory
ir kontroliuoja mašinas, kurios plastikuoja, maišo ir
notes:
jungia komponentus plastikams ir jų gaminiams ar
detalėms gaminti. Atliekamos užduotys: (a) įrenginių,
kurie plastikuoja ir maišo sudedamąsias dalis
plastikams pagaminti, valdymas ir kontrolė; (b) mašinų,
kurios presavimo, liejimo, ekstruzijos, pjaustymo ir
kitais būdais formuoja plastikus, valdymas ir kontrolė;
(c) mašinų, kuriomis laminuojamas plastikas ir plastiku
impregnuotos medžiagos ar gaminamas stiklo
pluoštas, valdymas ir kontrolė; (d) vielų, laidų, kabelių ir
optinio pluošto padengimas plastiku; (e) pagamintų
gaminių tikrinimas, siekiant nustatyti defektus ir
techninių sąlygų atitiktį; (f) plastiko atliekų perdirbimas;
(g) dirbtinių akių ir kontaktinių lęšių diskų gamyba,
akinių rėmelių ir plastikinių ortopedinių įtaisų dalių
gamyba ir remontas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Plastikinių valčių gamintojas – Plastikinių butelių
pūtimo mašinų operatorius – Plastikų laminavimo
preso operatorius – Plastikų ekstruderio operatorius –
Plastikinių gaminių mašinų operatorius – Optinio
pluošto tempėjas – Plastikinių kabelių gamybos mašinų
operatorius – Plastikų liejikas
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Rubber-products machine operators operate and
monitor machines which knead and blend rubber and
rubber compounds, and produce various components
and products from natural and synthetic rubber, such
as moulded footwear, domestic articles, insulating
materials, industrial accessories, or tyres. Tasks include
- (a) operating and monitoring machines which knead,
mix and blend rubber and rubber compounds for
further processing; (b) operating and monitoring
machines which produce sheets of rubber or
rubberised fabric by a rolling process; (c) operating and
monitoring machines which extrude compounded
rubber or shape vulcanised rubber by moulding; (d)
operating and monitoring machines which build up
tires on a form, vulcanise tires and mould or rebuild
used tyres; (e) examining outputs for defects and
conformity to specifications; (f) locating defects and
repairing worn and faulty tyres by vulcanising or other
processes. Examples of the occupations classified here:
- Latex worker - Rubber extruding machine operator Rubber milling machine operator - Rubber moulder Rubber products machine operator - Tyre maker - Tyre
repairer - Vulcaniser

Products machine operators operate and monitor
machines which knead and blend compounds to
obtain plastic materials and which make various plastic
components and articles. Tasks include - (a) operating
and monitoring machines which knead and blend
compounds to obtain plastic materials; (b) operating
and monitoring machines which shape plastic materials
by moulding, extrusion, blowing, cutting and other
means; (c) operating and monitoring machines which
laminate plastics and plastic impregnated materials or
produce fibreglass; (d) encasing uncoated wire, cord,
cable and optic fibre in plastic; (e) examining outputs
for defects and conformity to specifications; (f)
recycling waste plastic materials; (g) making artificial
eyes and contact lens discs, making and repairing
spectacle frames and plastic parts of orthopaedic
appliances. Examples of the occupations classified
here: - Plastics boat builder - Plastics bottle blowing
machine operator - Laminated press operator (plastics)
- Plastic extrusion machine operator - Plastics products
machine operator - Optic fibre drawer - Plastic cable
making machine operator - Plastic moulder
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8143

Popieriaus gaminių gamybos mašinų operatoriai
Paper products machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Popieriaus gaminių gamybos mašinų operatoriai

Description:

Paper products machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai valdo Explanatory
ir kontroliuoja mašinas, gaminančias dėžes, vokus,
notes:
maišus ir kitus gaminius iš popieriaus, kieto ir minkšto
kartono ir panašių medžiagų. Atliekamos užduotys: (a)
mašinų, kurios klijuoja popierių ant kartono, jį pjausto
reikiamų matmenų dalimis arba pjausto ir lanksto kietą
ar minkštą kartoną dėžių ruošiniams, valdymas ir
kontrolė; (b) presų, formuojančių popierinius puodelius
arba kitas popierines ir kieto bei minkšto kartono
pakuotes, valdymas ir kontrolė; (c) mašinų, kurios
pjausto, lanksto ir klijuoja popierių vokams ir
popieriniams maišams gaminti arba kurios gamina
maišus iš kitų medžiagų, valdymas ir kontrolė. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Kartoninių gaminių
gamybos mašinų operatorius – Vokų ir popierinių
maišų gamybos mašinų operatorius – Popierinių dėžių
lankstymo mašinų operatorius – Popierinių gaminių
gamybos mašinų operatorius – Papjė mašė
formuotojas

815

Tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
Textile, fur and leather products machine operators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų
operatoriai

Description:

Textile, fur and leather products machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų
Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, kurios ruošia, notes:
apdoroja ir perdirba pluoštą, verpalus, siūlus, odos ir
kailio žaliavas; gamina ir taiso avalynę, drabužius ir
gamina ar sausuoju cheminiu būdu valo tekstilės, kailio
ir odos gaminius. Pagrindinės atliekamos užduotys:
audimo ir mezgimo mašinų, kuriomis iš verpalų ar siūlų
gaminami austiniai, neaustiniai ir megzti gaminiai,
valdymas ir kontrolė; mašinų, kuriomis ruošiamas
pluoštas ir verpiami, dvigubinami, sukami ir vyniojami
verpalai ir natūralaus tekstilės pluošto siūlai, valdymas
ir kontrolė; siuvimo mašinų, kuriomis siuvami, taisomi,
adomi ir atnaujinami tekstilės, kailiniai, sintetiniai ar
odiniai drabužiai ar siuvinėjami ornamentai ant
drabužių ar kitų gaminių, valdymas ir kontrolė; mašinų,
kuriomis balinamas, sutraukiamas, dažomas ir kitaip
apdorojamas pluoštas, verpalai, audiniai ar sausuoju
būdu valomi drabužiai, kailiniai, kilimėliai, kilimai,
valdymas ir kontrolė; įvairių mašinų, kuriomis ruošiama
oda ar apdorojamos kailio ar vilnos žaliavos, valdymas
ir kontrolė; mašinų, kuriomis gaminama, keičiama ir
taisoma standartinė, įprasta ar ortopedinė avalynė ir
odos gaminiai, pavyzdžiui, lagaminai, portfeliai,
rankinės, valdymas ir kontrolė. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 8151 Pluošto ruošimo,
verpimo ir vijimo mašinų operatoriai 8152 Audimo ir
mezgimo mašinų operatoriai 8153 Siuvimo ir
siuvinėjimo mašinų operatoriai 8154 Balinimo, dažymo
ir valymo mašinų operatoriai 8155 Kailių ir odos
išdirbimo mašinų operatoriai 8156 Avalynės ir panašių
gaminių gamybos mašinų operatoriai 8157 Skalbimo
mašinų operatoriai 8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio
ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
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Paper products machine operators operate and
monitor machines which produce boxes, envelopes,
bags and other goods from paper, paperboard,
cardboard and similar materials. Tasks include - (a)
operating and monitoring machines which glue paper
to cardboard, cut it to the required length or cut and
crease cardboard or paperboard to form box blanks;
(b) operating and monitoring pressing machines which
form drinking cups or other containers from paper,
paperboard or cardboard; (c) operating and
monitoring machines which cut, fold and glue paper to
make envelopes and paper bags, or which form bags
from other similar material. Examples of the
occupations classified here: - Machine operator
(cardboard products) - Machine operator (envelope
and paper bag production) - Machine operator (paper
box production) - Paper products machine operator Papier mache moulder

Textile, fur and leather products machine operators
operate and monitor various types of machines which
prepare, process and treat fibres, yarn, thread, leather,
fur; produce, modify and repair footwear, garments
and manufacture or dry clean textiles or fur and light
leather articles. Tasks performed usually include:
operating and monitoring weaving and knitting
machines which process yarn or thread into woven,
non-woven and knitted products; operating and
monitoring machines which prepare fibres, and spin,
double, twist and wind yarn and thread from natural
textile fibres; operating and monitoring sewing
machines to make, repair, darn and renovate textile,
fur, synthetic or leather garments or embroider
ornamental designs on garments or other materials;
operating and monitoring machines which bleach,
shrink, dye, and otherwise treat fibres, yarn, cloth or
dry clean garments, fur, rugs, carpets; operating and
monitoring various machines which prepare leather or
treat fur- or wool-bearing pelts; operating and
monitoring machines which produce, modify and
repair standard, custom or orthopaedic footwear and
leather articles, such as luggage, brief cases, handbags.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 8151 Fibre preparing, spinning
and winding machine operators 8152 Weaving and
knitting machine operators 8153 Sewing machine
operators 8154 Bleaching, dyeing and fabric cleaning
machine operators 8155 Fur and leather preparing
machine operators 8156 Shoemaking and related
machine operators 8157 Laundry machine operators
8159 Textile, fur and leather products machine
operators not elsewhere classified
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8151

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai
Fibre preparing, spinning and winding machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai

Description:

Fibre preparing, spinning and winding machine
operators

Aiškinamosios
pastabos:

Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai Explanatory
valdo ir kontroliuoja mašinas, kuriomis ruošiamas
notes:
pluoštas ir verpiami, dvigubinami, sukami ir vyniojami
verpalai ir siūlai iš natūralaus tekstilės pluošto. Jie
susuka dvi ar daugiau verpalų gijų vienai stipresnei,
glotnesnei, vienodesnei ir sunkesnei gijai paruošti ir
apdoroja audinius, kad šie būtų stangresni ir atsparūs
vandeniui. Atliekamos užduotys: (a) mašinų, kuriomis iš
vilnos žaliavos gaminamas pluoštas, valdymas ir
kontrolė; (b) mašinų, kuriomis valoma ir iš atliekinių
vilnonių verpalų gaminama puri vilna, valdymas ir
kontrolė; (c) mašinų, sukančių tekstilės pluoštą į
vienodas gijas, valdymas ir kontrolė; (d) tekstilės
pluošto valymo ir kedenimo mašinų, kuriomis pluoštas
paverčiamas į gijas, gijos šukuojamos pirmajam
tempimui ir sukamos ant ričių ar verpiamos po kelias į
sruogas, valdymas ir kontrolė; (e) tempimo staklių
(mašinų), sudarytų iš kelių tempimo komplektų, kurių
kiekviename kelios gijos susukamos į vieną panašaus
svorio ir storumo ir į pradinę panašią giją, valdymas; (f)
mašinų, kuriomis siūlai ir verpalai verpiami iš pluošto,
kurio du ar trys siūlai vyniojami ant ričių, dvi ar daugiau
verpalų ar siūlų sruogelių sukamos į vieną verpalų giją,
kad verpalai būtų stipresni, glotnesni ir (arba)
vienodesni, ar verpalai arba siūlai pervyniojami nuo
vienos ritės ant kitos, valdymas ir kontrolė; (g) verpimo
staklių, kuriomis pluoštas ar gijos tempiami ir vyniojami
į verpalus, valdymas ir kontrolė; (h) mašinų, skirtų
gijoms iš tempimo mašinos tempti į laisvai susuktas
sruogas, valdymas ir kontrolė; (i) audinių ir verpalų
stangrinimo ir apdailinimo medžiagos ruošimas,
maišant sudedamąsias medžiagas, pavyzdžiui,
krakmolą, lajų, dervą, muilą ir vandenį, ir nustatytą laiką
garinant mišinį; (j) audinių apdorojimas cheminėmis
medžiagomis, kad jie taptų atsparūs vandeniui; (k)
karšimo mašinų volelių ir velenų valymas, pašalinant
vilnos atliekas; (l) įvairių verpimo, karšimo ir vyniojimo
mašinų valdymas ir metalinių tempimo volelių
paviršiaus dangos keitimas nauja gumine ar odine
danga. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Pluošto
paruošimo mašinų operatorius – Siūlų ir verpalų vijimo
ant ritės mašinų operatorius – Siūlų ir verpalų vijimo į
sruogas mašinų operatorius – Siūlų ir verpalų sukimo
mašinų operatorius

8152

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai
Weaving and knitting machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai

Description:

Weaving and knitting machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai montuoja,
valdo ir kontroliuoja audimo ir mezgimo mašinas,
kuriomis iš verpalų ar siūlų gaminami austiniai,
neaustiniai ir megzti gaminiai, pavyzdžiui, audiniai,
nėriniai, kilimai, virvės, pramoniniai audiniai, trikotažas
ir megzti drabužiai, ar dygsniuojami ir siuvinėjami
audiniai. Atliekamos užduotys: (a) automatinių,
žakardinių audinių mezgimo mašinų nustatyto rašto ir
dizaino drabužiams megzti įtaisų montavimas ir

Explanatory
notes:

Weaving and knitting machine operators set up,
operate and monitor weaving and knitting machines
which process yarn or thread into woven, non-woven
and knitted products such as cloth, lace, carpets, rope,
industrial fabric, hosiery and knitted garments or to
quilt and embroider fabric. Tasks include - (a) setting
up and operating batteries of automatic, link-type
knitting machines to knit garments of specified pattern
and design; (b) threading yarn, thread, and fabric
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Fibre-preparing, spinning and winding machine
operators operate and monitor machines which
prepare fibres, and spin, double, twist and wind yarn
and thread from natural textile fibres. They twist two or
more strands of yarn to prepare single stronger,
smoother, uniform and heavier strands and treat
textiles to make them stiff and water resistant. Tasks
include - (a) operating and monitoring machines for
tearing woollen rags into fibre; (b) operating and
monitoring machines for cleaning and turning woollen
yarn waste into fluffed wool; (c) operating and
monitoring machines which combine textile fibres into
uniform blends; (d) operating and monitoring
machines which clean and fluff textile fibres, transform
them into sliver, comb them into sliver for first
drawing, combine slivers into sliver lap or sliver laps
into ribbon lap; (e) operating draw frame (machine)
having number of drawing sets, each set combining
several slivers into one of nearly same weight and
thickness as any of original sliver; (f) operating and
monitoring machines which spin thread and yarn from
roving, wind two or more threads onto bobbin, twist
two or more strands of yarn or thread into single
strands of yarn to increase strength, smoothness
and/or uniformity of yarn, or wind yarn or thread from
one package to another; (g) operating and monitoring
spinning frame that draws out and twists roving or
sliver into yarn; (h) operating and monitoring machines
for drawing slivers received from drawing machine into
loosely twisted strands; (i) preparing sizing for use in
stiffening and finishing cloth and yarn by mixing
ingredients such as starch, tallow, resins, soaps and
water and boiling mixture for specified time in steam;
(j) treating textiles with chemicals to make them water
resistant; (k) cleaning rollers and cylinders of carding
machines to remove wool waste; (l) operating and
resurfacing metal drawing rolls of various spinning,
combing and lapping machines with new rubber or
leather covers. Examples of the occupations classified
here: - Fibre preparing machine operator - Thread and
yarn spinning machine operator - Thread and yarn
twisting machine operator - Thread and yarn winding
machine operator
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valdymas; (b) verpalų, siūlų ir audinių leidimas per
mašinų kreiptuvus, adatas ir volelius, juos audžiant,
mezgant ar kitaip apdorojant; (c) automatinių audimo
staklių, kuriomis vienu metu audžiami kilimų verpalai,
ataudų verpalai ir metmenų verpalų medžiaga,
gaminant įvairių spalvotų raštų kilimus ir kilimėlius,
priežiūra; (d) audimo staklių, kuriomis verpalai ar
susukti siūlai kryžiuojami ir rišami vienodais tarpais, kad
susidarytų tinklelis, valdymas ir kontrolė; (e) didelių
automatinių daugiaadačių mašinų, skirtų medžiagoms
siuvinėti ar keliems medžiagų atraižų sluoksniams
susiūti, gaminant metrais parduodamas prekes,
antklodes ar čiužinių užvalkalus, valdymas ir kontrolė;
(f) automatiškai kontroliuojančių raštą apskritųjų
mezgimo mašinų, kuriomis mezgamos besiūlės kojinės,
priežiūra; (g) mezgimo mašinų, kuriomis pagal pėdos ir
kojos formą mezgamos pėdkelnės, valdymas ir
kontrolė; (h) mašinų, kuriomis stulpeliu mezgami
kojinių kulnai ir pirštų galai ar iš ratu megzto audinio
iškerpama viršutinė dalis, valdymas ir kontrolė; (i)
mašinų, kuriomis užsiuvami kojinių pirštų galai,
valdymas ir kontrolė; (j) nėrimo mašinų valdymas ir
kontrolė, neriant pageidaujamo rašto ar dizaino
nėrinius, apsiuvus ir pan.; (k) audimo staklių apžiūra,
siekiant nustatyti jų sustojimo priežastis, pavyzdžiui,
metmenų sudilimą, įrenginių sulūžimą ar mechaninius
defektus; (l) susidėvėjusių ar sulūžusių adatų ir kitų
dalių taisymas ar keitimas; (m) mašinų valymas,
sutepimas alyva ar kitais tepalais, naudojant oro žarnas,
valymo tirpalus, skudurėlius, tepalines ir (arba) tepimo
švirkštus. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Mezgimo
mašinų operatorius – Tinklų gamybos mašinų
operatorius – Audinių audimo mašinų operatorius –
Kilimų audimo staklių operatorius Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Mezgėjas – 7318 –
Kilimų audėjas – 7318 – Audinių audėjas – 7318

through guides, needles, and rollers of machines for
weaving, knitting, or other processing; (c) tending
automatic looms that simultaneously weave pile yarn,
filling yarn, and warp yarn material to produce carpets
and rugs with various coloured designs; (d) operating
and monitoring loom on which yarn or twist is
intersected and knotted at regular intervals to form
mesh; (e) operating and monitoring large automatic
multi-needle machines to embroider material or to sew
lengths of several layers of material to make yard
goods, quilts or mattress coverings; (f) tending circular
knitting machines with automatic pattern controls that
knit seamless hose; (g) operating and monitoring
knitting machines to knit hosiery to shape of foot and
leg; (h) operating and monitoring machine for knitting
heel and toes of socks into ribs or tops cut from
circular fabric; (i) operating and monitoring machine
which seams openings in toes of socks; (j) operating
and monitoring crochet machine to knit lace, trimming
etc. of desired pattern or design; (k) examining looms
to determine causes of loom stoppage, such as warp
filling, harness breaks, or mechanical defects; (l)
repairing or replacing worn or defective needles and
other components; (m) cleaning, oiling, and lubricating
machines, using air hoses, cleaning solutions, rags, oil
cans, and/or grease guns. Examples of the occupations
classified here: - Knitting machine operator - Net
production machine operator - Weaving machine
operator - Carpet weaving machine operator Some
related occupations classified elsewhere: - Knitter 7318 - Carpet weaver - 7318 - Cloth weaver - 7318

8153

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai
Sewing machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai

Description:

Sewing machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja siuvimo mašinas, skirtas drabužiams iš
notes:
tekstilės, kailių, sintetikos ir odos siūti arba puošybos
ornamentams siuvinėti ant drabužių ir kitų gaminių. Jie
valdo sagų kilpų ir spaudžių skylučių darymo mašinas,
kuriomis pjaunamos skylutės, skylutės apsiūlėjamos ir
prie audinių pritvirtinamos spaudės. Atliekamos
užduotys: (a) drabužių siuvimo mašinų, pavyzdžiui,
drabužiams ar jų dalims sujungti, sutvirtinti, susiūti ar
dekoruoti, valdymas ar priežiūra; (b) sagų, kabliukų,
užtrauktukų ir kitų priedų tvirtinimas prie audinio
naudojant padavimo mechanizmus ar spaustuvus; (c)
pusiau automatinių siuvimo mašinų su keliomis
siuvimo galvutėmis, kurias valdo rašto grandinė, pagal
kurią ant drabužių siuvinėjami įvairūs raštai, priežiūra;
(d) tokių mašinų, kaip vienos ar dviejų adatų kraštų
apmėtymo mašinos ir plokščiasiūlės palenkimo
mašinos, kuriomis automatiškai susiuvama,
sutvirtinama ar dekoruojama medžiaga ar gaminiai,
valdymas; (e) kailių siuvimo mašinų, skirtų reikiamo
dydžio ir formos kailių dalims susiūti, taip pat drabužių
dalims ar karkasui iš kailių siūti, valdymas; (f)
dygsniavimo mašinų, skirtų odos dalims susiūti
gaminant odinius drabužius, rankines, pirštines ar
panašius gaminius, valdymas; (g) mašinų darbo
kontrolė, siekiant aptikti triktis, pavyzdžiui, brokuotas
siūles, siūlų nutrūkimą ar mašinos gedimus; (h) įrangos
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Sewing machine operators operate and monitor
sewing machines to make, repair, darn and renovate
textile, fur, synthetic or leather garments or embroider
ornamental designs on garments or other materials.
They operate button hole making and eyelet holing
machines to cut holes, stitch around holes, stitch
buttons and fix eyelets to garments. Tasks include - (a)
operating or tending sewing machines to perform
garment sewing operations, such as joining,
reinforcing, seaming or decorating garments or
garment parts; (b) attaching buttons, hooks, zippers,
fasteners, or other accessories to fabric, using feeding
hoppers or clamp holders; (c) tending semiautomatic
sewing machines with multiple-sewing heads
controlled by pattern chain that embroiders various
designs on garments; (d) operating machines, such as
single or double needle serger and flat-bed felling
machines, to automatically join, reinforce, or decorate
material or articles; (e) operating fur sewing machines
to join fur pelt strips to required size and shape and
join pelts into garment sections or shells; (f) operating
stitching machines to sew leather parts together for
leather garments, handbags , gloves or similar items;
(g) monitoring machine operation to detect problems
such as defective stitching, breaks in thread, or
machine malfunctions; (h) performing equipment
maintenance tasks such as replacing needles. Examples
281/323
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priežiūros užduočių atlikimas, pavyzdžiui, adatų
keitimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Siuvimo
mašinų operatorius – Siuvinėjimo mašinų operatorius
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Siuvinėtojas – 7533 – Kailininkas – 7531 – Amatininkas
tekstilininkas – 7318 – Siuvėjas – 7533 – Vyriškų
drabužių siuvėjas – 7531

of the occupations classified here: - Sewing machine
operator - Embroidery machine operator Some related
occupations classified elsewhere: - Embroiderer - 7533
- Furrier - 7531 - Handicraft textiles worker - 7318 Sewer - 7533 - Tailor - 7531

8154

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai
Bleaching, dyeing and fabric cleaning machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai

Description:

Bleaching, dyeing and fabric cleaning machine
operators

Aiškinamosios
pastabos:

Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja balinimo, sutraukimo, dažymo, skalbimo ir notes:
kitokio pluošto, verpalų ar audinių apdorojimo
mašinas. Atliekamos užduotys: (a) mašinų ir įrangos
audiniams, verpalams ir (arba) kitiems tekstilės
gaminiams balinti, dažyti ar kitaip apdoroti ir apdailinti
įjungimas ir valdymas; (b) mašinų nustatyto dydžio
austam ar megztam audiniui sutraukti ar audimui
sutvirtinti, suneriant pluoštą, priežiūra; (c) įvairių
automatinių mašinų, kuriomis šukuojami ir blizginami
kailiai, priežiūra; (d) šilko apdorojimo mašinų, kuriomis
didinama šilko apimtis ir svoris, valdymas ir kontrolė;
(e) mašinų, skirtų tekstilės gaminiams impregnuoti
cheminėmis medžiagomis, kad jie būtų neperšlampami,
valdymas ir kontrolė; (f) gaminių dažymas, siekiant
pakeisti ar atkurti jų spalvą; (g) mašinų, skirtų tekstilės
gaminiams ištempti ar suteikti jiems žvilgesio arba
kitaip apdailinti, valdymas ir priežiūra; (h) įrangos, kuria
dezinfekuojami kailių kenkėjai ir šalinami svetimkūniai,
priežiūra ir reguliavimas; (i) mašinų, skirtų kailiams
šukuoti, džiovinti ir blizginti, plunksnoms ir antklodėms
valyti, sterilizuoti ir purenti, valdymas; (j) apdorojimo
komandų įvedimas klavišais programuojant elektroninę
įrangą; (k) ekranų, valdymo pultų, įrangos ir audinių
padavimo ar išleidimo procesų kontroliavimas, siekiant
nustatyti, ar įranga veikia tinkamai; (l) mašinų filtrų ir
sutepimo įrangos valymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Tekstilės balinimo mašinų operatorius –
Audinių dažymo mašinų operatorius Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Tekstilės
spaustuvininkas – 7322 – Skalbyklos mašinų
operatorius – 8157 – Skalbėjas (rankomis) – 9121 –
Presuotojas (rankomis) – 9121

8155

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai
Fur and leather preparing machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai

Description:

Fur and leather preparing machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja įvairias mašinas, kuriomis išdirbama oda ar notes:
apdorojami kailiai ar vilnos žaliavos. Jie kerpa, grando,
valo, blizgina, dažo kailius ar odą, iš kurių gaminami
odiniai gaminiai ir kailiniai, taip pat suteikia jiems
atspalvį. Atliekamos užduotys: (a) mašinų, pašalinančių
mėsą ir riebalus nuo kailių odos, kad prieš apdorojimą
jie būtų nuvalyti ir suminkštinti, valdymas ir kontrolė;
(b) mašinų, kurios pašalina ilgus, šiurkščius plaukus nuo
kailių ir juos sulygina, taip pat dažo, tempia ir lygina
išdirbtus kailius, valdymas ir kontrolė; (c) mašinų,
pašalinančių šerių šaknis, pigmentines ląsteles ir
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Bleaching, dyeing and fabric cleaning machine
operators operate and monitor machines that bleach,
shrink, dye, and otherwise treat fibres, yarn or cloth.
Tasks include - (a) starting and controlling machines
and equipment to bleach, dye, or otherwise process
and finish fabric, yarn, thread, and/or other textile
goods; (b) tending machines that shrink woven or
knitted cloth to predetermined size or strengthen the
weave by interlocking the fibres; (c) tending a variety of
automatic machines that comb and polish furs; (d)
operating and monitoring machines that treat silk to
give it body and weight; (e) operating and monitoring
machines that impregnate textiles with chemicals to
render them waterproof; (f) dyeing articles to change
or restore their colours; (g) operating and monitoring
machines that stretch, or impart lustre, or other type of
finish to textiles; (h) tending and regulating equipment
that fumigates and removes foreign matter from furs;
(i) operating machines that comb, dry and polish furs,
clean, sterilize and fluff feathers and blankets; (j) keying
in processing instructions to program electronic
equipment; (k) observing display screens, control
panels, equipment, and cloth entering or exiting
processes to determine if equipment is operating
correctly; (l) cleaning machine filters and lubricating
equipment. Examples of the occupations classified
here: - Fabric bleaching machine operator - Textile
dyeing machine operator Some related occupations
classified elsewhere: - Textile printer - 7322 - Laundry
machine operator - 8157 - Hand launderer - 9121 Hand presser - 9121

Fur and leather preparing machine operators operate
and monitor various machines that prepare leather or
treat fur- or wool-bearing pelts. They trim, scrape,
clean, tan, buff and dye animal hides, pelts or skins to
produce leather stock and finished furs. Tasks include (a) operating and monitoring machines which remove
flesh and fat from hides or pelts to clean and soften
them prior to processing; (b) operating and monitoring
machines which remove long coarse hair from fur pelts,
trim hair to even length and dye, stretch and smooth
dressed pelts; (c) operating and monitoring machines
to remove epidermis hair roots, pigment
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druskas nuo išorinės odos dalies epidermio, valdymas
ir kontrolė; (d) mašinų, sulyginančių kailio ar odos storį,
valdymas ir kontrolė; (e) mašinų, šlifuojančių ar
šiurkštinančių kailį ar odą, kaip nustatyta, valdymas ir
kontrolė; (f) mašinų, atskiriančių vilnos liekanas nuo
odos ar mėsos ir šerių liekanas nuo kailių, valdymas ir
kontrolė; (g) mašinų, kuriomis kailiai skersai padalijami į
dvi ar daugiau dalių arba suvienodinamas jų storis,
valdymas ir kontrolė; (h) mašinų, kuriomis kailio ir odos
žaliavos apdorojamos tirpalais, kad būtų tinkamos
naudoti, valdymas ir kontrolė; (i) odos paviršiaus
apdorojimas aliejumi ir blizginimo mašinų valdymas,
suteikiant blizgesio išdirbtai odai; (j) odos dažymo ir
atspalvio suteikimo mašinų valdymas ir kontrolė; (k)
rezervuarų ir kitų mašinų priežiūra ir remontas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Odos plaukų šalinimo
mašinų operatorius – Odos dažymo mašinų
operatorius – Odos rauginimo mašinų operatorius Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Odos
dažytojas – 7535 – Odos atspalvio suteikėjas – 7535

cells and lime salts from grain side of skin; (d)
operating and monitoring machines to reduce
thickness of hide or skin to uniform size; (e) operating
and monitoring machines to polish or roughen hides
or skins to specified finish; (f) operating and
monitoring machines which separate residual wool
from skins, or flesh and hair from hides; (g) operating
and monitoring machines in which hides are split
edgeways to form two or more pieces or to give
uniform thickness; (h) operating and monitoring
machines which treat hides and skins in solutions to
convert them into leather; (i) treating surface of leather
with oil and operating glazing machine to give glossy
finish to leather; (j) operating and monitoring machines
which apply dyes and stains to leather (k) maintaining
and repairing vats and other machinery Examples of
the occupations classified here: - Hide dehairing
machine operator - Leather staining machine operator
- Tanning machine operator Some related occupations
classified elsewhere: - Pelt dyer - 7535 - Tanner - 7535

8156

Avalynės ir kitokių gaminių mašinų operatoriai
Shoemaking and related machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Avalynės ir kitokių gaminių mašinų operatoriai

Description:

Shoemaking and related machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Avalynės ir kitokių gaminių mašinų operatoriai valdo ir Explanatory
kontroliuoja mašinas, gaminančias ir taisančias
notes:
standartinę ir specialią avalynę, rankines ir kitus iš odos
gaminamus reikmenis. Atliekamos užduotys: (a)
mašinų, pažyminčių šablonus ir sukerpančių avalynės
detales, valdymas ir kontrolė; (b) mašinų, susiuvančių
avalynės dalis, kraštuojančių, poliruojančių, tvirtinančių
puošybos ornamentus ir atliekančių baigiamuosius
apdailos darbus, valdymas ir kontrolė; (c) mašinų,
gaminančių kelioninius lagaminus, rankines, diržus ir
kitus odinius reikmenis, taip pat kitus gaminius,
pavyzdžiui, balnus, pavalkus, pakinktus, valdymas ir
kontrolė. Šio pogrupio profesijų pavyzdys: – Avalynės
gamybos mašinų operatorius Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Kurpius – 7536 – Odinių
dirbinių dirbėjas – 7318

8157

Skalbimo mašinų operatoriai
Laundry machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Skalbimo mašinų operatoriai

Description:

Laundry machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Skalbimo mašinų operatoriai valdo skalbimo, sausojo
Explanatory
cheminio valymo, lyginimo ir audinių apdorojimo
notes:
mašinas skalbyklose ir sausojo cheminio valymo
įmonėse. Atliekamos užduotys: (a) audinių atranka
valyti pagal tipą, spalvą, audinį ir valymo būdą; (b)
atrinktų dirbinių sudėjimas į dėžes ir ant konvejerių,
kuriais jos transportuojamos į taisymo ir valymo zonas;
(c) drabužių tikrinimas ir dėmių šalinimas, taip pat sagų
prisiuvimas ir nesudėtingas taisymas; (d) skalbyklių,
džioviklių ir ištrauktuvų pakrovimas ir iškrovimas; (e)
valiklių ir stangrinimo priemonių naudojimas daiktams
tvarkyti; (f) dirbinių tiesinimas ir jų tvarkymas valymo ir
lyginimo mašinomis; (g) mašinų paleidimas ir
sustabdymas išpainiojant, tiesinant ir išimant dirbinius;
(h) dirbinių sudėjimas į lentynas ir sukabinimas
pristatyti ar pasiimti; (i) dirbinių pakavimas ir užsakymų
parengimas išsiųsti. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
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Shoemaking and related machine operators operate
and monitor machines which produce and repair
standard or special footwear, handbags and other
accessories, mainly made of leather. Tasks include - (a)
operating and monitoring machines which mark
patterns and cut shoe parts; (b) operating and
monitoring machines which sew shoe parts together,
or edge, polish, or apply ornaments and perform
finishing tasks; (c) operating and monitoring machines
which produce luggage, handbags, belts and other
accessories, as well as other items such as saddles,
collars or harnesses Examples of the occupations
classified here: - Machine operator (footwear
production) Some related occupations classified
elsewhere: - Cobbler - 7536 - Handicraft worker
(leather) - 7318

Laundry machine operators operate laundry, dry
cleaning, pressing and fabric treatment machines in
laundries and dry-cleaning establishments. Tasks
include - (a) sorting articles for cleaning according to
the type colour, fabric and cleaning treatment required;
(b) placing sorted articles into receptacles and onto
conveyor belts for moving to repair and cleaning areas;
(c) checking and removing stains from garments, and
replacing buttons and making minor repairs; (d)
loading and unloading washing machines, driers and
extractors; (e) adding cleaning agents and starches to
articles; (f) smoothing articles and guiding them
through cleaning and pressing machines; (g) stopping
and starting machines to untangle, straighten and
remove articles; (h) placing articles on shelves and
hanging articles for delivery and collection; (i)
packaging articles and preparing orders for despatch.
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– Sausojo valymo mašinų operatorius – Skalbimo
mašinų operatorius – Skalbinių lyginimo mašinų
operatorius Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Skalbėjas (rankomis) – 9121 – Lygintojas
(rankomis) – 9121

Examples of the occupations classified here: - Drycleaning machine operator - Laundry machine operator
- Pressing machine operator (laundry) Some related
occupations classified elsewhere: - Hand launderer 9121 - Hand presser - 9121

8159

Kitur nepriskirti tekstilės, kailių ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
Textile, fur and leather products machine operators not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti tekstilės, kailių ir odos gaminių
gamybos mašinų operatoriai

Description:

Textile, fur and leather products machine operators not
elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur 815 grupės „Tekstilės, kailio ir Explanatory
odos gaminių gamybos mašinų operatoriai“
notes:
pogrupiuose nepriskirtus tekstilės, kailio ir odos
gaminių gamybos mašinų operatorius. Šiam pogrupiui
turėtų būti priskiriami tie, kurie valdo ir kontroliuoja
mašinas, gaminančias skrybėles, palapines, čiužinius ar
smulkius gaminius, pavyzdžiui, juosteles ar kitas
puošmenas. Tokiu atveju atliekamos užduotys būtų: (a)
mašinų, formuojančių ir gaminančių skrybėles iš
tekstilės, kailių ar odos, valdymas ir kontrolė; (b)
mašinų, gaminančių įvairius smulkius gaminius,
pavyzdžiui, juosteles ar kitas puošmenas, valdymas ir
kontrolė; (c) mašinų, lankstančių audinius į nustatyto
ilgio rietimus, valdymas ir kontrolė; (d) mašinų,
vyniojančių siūlus ar verpalus į kamuolius prieš juos
gabenant ar toliau apdorojant, valdymas ir kontrolė; (e)
mašinų, matuojančių odos gabalų dydį, valdymas ir
kontrolė. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Juostelių
[kaspinų] gamybos mašinų operatorius – Skrybėlių
gamybos mašinų operatorius – Tekstilės gaminių
sukirpimo mašinų operatorius – Palapinių gamybos
mašinų operatorius

This unit group covers textile, fur and leather products
machine operators not classified elsewhere in Minor
group 815, Textile, fur and leather products machine
operators. For instance, the group includes those
engaged in operating and monitoring machines which
make hats, tents, mattresses or miscellaneous articles
such as braids or other trimmings. In such cases tasks
would include - (a) operating and monitoring machines
which form and make hats out of textiles, fur or
leather; (b) operating and monitoring machines which
make miscellaneous articles such as braids or other
trimmings; (c) operating and monitoring machines that
fold cloth into measured length; (d) operating and
monitoring machines that wind thread, twine, or yarn
into balls preparatory to shipping or further
processing; (e) operating and monitoring machines to
measure size of pieces of leather. Examples of the
occupations classified here: - Braid making machine
operator - Hat making machine operator - Textile
pattern making machine operator - Tent making
machine operator

816

Maisto ir panašių produktų apdorojimo ir perdirbimo mašinų operatoriai
Food and related products machine operators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Maisto ir panašių produktų apdorojimo ir perdirbimo
mašinų operatoriai

Description:

Food and related products machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų
Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, naudojamas notes:
gyvuliams skersti, mėsai nuo kaulų pašalinti; maisto
produktams, gėrimams ir tabako lapeliams džiovinti,
šaldyti, kaitinti, malti, maišyti ir kitaip perdirbti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mašinų, kuriomis
suvaržomi, apsvaiginami ir skerdžiami gyvuliai, taip pat
į gabalus pjaustoma skerdiena ir žuvis, valdymas ir
kontrolė; mašinų ir orkaičių, kuriomis maišoma,
kepama ir kitaip ruošiama duona ir miltiniai
konditerijos gaminiai, valdymas ir priežiūra; mašinų,
kuriomis smulkinami, maišomi, malami, ruošiami ir
fermentuojami grūdai ir vaisiai, gaminant alų, vyną,
salyklinį alų, actą, mieles ir panašius gaminius,
valdymas; įrenginių, kuriais gaminamas džemas, irisai,
sūris, lydytas sūris, margarinas, sirupas, ledas,
makaronai, ledai, dešrelės, šokoladas, kukurūzų miltai,
maistiniai riebalai ir dekstrinas, priežiūra; įrenginių,
kuriais vėsinami, kaitinami, džiovinami, kepami,
apverdami, pasterizuojami, rūkomi, sterilizuojami,
šaldomi, garinami ir koncentruojami maisto produktai
ir maisto produktams apdoroti naudojami skysčiai,
valdymas; maisto produktų ir skysčių maišymas,
pertrynimas, malimas, įmaišymas ir atskyrimas plakimo,
spaudimo, sijojimo, malimo ir košimo įranga; tabako
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Food and related machine operators set, operate and
attend machinery used to slaughter animals, trim meat
from carcasses; bake, freeze, heat, crush, mix, blend
and otherwise process foodstuffs, beverages and
tobacco leaves. Task performed usually include:
operating and monitoring machinery used to restrain,
stun, slaughter animals and trim carcasses into
standard meat and fish cuts; setting, operating and
attending machinery and ovens to mix, bake and
otherwise prepare bread and flour confectionery
products; operating machinery to crush, mix, malt,
cook and ferment grains and fruits to produce beer,
wines, malt liquors, vinegar, yeast and related products;
attending equipment to make jam, toffee, cheese,
processed cheese, margarine, syrup, ice, pasta, icecream, sausages, chocolate, maize starch, edible fats
and dextrin; operating equipment to cool, heat, dry,
roast, blanch, pasteurize, smoke, sterilize, freeze,
evaporate and concentrate foodstuffs and liquids used
in food processing; mixing, pulping, grinding, blending
and separating foodstuffs and liquids with churning,
pressing, sieving, grinding and filtering equipment;
processing tobacco leaves by machine to make
cigarettes, cigars, pipe and other tobacco products.
Occupations in this minor group are classified into the
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lapų apdorojimas mašinomis, gaminant cigaretes,
cigarus, tabaką pypkėms ir kitus tabako gaminius. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokį pogrupį: 8160
Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų
operatoriai

following unit groups: 8160 Food and related products
machine operators

8160

Maisto ir panašių produktų apdorojimo ir perdirbimo mašinų operatoriai
Food and related products machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Maisto ir panašių produktų apdorojimo ir perdirbimo
mašinų operatoriai

Description:

Food and related products machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų
Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, naudojamas notes:
gyvuliams skersti, mėsai nuo kaulų pašalinti; maisto
produktams, gėrimams ir tabako lapeliams džiovinti,
šaldyti, kaitinti, malti, maišyti ir kitaip perdirbti.
Atliekamos užduotys: (a) mašinų, kuriomis suvaržomi,
apsvaiginami ir skerdžiami gyvuliai, taip pat į gabalus
pjaustoma skerdiena ir žuvis, valdymas ir kontrolė; (b)
mašinų ir orkaičių, kuriomis maišoma, kepama ir kitaip
ruošiama duona ir miltiniai konditerijos gaminiai,
nustatymas, valdymas ir priežiūra; (c) mašinų, kuriomis
smulkinami, maišomi, malami, ruošiami ir
fermentuojami grūdai ir vaisiai, gaminant alų, vyną,
salyklinį alų, actą, mieles ir panašius gaminius,
valdymas; (d) įrangos, kuria gaminamas džemas, irisai,
sūris, lydytas sūris, margarinas, sirupas, ledas,
makaronai, ledai, dešrelės, šokoladas, kukurūzų miltai,
maistiniai riebalai ir dekstrinas, priežiūra; (e) įrangos,
kuria vėsinami, kaitinami, džiovinami, kepami,
apverdami, pasterizuojami, rūkomi, sterilizuojami,
šaldomi, garinami ir koncentruojami maisto produktai
ir maisto produktams apdoroti naudojami skysčiai,
valdymas; (f) maisto produktų ir skysčių maišymas,
pertrynimas, malimas, įmaišymas ir atskyrimas plakimo,
spaudimo, sijojimo, malimo ir košimo įranga; (g)
tabako lapų apdorojimas mašinomis, gaminant
cigaretes, cigarus, tabaką pypkėms ir kitus tabako
gaminius. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Kepyklos
įrenginių operatorius – Duonos kepimo įrenginių
operatorius – Šokolado gamybos įrenginių operatorius
– Cigarų gamybos įrenginių operatorius – Cigarečių
gamybos įrenginių operatorius – Pieno produktų
gamybos įrenginių operatorius – Žuvies perdirbimo
įrenginių operatorius – Mėsos perdirbimo įrenginių
operatorius – Pieno perdirbimo įrenginių operatorius
Kitur priskirta giminiška profesija: – Pilstymo į butelius
įrenginių operatorius – 8183

817

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
Wood processing and papermaking plant operators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių
operatoriai

Description:

Wood processing and papermaking plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių
Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas ir įrenginius,
notes:
kurie pjauna medieną, pjausto lukštą, gamina
sluoksniuotąją klijuotinę medieną, popieriaus masę ir
popierių ir kitaip apdoroja medieną, popieriaus masę ir
popierių tolesniam naudojimui. Pagrindinės atliekamos
užduotys: rąstų ir pjautinės medienos žaliavos apžiūra,
siekiant nustatyti jų dydį, būklę, kokybę ir kitas savybes
ir atrinkti geriausią pjautinę medieną, ar automatinių
įrenginių, kuriais rąstai gabenami per lazerinius
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Food and related machine operators set, operate and
attend machinery used to slaughter animals, trim meat
from carcasses; bake, freeze, heat, crush, mix, blend
and otherwise process foodstuffs, beverages and
tobacco leaves. Tasks include - (a) operating and
monitoring machinery used to restrain, stun, slaughter
animals and trim carcasses into standard meat and fish
cuts; (b) setting, operating and attending machinery
and ovens to mix, bake and otherwise prepare bread
and flour confectionery products; (c) operating
machinery to crush, mix, malt, cook and ferment grains
and fruits to produce beer, wines, malt liquors, vinegar,
yeast and related products; (d) attending equipment to
make jam, toffee, cheese, processed cheese, margarine,
syrup, ice, pasta, ice-cream, sausages, chocolate, maize
starch, edible fats and dextrin; (e) operating equipment
to cool, heat, dry, roast, blanch, pasteurize, smoke,
sterilize, freeze, evaporate and concentrate foodstuffs
and liquids used in food processing; (f) mixing, pulping,
grinding, blending and separating foodstuffs and
liquids with churning, pressing, sieving, grinding and
filtering equipment; (g) processing tobacco leaves by
machine to make cigarettes, cigars, pipe and other
tobacco products. Examples of the occupations
classified here: - Bakery products machine operator Bread production machine operator - Chocolate
production machine operator - Cigar production
machine operator - Cigarette production machine
operator - Dairy products machine operator - Fish
processing machine operator - Meat processing
machine operator - Milk processing machine operator
Some related occupations classified elsewhere: Bottling machine operator - 8183

Wood processing and papermaking plant operators
monitor, operate, and control machinery to saw wood,
cut veneer, make plywood, produce pulp and paper,
and to otherwise prepare wood, pulp and paper for
further use. Tasks performed usually include:
examining logs and rough lumber to determine size,
condition, quality and other characteristics to decide
best lumber cuts to carry out, or operating automated
equipment to convey logs through laser scanners
which determine the most productive and profitable
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skaitytuvus, skirtus produktyviausioms ir
pelningiausioms medienos apdirbimo schemoms
nustatyti, valdymas; rąstų ir medienos ruošinių
rūšiavimas, krovimas iš sunkvežimių ir sudėjimas ant
konvejerių ir smulkinimo staklių skiedroms, lukštui ir
popieriaus plaušienai gaminti; tikrinimo, balinimo
įrangos, autoklavų, maišymo rezervuarų, plautuvų ir
kitų popieriaus plaušienos apdorojimo mašinų ir
įrenginių valdymas ir kontrolė, vykdant vieną ar kelis
celiuliozės apdorojimo etapus; popieriaus gamybos ir
užbaigimo mašinų ir įrenginių valdymas ir kontrolė
džiovinant, lyginant, laminuojant, padengiant,
pjaunant, kerpant, vyniojant popierių, ar kitų popieriaus
gamybos ir užbaigimo etapų vykdymas; įrenginių ir
mašinų valdymo pultų indikatorių, matuoklių, lygio
indikatorių ir kitų įrenginių parametrų kontrolė, siekiant
aptikti mašinų ir įrenginių gedimus ir užtikrinti, kad
apdorojimo etapai vyktų pagal technines sąlygas ir
reikalavimus; sluoksniuotosios klijuotinės medienos
šerdies klojimo mašinų ir karštojo sluoksniuotosios
klijuotinės medienos presavimo įrenginių ir mašinų,
kuriomis pjaunamas lukštas, valdymas ir kontrolė;
apdorotų medienos gaminių gabenimas į kitų darbų
vietas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir
popieriaus gamybos įrenginių operatoriai 8172
Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai

cutting patterns; sorting, stacking and placing logs and
wood billets onto conveyors and lathes from trucks for
processing into chips, veneers and pulp; operating and
monitoring screening equipment, bleaching
equipment, digesters, mixing tanks, washers, and other
pulp processing machinery and equipment to carry out
one or more cellulose processing steps; operating and
monitoring papermaking and finishing process
machinery and equipment to dry, calender, laminate,
coat, slit, trim, wind or carry out other papermaking
and finishing process steps; observing equipment and
machinery panel indicators, gauges, level indicators
and other equipment instruments to detect machinery
and equipment malfunctions and ensure process steps
are carried out according to specifications; operating
and monitoring plywood core-laying machines and
hot-plate plywood presses and machines which cut
veneer; transporting processed wood products to work
areas. Occupations in this minor group are classified
into the following unit groups: 8171 Pulp and
papermaking plant operators 8172 Wood processing
plant operators

8171

Popieriaus masės paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
Pulp and papermaking plant operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Popieriaus masės paruošimo ir popieriaus gamybos
įrenginių operatoriai

Description:

Pulp and papermaking plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus
Explanatory
gamybos įrenginių operatoriai valdo ir kontroliuoja
notes:
įrenginius, perdirbančius medieną, plaušieną ir kitokias
celiuliozės žaliavas, gaminant popieriaus plaušieną ir
gaminant, dengiant popierių bei atliekant jo apdailą.
Atliekamos užduotys: (a) tikrinimo, balinimo įrangos,
autoklavų, maišymo rezervuarų, plautuvų ir kitų
popieriaus plaušienos apdorojimo mašinų ir įrenginių
valdymas ir kontrolė, atliekant vieną ar kelis celiuliozės
apdorojimo etapus; (b) popieriaus gamybos ir
užbaigimo mašinų ir įrenginių valdymas ir kontrolė
džiovinant, lyginant, laminuojant, padengiant,
pjaunant, kerpant, vyniojant popierių ar kitų popieriaus
gamybos ir užbaigimo etapų vykdymas; (c) mašinų ir
įrenginių paleidimo ir išjungimo kontrolė, taip pat
įrenginių ir mašinų valdymo pultų indikatorių,
matuoklių ir kitų įrenginių parametrų kontrolė, siekiant
aptikti mašinų ir įrenginių gedimus ir užtikrinti, kad
apdorojimo etapai vyktų pagal techninius reikalavimus;
(d) ryšių su apdorojimo valdymo operatoriais
palaikymas, reguliuojant apdorojimą ir įjungiant ar
išjungiant mašinas ir įrenginius; (e) prietaisų rodmenų ir
gamybos pavyzdžių analizė, taip pat gamybos proceso
ir įrenginių reikiamas reguliavimas; (f) popieriaus ritinių
statymas, padėjimas ir suvėrimas, naudojant keltuvą;
(g) popieriaus apžiūra, ieškant susiglamžytų vietų,
skylių, išblukimų, dryžių ar kitų defektų, ir reikiamų
priemonių jiems pašalinti ėmimasis; (h) gamybos
ataskaitų pildymas ir saugojimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Popieriaus plaušienos ir
popieriaus kalandro operatorius – Popieriaus
plaušienos ir popieriaus malimo mašinos operatorius –
Medienos plaušintuvo operatorius – Plaušienos ir
popieriaus lapų gamybos mašinų operatorius Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
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Pulp and papermaking plant operators operate and
monitor equipment to process wood, pulp and other
cellulose materials in the production of pulp and to
produce coat and finish paper. Tasks include - (a)
operating and monitoring screening equipment,
bleaching equipment, digesters, mixing tanks, washers
and other pulp processing machinery and equipment
to carry out one or more cellulose processing steps; (b)
operating and monitoring papermaking and finishing
process machinery and equipment to dry, calender,
laminate, coat, slit, trim, wind or carry out other
papermaking and finishing process steps; (c)
controlling start-up and shut-down of machinery and
equipment, and observing equipment and machinery
panel indicators, gauges, and other equipment to
detect machinery and equipment malfunctions and
ensure process steps are carried out according to
specifications; (d) communicating with process control
operators to make process adjustments and start up or
shut down machinery and equipment as required; (e)
analyzing instrument readings and production test
samples and making adjustments to production
process and equipment as required; (f) mounting,
positioning and threading paper rolls using a hoist; (g)
inspecting paper visually for wrinkles, holes,
discoloration, streaks or other defects and taking
corrective action; (h) completing and maintaining
production reports. Examples of the occupations
classified here: - Calender operator (pulp and paper) Pulp and paper grinder operator - Repulper operator Sheeter operator (pulp and paper) Some related
occupations classified elsewhere: - Paper pulp refinery
operator - 3139 - Pulping control operator- 3139 Pulping technician - 3139
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Popieriaus plaušienos taurinimo operatorius – 3139 –
Plaušienos gamybos mašinų valdymo operatorius –
3139 – Plaušienos gamybos technikas – 3139
8172

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai
Wood processing plant operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai

Description:

Wood processing plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai valdo ir
Explanatory
kontroliuoja lentpjūvės įrenginius, kuriais pjaunami
notes:
neapdorotos pjautinės medienos rąstai, pjaunamas
lukštas, gaminama sluoksniuotoji klijuotinė mediena,
medienos drožlių plokštės ar kitaip apdorojamas medis
toliau naudoti. Atliekamos užduotys: (a) rąstų ir
pjautinės medienos žaliavos apžiūra, siekiant nustatyti
jos dydį, būklę, kokybę ir kitas savybes ir atrinkti
geriausią žaliavą, ar automatinės įrangos, kuriomis
rąstai gabenami per lazerinius skaitytuvus, skirtus
produktyviausioms ir pelningiausioms medienos
apdirbimo schemoms nustatyti, valdymas; (b)
konvejerinės rąstų krovimo ir transportavimo sistemos
valdymas ir kontrolė; (c) juostinių, išilginio pjovimo,
daugiaašmenių pjūklų, pjaunančių rąstus, tąšus,
papenčius, plokštes ar plokščius ruošinius, lyginančių
supjautos medienos kraštus ir paruošiančių įvairaus
dydžio medienos gabalus, taip pat pjaunančių ar
skeliančių skiedras ir lentas, valdymas ir kontrolė; (d)
sluoksniuotosios medienos šerdies klojimo mašinų ir
karštojo sluoksniuotosios medienos presavimo
įrenginių ir mašinų, kuriomis pjaunamas lukštas,
valdymas ir kontrolė; (e) lentpjūvių įrangos valymas ir
sutepimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Cirkuliacinių pjūklų operatorius – Rąstų pjaustymo
mašinų operatorius – Sluoksniuotosios medienos
presavimo mašinų operatorius – Lentpjūvės
operatorius – Lentpjūvės obliavimo mašinų operatorius
– Lentpjūvės pjaustymo mašinų operatorius –
Medienos pjovimo mašinų operatorius – Lukšto
pjaustymo mašinų operatorius Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Lukšto džiovinimo
mašinų prižiūrėtojas – 7521 – Medienos apdorojimo
rezervuaro operatorius – 7521 – Medienos apdirbimo
staklių operatorius – 7523

818

Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
Other stationary plant and machine operators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

Description:

Other stationary plant and machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Ši grupė apima kitur 81 pagrindiniame pogrupyje
Explanatory
„Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai“
notes:
nepriskirtus stacionariųjų įrenginių ir mašinų
operatorius. Šis pogrupis apima, pavyzdžiui, mašinų,
gaminančių silikonines mikroschemas, sudurtus
kabelius ir lynus, operatorius. Pagrindinės atliekamos
užduotys: degimo krosnių, aukštakrosnių ir kitų mašinų
bei įrangos, naudojamos stiklui, keramikos, porceliano
dirbiniams, plytelėms ar plytoms gaminti, kontrolė;
mašinų, kuriomis kaitinamas, grūdinamas ar
dekoruojamas stiklas ir keramikos dirbiniai, valdymas;
stacionariųjų garo variklių, katilų, turbinų ir pagalbinės
įrangos priežiūra ir valdymas; mašinų, kuriomis
gaminiai sveriami, pakuojami ir ženklinami ar
konteineriai pripildomi gaminiais, valdymas ir priežiūra.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
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Wood processing plant operators monitor, operate,
and control lumber mill equipment for sawing timber
logs into rough lumber, cutting veneer, making
plywood and particle board, and otherwise preparing
wood for further use. Tasks include - (a) examining logs
and rough lumber to determine size, condition, quality
and other characteristics to decide best lumber cuts to
carry out, or operating automated equipment to
convey logs through laser scanners which determine
the most productive and profitable cutting patterns; (b)
operating and monitoring log in-feed and conveyor
systems; (c) operating and monitoring head saws,
resaws and multiblade saws to saw logs, cants, flitches,
slabs or wings and remove rough edges from sawn
timber into dressed lumber of various sizes, and saw or
split shingles and shakes; (d) operating and monitoring
plywood core-laying machines and hot-plate plywood
presses and machines which cut veneer; (e) cleaning
and lubricating sawmill equipment. Examples of the
occupations classified here: - Circular-saw operator Log cut-off operator - Plywood press-operator Sawmill operator - Sawmill planer operator - Sawmill
trimmer operator - Wood-processing plant sawyer Veneer lathe operator Some related occupations
classified elsewhere: - Veneer dryer tender - 7521 Timber treating tank operator - 7521 - Wood working
machine operator - 7523

This unit group includes stationary plant and machine
operators not classified elsewhere in Sub-major group
81, Stationary plant and machine operators. The group
includes, for instance, operators of machines which
make silicon chips and splice cables and ropes. Tasks
performed usually include: monitoring kilns, furnaces
and other machinery and equipment used in the
manufacture of glass, ceramics, porcelain, tiles or
bricks; operating machines to anneal, harden or
decorate glass and ceramics; maintaining and
operating stationary steam engines, boilers, turbines
and auxiliary equipment; operating and monitoring
machines which weigh, pack and label products, or fill
containers with products; Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:
8181 Glass and ceramics plant operators 8182 Steam
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8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
8182 Garo variklių ir katilų operatoriai 8183 Pakavimo,
pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis)
operatoriai 8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių
ir mašinų operatoriai

engine and boiler operators 8183 Packing, bottling and
labelling machine operators 8189 Stationary plant and
machine operators not elsewhere classified

8181

Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai
Glass and ceramics plant operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai

Description:

Glass and ceramics plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai valdo Explanatory
ir kontroliuoja degimo krosnis, aukštakrosnes, kitas
notes:
mašinas bei įrangą, naudojamą stiklo ir keramikos
gaminių, porceliano ar plytų gamybai. Jie valdo
įrenginius, kurie atkaitina, grūdina ar puošia stiklą ir
keramiką. Atliekamos užduotys: (a) stiklo gamybos
aukštakrosnių, kuriose lydant ir jungiant iš anksto
paruoštus mišinius gaminamas stiklas, valdymas ir
kontrolė; (b) karštojo ar šaltojo purškimo įrangos,
naudojamos stiklo gaminių paviršiams kietikliu dengti,
priežiūra; (c) mašinų, formuojančių lydyto stiklo masę
pūtimo ar presavimo būdu ir formuojančių ar
gaminančių tokią tarą, kaip buteliai, stiklainiai ir
stiklinės, valdymas ir priežiūra; (d) rankinių presų
naudojimas, liejant reikiamos formos stiklą; (e) mašinų,
kurios tempia lydyto stiklo masę vientisam stiklo lakštui
gauti, valdymas; (f) flotacinio stiklo gamybos įrenginių
valdymas ir kontrolė; (g) apdailos mašinų, grūdančių,
gręžiančių, šlifuojančių, lyginančių kraštus,
dekoruojančių, plaunančių ar poliruojančių stiklą ar
stiklo gaminius, valdymas ir priežiūra; (h) presavimo
mašinų, kuriomis iš drėgno molio spaudžiami
keramikos gaminiai, nustatymas ir valdymas; (i) mašinų,
maišančių molį su vandeniu, minkančių jį iki tinkamos
plastiškos būsenos ar pusiau skystos formos keramikos
gaminiams gaminti, valdymas; (j) degimo krosnių,
kuriose degami keramikos, porceliano gaminiai, plytos
ir plytelės, valdymas ir priežiūra; (k) mašinų, gaminančių
glazūrą ar šlifavimo medžiagas, valdymas ir kontrolė; (l)
mašinų, kurios ekstruzijos būdu iš lydyto stiklo masės
formuoja stiklo pluošto plaušelius, valdymas ir
kontrolė; (m) baigtų gaminių apžiūrėjimas, siekiant
nustatyti įskilimus, įtrūkimus, spalvos ir kitus defektus.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Plytų degimo
krosnies operatorius – Molio maišymo mašinų
operatorius – Stiklo lydkrosnės operatorius – Stiklo
pūtimo mašinų operatorius – Stiklo maišymo mašinų
operatorius – Keramikos degimo krosnies operatorius –
Porceliano degimo krosnies operatorius Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Plytų ir porceliano
liejikas – 7314 – Stiklapūtys – 7315 – Stiklo pjaustytojas
– 7315

8182

Garo variklių ir katilų operatoriai
Steam engine and boiler operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Garo variklių ir katilų operatoriai

Description:

Steam engine and boiler operators

Aiškinamosios
pastabos:

Garo variklių ir katilų operatoriai prižiūri ir valdo įvairius Explanatory
garo variklius, katilus, turbinas ir pagalbinę įrangą,
notes:
kuria komerciniams, pramoniniams pastatams ir
įstaigoms, darbo vietoms ir įvairiems laivams tiekiama
elektros energija arba aprūpinamos kitos reikmės.
Atliekamos užduotys: (a) garo variklių, katilų ir
pagalbinės įrangos, pavyzdžiui, siurblių, kompresorių ir
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Glass and ceramics plant operators operate and
monitor kilns, furnaces and other machinery and
equipment used in the manufacture of glass, ceramics,
porcelain, tiles or bricks. They operate machines to
anneal, harden or decorate glass and ceramics. Tasks
include - (a) operating and monitoring glass-making
furnaces to make glass by melting and fusing premixed ingredients; (b) tending hot- or cold-end spray
equipment used to coat glassware with surface
hardener; (c) operating and maintaining machines that
press or blow molten glass in moulds to form or shape
containers, such as bottles, jars and drinking glasses;
(d) operating hand press to mould glass into required
shape; (e) operating drawing kiln to process molten
glass into continuous sheet of flat glass; (f) operating
and monitoring floating-glass production plant; (g)
operating and maintaining finishing machines to grind,
drill, sand, bevel, decorate, wash or polish glass or
glass products; (h) setting and operating press
machines to mould ceramic articles from moist clay; (i)
operating machines to mix clay with water to knead it
into a suitable plastic condition or semi-liquid form for
making ceramic products; (j) operating and monitoring
kilns which bake pottery, porcelain ware and bake
bricks and tiles; (k) operating and monitoring machines
for making glaze or abrasives; (l) operating and
monitoring machines which extrude molten glass to
form fibreglass filaments; (m) observing finished
products to identify splits, cracks, breaks, colour and
other imperfections. Examples of the occupations
classified here: - Brick kiln operator - Clay mixing
machine operator - Furnace operator (glass
production) - Glass blowing machine operator - Glass
mixing machine operator - Pottery kiln operator - Tile
kiln operator Some related occupations classified
elsewhere: - Brick and tile moulder - 7314 - Glass
blower- 7315 - Glass cutter -7315

Steam engine and boiler operators maintain and
operate various types of steam engines, boilers,
turbines and auxiliary equipment to provide power and
other utility services for commercial, industrial and
institutional buildings, at work sites and aboard ships
or self-propelled vessels. Tasks include - (a) operating,
cleaning, lubricating and monitoring steam engines,
288/323
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oro kondicionavimo įrangos, tiekiančios garus ir
elektros energiją pastatams, laivams ar pneumatiniams
įrankiams, valdymas, valymas, sutepimas ir kontrolė; (b)
įrenginių rodmenų analizė ir registravimas, trikdžių
šalinimas ir nesudėtingas taisymas, siekiant išvengti
sistemos ar įrangos gedimų; (c) įrangos darbo kontrolė
ir tikrinimas, kad ji veiktų veiksmingai, taip pat reikiamo
vandens, cheminių medžiagų ir kuro lygio katiluose
palaikymo užtikrinimas; (d) anglies krosnių kūrenimas
rankiniu būdu ar mechaninėmis kūryklomis, taip pat
dujinių ar naftos produktais kūrenamų katilų
kūrenimas, naudojant automatinį dujų padavimą ar
naftos produktų siurblius; (e) katilų vandens kokybės
tikrinimas ar tikrinimo organizavimas, reguliavimas ir
reikiamų veiksmų ėmimasis, pavyzdžiui, cheminių
medžiagų pylimas, siekiant išvengti korozijos ir
kenksmingų nuosėdų; (f) laivų variklių, mašinų ir
įrangos rodmenų kontrolė, jų pakitusių dydžių
registravimas ir pranešimas apie neįprastus nuokrypius
budinčiam laivo inžinieriui mechanikui; (g) skysčių
šalinimo siurblių ir sklendžių valdymas ir priežiūra. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Katilinės prižiūrėtojas –
Laivo katilo operatorius – Stacionariųjų įrenginių
inžinierius – Garo variklių operatorius – Kūrikas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Laivo
inžinierius – 3151 – Stacionariųjų variklių montuotojas
– 7233

boilers and auxiliary equipment such as pumps,
compressors and air-conditioning equipment to supply
and maintain steam and power for buildings, marine
vessels or pneumatic tools; (b) analyzing and recording
instrument readings, troubleshooting and performing
minor repairs to prevent equipment or system failure;
(c) monitoring and inspecting performance of
equipment for efficient operation and ensuring boiler
water, chemical, and fuel levels are maintained at
required levels; (d) firing coal furnaces by hand or with
stokers and gas- or oil-fed boilers, using automatic gas
feeds or oil pumps; (e) testing boiler water quality or
arrange for testing, adjusting and taking necessary
corrective action, such as adding chemicals to prevent
corrosion and harmful deposits; (f) monitoring ship’s
engine, machinery and equipment indicators, recording
variables and reporting abnormalities to ship engineer
officer on watch; (g) operating and maintaining offloading liquid pumps and valves. Examples of the
occupations classified here: - Boiler tender - Ship’s
boiler operator - Stationary engineer - Steam engine
operator - Stoker Some related occupations classified
elsewhere: - Ship's engineer - 3151 - Stationary engine
fitter - 7233

8183

Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai
Packing, bottling and labelling machine operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) Description:
operatoriai

Packing, bottling and labelling machine operators

Aiškinamosios
pastabos:

Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) Explanatory
operatoriai valdo ir kontroliuoja mašinas, sveriančias,
notes:
pakuojančias ir klijuojančias etiketes ant įvairių gaminių
arba pripildančias įvairią tarą gaminių. Atliekamos
užduotys: (a) mašinų, sveriančių, vyniojančių,
užklijuojančių ir pakuojančių įvairius gaminius,
valdymas ir kontrolė; (b) mašinų, pripildančių tūbeles,
butelius, skardines, dėžutes, maišelius ir kitą tarą
gaminių, pavyzdžiui, maisto produktų, gėrimų, dažų,
alyvos ir losjono, ir ją užklijuojančių ar uždarančių,
valdymas ir priežiūra; c) mašinų, kurios klijuodamos ar
kitais būdais tvirtina etiketes ant gaminių, pakuočių ir
įvairios taros, valdymas ir priežiūra. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Pilstymo į butelius įrenginių
operatorius – Ženklinimo įrangos operatorius –
Pakavimo įrangos operatorius – Vyniojimo įrangos
operatorius Kitur priskirta giminiška profesija: –
Pakuotojas (rankomis) – 9321

Packing, bottling and labelling machine operators
operate and monitor machines which weigh, pack and
label various products, or fill different containers with
products. Tasks include - (a) operating and monitoring
machines that weigh, wrap, seal and pack various
products; (b) operating and monitoring machines that
fill and seal tubes, bottles, cans, boxes, bags and other
containers with products, such as food, beverages,
paints, oils and lotions; (c) operating and monitoring
machines that, by gluing or other methods, label
products, packages and various containers. Examples
of the occupations classified here: - Bottle filler Labelling machine operator - Packing machine
operator - Wrapping machine operator Some related
occupations classified elsewhere: - Hand packer – 9321

8189

Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
Stationary plant and machine operators not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų
operatoriai

Description:

Stationary plant and machine operators not elsewhere
classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur 81 pagrindiniame pogrupyje
Explanatory
„Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai“
notes:
nepriskirtus stacionariųjų įrenginių ir mašinų
operatorius. Šis pogrupis apima, pavyzdžiui, mašinų,
gaminančių silikonines mikroschemas ir sudurtus
kabelius ir lynus, operatorius. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Silikoninių mikroschemų gamybos mašinų

This unit group includes stationary plant and machine
operators not classified elsewhere in Sub-major group
81, Stationary plant and machine operators. The group
includes, for instance, operators of machines which
make silicon chips and splice cables and ropes.
Examples of the occupations classified here: - Silicon
chip production machine operator - Cable and
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operatorius – Kabelių ir lynų sujungimo įrangos
operatorius

rope splicing machine operator

82

Surinkėjai
Assemblers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Surinkėjai

Description:

Assemblers

Aiškinamosios
pastabos:

Surinkėjai surenka sąrankas, gaminius ir įrenginius iš
Explanatory
sudedamųjų dalių ar komponentų pagal griežtai
notes:
nustatytas procedūras. Surenkamas gaminys gali
konvejeriu judėti nuo vieno darbininko prie kito.
Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
įvairių gaminių ir įrangos sudedamųjų dalių surinkimas
pagal griežtai nustatytas procedūras; darbų užsakymų,
techninių sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas,
siekiant nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti
surinkimo nurodymus; gamybos ir darbo duomenų
registravimas nustatyto pavyzdžio formose; surinktų
komponentų ir gaminių, laidų instaliacijų ir grandinių
tikrinimas ir bandymai; brokuotų surinktų gaminių ir
komponentų atmetimas. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 821 Surinkėjai

821

Surinkėjai
Assemblers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Surinkėjai

Description:

Assemblers

Aiškinamosios
pastabos:

Surinkėjai surenka mazgus, gaminius ir įrenginius iš
Explanatory
sudedamųjų dalių ar komponentų pagal griežtai
notes:
nustatytas procedūras. Surenkamas gaminys gali
konvejeriu judėti nuo vieno darbininko prie kito.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įvairių gaminių ir
įrangos sudedamųjų dalių surinkimas pagal griežtai
nustatytas procedūras; darbų užsakymų, techninių
sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas, siekiant
nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti
surinkimo nurodymus; gamybos ir darbo duomenų
registravimas nustatyto pavyzdžio formose; surinktų
dalių ir gaminių, laidų instaliacijų ir grandinių tikrinimas
ir bandymai; brokuotų surinktų gaminių ir dalių
atmetimas. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 8211 Mechaninių mašinų surinkėjai 8212
Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai 8219 Kitur
nepriskirti surinkėjai

8211

Mechaninių mašinų surinkėjai
Mechanical machinery assemblers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Mechaninių mašinų surinkėjai

Description:

Mechanical machinery assemblers

Aiškinamosios
pastabos:

Mechaninių mašinų surinkėjai surenka mechaninių
įrenginių, pavyzdžiui, variklių, variklinių transporto
priemonių, turbinų ir orlaivių komponentus pagal
griežtai nustatytas procedūras. Atliekamos užduotys:
(a) komponentų, mechaninių mašinų, variklių ir

Explanatory
notes:

Mechanical machinery assemblers assemble, according
to strictly laid down procedures, component parts of
mechanical machinery such as engines, motor vehicles,
turbines and aircraft. Tasks include - (a) assembling
and installing prefabricated parts or components to
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Assemblers assemble prefabricated parts or
components to form subassemblies, products and
equipment, according to strictly laid down procedures.
The products worked on may be moved from one
worker to the next along assembly lines. Competent
performance in most occupations in this sub-major
group requires skills at the second ISCO skill level.
Tasks performed by workers in this sub-major group
usually include: assembling components into various
types of products and equipment, according to strictly
laid down procedures; reviewing work orders,
specifications, diagrams and drawings to determine
materials needed and assembly instructions; recording
production and operational data on specified forms;
inspecting and testing completed components and
assemblies, wiring installations and circuits; rejecting
faulty assemblies and components. Occupations in this
sub-major group are classified into the following minor
group: 821 Assemblers

Assemblers assemble prefabricated parts or
components to form subassemblies, products and
equipment, according to strictly laid down procedures.
The products worked on may be moved from one
worker to the next along assembly lines. Tasks
performed usually include: assembling components
into various types of products and equipment,
according to strictly laid down procedures; reviewing
work orders, specifications, diagrams and drawings to
determine materials needed and assembly instructions;
recording production and operational data on
specified forms; inspecting and testing completed
components and assemblies, wiring installations and
circuits; rejecting faulty assemblies and components.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 8211 Mechanical machinery
assemblers 8212 Electrical and electronic equipment
assemblers 8219 Assemblers not elsewhere classified
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variklinių transporto priemonių surinkimas iš dalių ar
komponentų ir jų montavimas; (b) darbų užsakymų,
techninių sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas,
siekiant nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti
surinkimo nurodymus; (c) gamybos ir darbo duomenų
registravimas nustatyto pavyzdžio formose; (d) surinktų
dalių ir gaminių tikrinimas ir bandymai; (e) brokuotų
surinktų gaminių ir dalių atmetimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Pavarų dėžių surinkėjas –
Variklių surinkėjas – Sunkvežimių sėdynių montuotojas
– Transporto priemonių surinkėjas – Variklių
montuotojas – Orlaivių surinkėjas – Turbinų surinkėjas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Variklinių transporto priemonių mechanikas – 7231 –
Dviračių surinkėjas – 8219 – Elektromechaninės įrangos
surinkėjas – 8212

form subassemblies, mechanical machinery, engines
and finished motor vehicles; (b) reviewing work orders,
specifications, diagrams and drawings to determine
materials needed and assembly instructions; (c)
recording production and operational data on
specified forms; (d) inspecting and testing completed
components and assemblies; (e) rejecting faulty
assemblies and components; Examples of the
occupations classified here: - Gearbox assembler Engine assembler - Bench fitter (trucks) - Vehicle
assembler - Engine installer - Aircraft assembler Turbine assembler Some related occupations classified
elsewhere: - Motor vehicle mechanic - 7231 - Bicycle
assembler - 8219 - Electro-mechanical equipment
assembler - 8212

8212

Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai
Electrical and electronic equipment assemblers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai

Description:

Electrical and electronic equipment assemblers

Aiškinamosios
pastabos:

Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai surenka ar
Explanatory
keičia elektrinės, elektromechaninės ir elektroninės
notes:
įrangos komponentus pagal griežtai nustatytas
procedūras. Atliekamos užduotys: (a) elektros ir
elektroninių sistemų ir jų komponentų dalių surinkimas,
taip pat komponentų dalių išdėstymas ir jungimas į
gaminius, jų komponentus ar struktūras, naudojant
rankinius ar elektros įrankius, litavimo ir mikroskopinio
suvirinimo įrangą; (b) darbų užsakymų, techninių
sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas, siekiant
nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti
surinkimo nurodymus; (c) gamybos ir darbo duomenų
registravimas nustatyto pavyzdžio formose; (d) vielos
sukimo mašinų, skirtų vielos spiralėms, naudojamoms
elektros įrangai ir tokioms dalims, kaip registravimo
įranga, transformatoriai, armatūros viela, elektriniai
varikliai ir generatoriai, valdymas; (e) surinktų gaminių
ir jų dalių, laidų instaliacijų ir grandinių tikrinimas ir
bandymai, taip pat brokuotų gaminių dalių atmetimas.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Inkaro surinkėjas –
Elektrinės įrangos surinkėjas – Elektromechaninės
įrangos surinkėjas – Elektroninės įrangos surinkėjas –
Spausdintos schemos graviruotojas – Telefonų
surinkėjas – Televizorių surinkėjas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Tiksliųjų prietaisų
gamintojas – 7311 – Elektronikos mechanikas
prižiūrėtojas – 7421

8219

Kitur nepriskirti surinkėjai
Assemblers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti surinkėjai

Description:

Assemblers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Kitur nepriskirti surinkėjai surenka įvairių gaminių dalis, Explanatory
išskyrus elektronines, elektrines ar mechanines, pagal
notes:
griežtai nustatytas procedūras. Atliekamos užduotys:
(a) dalių išdėstymas, surinkimas ir jungimas į gaminius,
gaminių komponentus ar struktūras, naudojant
rankinius ar elektros įrankius, litavimo ir mikroskopinio
suvirinimo įrangą; (b) darbų užsakymų, techninių
sąlygų, diagramų ir brėžinių nagrinėjimas, siekiant
nustatyti, kokių medžiagų reikės, ir išsiaiškinti
surinkimo nurodymus; (c) gamybos ir darbo duomenų
registravimas nustatyto pavyzdžio formose; (d) surinktų
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Electrical and electronic equipment assemblers
assemble or modify, according to strictly laid down
procedures, components of electrical, electromechanical and electronic equipment. Tasks include (a) assembling component parts and electrical and
electronic systems and positioning, aligning and
fastening units to assemblies, sub-assemblies, or
frames using hand or power tools, soldering and
micro-welding equipment.; (b) reviewing work orders,
specifications, diagrams and drawings to determine
materials needed and assembly instructions; (c)
recording production and operational data on
specified forms; (d) operating wire-coiling machines to
wind wire coils used in electrical equipment and
components such as registers, transformers, armature
wires, electric motors and generators; (e) inspecting
and testing completed components and assemblies,
wiring installations and circuits and rejecting faulty
assembly components; Examples of the occupations
classified here: - Armature assembler - Electrical
equipment assembler - Electromechanical equipment
assembler - Electronic equipment assembler - Etcher
(printed circuit board) - Telephone assembler Television assembler Some related occupations
classified elsewhere: - Precision instrument-makers 7311 - Electronics mechanics and servicers - 7421

Assemblers not elsewhere classified assemble,
according to strictly laid down procedures various
products that do not include electronic, electrical, or
mechanical components. Tasks include - (a) assembling
component parts and positioning, aligning and
fastening units to assemblies, sub-assemblies, or
frames using hand or power tools, soldering and
micro-welding equipment; (b) reviewing work orders,
specifications, diagrams and drawings to determine
materials needed and assembly instructions; (c)
recording production and operational data on
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dalių ir gaminių tikrinimas ir bandymai; (e) brokuotų
gaminių dalių atmetimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Šaudmenų surinkėjas – Dviračių surinkėjas
– Dėžių surinkėjas – Durų surinkėjas – Akinių rėmelių
surinkėjas – Medinių baldų surinkėjas – Juvelyrinių
dirbinių surinkėjas – Peilių surinkėjas – Odinių gaminių
surinkėjas – Lagaminų surinkėjas – Metalinių gaminių
surinkėjas (išskyrus mechaninius) – Kartoninių gaminių
surinkėjas – Parkerių ir pieštukų surinkėjas – Plastikinių
gaminių surinkėjas – Plastikinių žaislų surinkėjas –
Guminių gaminių surinkėjas – Saulėdengių surinkėjas –
Tekstilės gaminių surinkėjas – Termosų surinkėjas –
Medienos gaminių surinkėjas

specified forms; (d) inspecting and testing components
and completed assemblies; (e) rejecting faulty
products. Examples of the occupations classified here: Ammunition assembler - Bicycle assembler - Box
builder - Door assembler - Eyeglass frame assembler Furniture finisher (wood) - Jewellery assembler - Knife
assembler - Leather products assembler - Luggage
finisher - Metal products assembler (except
mechanical) - Paperboard products assembler - Pen
and pencil assembler - Plastic products assembler Plastic toy assembler - Rubber products assembler Sun-blinds assembler - Textile products assembler Thermos bottle assembler - Wood products assembler

83

Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai
Drivers and mobile plant operators

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai

Description:

Drivers and mobile plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai vairuoja ir Explanatory
prižiūri traukinius ir variklines transporto priemones,
notes:
vairuoja, valdo ir kontroliuoja kilnojamųjų pramonės ir
žemės ūkio mašinų ir įrenginių darbą, dirba laivų
deniuose ir kitose vandens transporto priemonėse.
Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
traukinių ir variklinių transporto priemonių vairavimas ir
techninė priežiūra; kilnojamųjų pramonės ir žemės ūkio
mašinų bei įrenginių vairavimas, valdymas ir kontrolė;
pareigų laivų deniuose ir kitose vandens transporto
priemonėse atlikimas. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 831 Lokomotyvų
mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai 832
Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai
833 Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai
834 Judamųjų įrenginių operatoriai 835 Laivų įgulų
nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

831

Lokomotyvų mašinistai ir susijusių profesijų darbininkai
Locomotive engine drivers and related workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Lokomotyvų mašinistai ir susijusių profesijų darbininkai Description:

Locomotive engine drivers and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų
Explanatory
darbininkai valdo ar padeda valdyti keleivinių ir
notes:
prekinių traukinių lokomotyvus, prisiima atsakomybę
už prekinius traukinius jų kelionės metu ir juos prižiūri,
kontroliuoja geležinkelio eismą valdydami signalus,
perjungia riedmenis, formuoja traukinių sąstatus
geležinkelio depuose ir kasyklose ir valdo jų judėjimą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: geležinkelio
lokomotyvų valdymas ar pagalba kitiems juos valdant,
geležinkelio signalų valdymas, riedmenų perjungimas ir
traukinių sąstatų formavimas geležinkelio depuose ir
kasyklose, jų judėjimo valdymas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 8311 Lokomotyvų
mašinistai 8312 Geležinkelio ratstabdininkai,
signalizuotojai ir iešmininkai

Locomotive engine drivers and related workers drive,
or assist in driving, locomotive engines to transport
passengers and freight, take charge of and safeguard
railway freight trains during runs, control the
movement of railway traffic by operating signals,
switch rolling stock and make up trains in railway
yards, make up trains for hauling in mines and control
their movement. Tasks performed usually include:
driving or assisting in driving railway engines,
operating railway signals, switching rolling stock and
making up trains in railway yards, making up trains in
mines and controlling their movement. Occupations in
this minor group are classified into the following unit
groups: 8311 Locomotive engine drivers 8312 Railway
brake, signal and switch operators
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Drivers and mobile plant operators drive and tend
trains and motor vehicles, or drive, operate and
monitor industrial and agricultural machinery and
equipment, or execute deck duties on board ship and
other water-borne craft. Competent performance in
most occupations in this sub-major group requires
skills at the second ISCO skill level. Tasks performed by
workers in this sub-major group usually include:
driving and tending trains and motor vehicles; driving,
operating and monitoring mobile industrial and
agricultural machinery and equipment; carrying out
deck duties on board ship and other water-borne craft.
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 831 Locomotive engine
drivers and related workers 832 Car, van and
motorcycle drivers 833 Heavy truck and bus drivers 834
Mobile plant operators 835 Ships' deck crews and
related workers
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8311

Lokomotyvų mašinistai
Locomotive engine drivers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Lokomotyvų mašinistai

Description:

Locomotive engine drivers

Aiškinamosios
pastabos:

Lokomotyvų mašinistai valdo arba padeda valdyti
Explanatory
keleivinių ir prekinių traukinių lokomotyvus. Atliekamos notes:
užduotys: (a) garvežių, elektrovežių, dyzelinių
elektrovežių lokomotyvų valdymas ar pagalba juos
valdant; (b) požeminių ar estakadinių keleivinių
traukinių valdymas; (c) lokomotyvų, traukiančių
vagonėlius kasyklose, akmens skaldyklose ar
karjeruose, valdymas; (d) pavojaus kelyje, signalų
stebėjimas ir indikatorių kontroliavimas; (e) ryšių
sistemų valdymas palaikant ryšį su traukinio įgula ir
eismo kontrolieriais, siekiant užtikrinti saugų traukinių
eksploatavimą ir eismo grafiką. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Lokomotyvo mašinistas – Metro traukinio
mašinistas – Traukinio mašinistas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Tramvajaus
mašinistas – 8331 Pastabos Ne viešųjų kelių
geležinkelių sistemos transporto priemonių vairuotojai
priskiriami 8311 pogrupiui „Lokomotyvų mašinistai“.
Viešųjų kelių geležinkelių sistemos keleivinių
transporto priemonių vairuotojai priskiriami 8331
pogrupiui „Autobusų ir troleibusų vairuotojai“.

8312

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai
Railway brake, signal and switch operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir
iešmininkai

Description:

Railway brake, signal and switch operators

Aiškinamosios
pastabos:

Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai, iešmininkai Explanatory
ir sukabintojai atsako už prekinių traukinių saugumą
notes:
kelionės metu, kontroliuoja geležinkelių eismą
valdydami signalus, perjungia riedmenis, formuoja
traukinių sąstatus geležinkelio depuose, formuoja
traukinių vagonėlių sąstatus akmens skaldyklose ar
karjeruose ir kontroliuoja jų judėjimą. Atliekamos
užduotys: (a) prekinių traukinių stebėjimas kelionės
metu ir jų eismo saugumo užtikrinimas; (b) geležinkelių
eismo nustatytoje kelio atkarpoje kontrolė valdant
signalus ir iešmus iš valdymo pulto ar blokuojamojo
posto; (c) riedmenų perjungimas ir sukabinimas
geležinkelio depuose ir atsarginiuose keliuose
atsižvelgiant į gaunamus nurodymus dėl traukinių
pakrovimo, iškrovimo ar sąstato formavimo; (d)
lokomotyvo traukiamo ar kabeliu reguliuojamo
vagonėlių sąstato formavimas ir jo judėjimo akmens
skaldykloje ar karjere reguliavimas; (e) traukinių
sistemų ir įrangos, pavyzdžiui, oro kondicionavimo ir
šildymo sistemų, stabdžių ir stabdžių žarnelių,
patikrinimas prieš traukinio kelionę. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Ratstabdininkias (geležinkelio) –
Skirstymo stoties vagonų sukabintojas (geležinkelio) –
Signalizuotojas (geležinkelio)
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Locomotive-engine drivers drive, or assist in driving,
locomotive engines to transport passengers and
freight. Tasks include - (a) driving or assisting in driving
a steam, electric or diesel-electric locomotive engine;
(b) driving an underground or elevated passenger
train; (c) driving a locomotive to haul carriages
underground or on the surface of a mine or quarry; (d)
watching for track hazards, observing signals and
indicator gauges; (e) operating communications
systems to communicate with train crews and traffic
controllers to ensure safe operation and scheduling of
trains. Examples of the occupations classified here: Locomotive driver - Metropolitan railway driver - Train
driver Some related occupations classified elsewhere: Tram driver - 8331 Drivers of vehicles that operate on
fixed rail systems that are separated from public
roadways are classified in uUnit group 8311
Locomotive engine drivers. Drivers of vehicles for
passenger transportation on fixed rails that are
incorporated in the public roadway are classified in
uUnit group 8331, Bus and tram drivers.

Railway brakers, signallers and shunters take charge of
and safeguard railway freight trains during runs,
control the movement of railway traffic by operating
signals, switch rolling stock and make up trains in
railway yards, make up trains for hauling in mines and
control their movement. Tasks include - (a) taking
charge of and safeguarding freight train during run; (b)
controlling flow of railway traffic over section of line by
operating signals and switches from control panel or
signal box; (c) switching and coupling rolling stock in
railway yards and sidings in accordance with orders
about loading, unloading and make-up of trains; (d)
making up trains for hauling by locomotive or cable
and directing their movement along haulage ways in a
mine or quarry; (e) checking train systems and
equipment such as air conditioning and heating
systems, brakes and brake hoses prior to train run.
Examples of the occupations classified here: - Braker
(railway) - Shunter (railway) - Signaller (railway)
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832

Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai
Car, van and motorcycle drivers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai Description:

Car, van and motorcycle drivers

Aiškinamosios
pastabos:

Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai Explanatory
vairuoja ir prižiūri motociklus, variklinius triračius,
notes:
lengvuosius automobilius ir furgonus, kuriais vežami
keleiviai, medžiagos ar prekės. Pagrindinės atliekamos
užduotys: motociklų, variklinių triračių, lengvųjų
automobilių ir furgonų, skirtų medžiagoms, prekėms ar
keleiviams vežti, vairavimas ir priežiūra. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 8321
Motociklų vairuotojai 8322 Lengvųjų automobilių, taksi
ir furgonų vairuotojai

Car, van and motorcycle drivers drive and tend motor
cycles, motorized tricycles, cars or vans to transport
passengers, materials or goods. Tasks performed
usually include: driving and tending motor cycles,
motorised tricycles, cars or vans in order to transport
materials, goods or passengers. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 8321 Motorcycle drivers 8322 Car, taxi and van
drivers

8321

Motociklų vairuotojai
Motorcycle drivers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Motociklų vairuotojai

Description:

Motorcycle drivers

Aiškinamosios
pastabos:

Motociklų vairuotojai vairuoja ir prižiūri motociklus ir
Explanatory
variklinius triračius, pritaikytus medžiagoms, prekėms ir notes:
keleiviams vežti. Atliekamos užduotys: (a) motociklų ar
variklinių triračių, pritaikytų medžiagoms, prekėms ir
keleiviams vežti, vairavimas ir priežiūra; (b) eismo
taisyklių ir signalų laikymasis; (c) transporto priemonių
valymas ir plovimas, techninės priežiūra ir nesudėtingas
taisymas; (d) kelionių registro vedimas; (e) pranešimų
perdavimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Išvežiotojas varikliniu dviračiu – Vairuotojas (variklinė
rikša) – Vairuotojas (variklinis triratis) – Motociklo
vairuotojas Kitur priskirta giminiška profesija: –
Vairuotojas (pedalinė transporto priemonė) – 9331

8322

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Car, taxi and van drivers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai

Description:

Car, taxi and van drivers

Aiškinamosios
pastabos:

Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
Explanatory
vairuoja bei prižiūri variklinius automobilius ir
notes:
variklinius furgonus keleiviams, paštui ar prekėms vežti.
Atliekamos užduotys: (a) keleiviams vežti skirtų
furgonų, lengvųjų ar taksi automobilių vairavimas ir
priežiūra; (b) automobilių, furgonų ar mažų
sunkvežimių, skirtų prekėms ar paštui vežti, vairavimas
ir priežiūra; (c) pagalba keleiviams įkeliant ir iškeliant
bagažą; (d) rinkliavų ir mokėjimų už pristatymą ar
pristatymą patvirtinančių dokumentų priėmimas; (e)
telekomunikacijų įrangos naudojimas pranešti apie
transporto priemonių buvimo vietą ir jų galimybes
vežti, taip pat valdymo centro nurodymų laikymasis; (f)
tinkamiausio maršruto nustatymas; (g) pagalba fiziškai
neįgaliems keleiviams; (h) įrangos, padedančios įlaipinti
ir išlaipinti fiziškai neįgalius keleivius, naudojimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Automobilio
vairuotojas – Taksi vairuotojas – Furgono vairuotojas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Autobuso vairuotojas – 8331 – Sunkiasvorio krovininio
automobilio vairuotojas – 8332 – Variklinės rikšos
vairuotojas – 8321 – Pedalinės transporto priemonės
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Motor-cycle drivers drive and tend motor cycles or
motorised tricycles equipped to transport materials,
goods or passengers. Tasks include - (a) driving and
tending motor cycles or motorised tricycles to
transport materials, goods and passengers; (b)
observing traffic rules and signals; (c) cleaning and
washing vehicles as well as performing maintenance
and minor repairs; (d) keeping a record of journeys; (e)
delivering messages. Examples of the occupations
classified here: - Dispatch rider - Driver (motorized
rickshaw) - Driver (motorized tricycle) - Motorcyclist
Some related occupations classified elsewhere: - Driver
(pedal vehicle) - 9331

Car, taxi and van drivers drive and tend motor cars and
vans to transport passengers, mail or goods. Tasks
include - (a) driving and tending passenger, vans, cars
or taxis; (b) driving and tending cars, vans or small
trucks to deliver mail or goods; (c) assisting passengers
with handling of luggage; (d) collecting fares,
payments for deliveries, or documents certifying
deliveries; (e) operating telecommunications
equipment to report location and availability and
follow directions of control centre; (f) determining
most appropriate route; (g) assisting physically
challenged passengers; (h) operating equipment to
facilitate the loading and unloading of physically
challenged passengers. Examples of the occupations
classified here: - Car driver - Taxi driver - Van drive
Some related occupations classified elsewhere: - Bus
driver - 8331 - Heavy truck driver- 8332 - Autorickshaw driver- 8321 - Pedal vehicle driver - 9331 Rickshaw puller - 9331 - Animal-drawn vehicle driver 9332
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vairuotojas – 9331 – Rikšos traukėjas – 9331 – Gyvūnų
traukiamos transporto priemonės vairuotojas – 9332
833

Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai
Heavy truck and bus drivers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai

Description:

Heavy truck and bus drivers

Aiškinamosios
pastabos:

Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai
vairuoja ir prižiūri sunkiasvorius sunkvežimius ir
krovinines transporto priemones, autobusus ar
troleibusus, skirtus prekėms, skysčiams, sunkiems
kroviniams, paštui ar keleiviams vežti. Pagrindinės
atliekamos užduotys: sunkiasvorių sunkvežimių ir
krovininių transporto priemonių, autobusų ar
troleibusų, skirtų prekėms, skysčiams, sunkiems
kroviniams, paštui ar keleiviams vežti, vairavimas ir
priežiūra. Šios grupės profesijos skirstomos į tokius
pogrupius: 8331 Autobusų ir troleibusų vairuotojai
8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto
priemonių vairuotojai

Explanatory
notes:

Heavy truck and bus drivers drive and tend heavy
trucks, lorries, buses or street tramcars to transport
goods, liquids, heavy materials, mail or passengers.
Tasks performed usually include: driving and tending
heavy trucks, lorries, buses or street tramcars in order
to transport goods, liquids, heavy materials, mail or
passengers. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 8331 Bus and
tram drivers 8332 Heavy truck and lorry drivers

8331

Autobusų ir tramvajų vairuotojai
Bus and tram drivers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Autobusų ir tramvajų vairuotojai

Description:

Bus and tram drivers

Aiškinamosios
pastabos:

Autobusų ir troleibusų vairuotojai vairuoja bei prižiūri
Explanatory
autobusus ir troleibusus, vežančius keleivius, paštą ir
notes:
prekes. Atliekamos užduotys: (a) autobusų, troleibusų
ar tarpmiestinių autobusų, vežančių keleivius, paštą ar
prekes trumpais ir ilgais atstumais, vairavimas ir
priežiūra; (b) troleibusų, vežančių keleivius, vairavimas
ir priežiūra; (c) durų prieš keleiviams įlipant atidarymas
ir uždarymas ar uždarymas jiems išlipus; (d) pagalba
bagažą turintiems keleiviams; (e) apšvietimo, šildymo ir
vėdinimo valdymas autobusuose ir troleibusuose; (f)
eismo stebėjimas, siekiant užtikrinti saugią kelionę; (g)
mokesčių surinkimas arba tikrinimas, ar keleiviai turi
reikiamą bilietą. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Autobuso vairuotojas, – Troleibuso vairuotojas –
Tarpmiestinio autobuso vairuotojas

8332

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
Heavy truck and lorry drivers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto
priemonių vairuotojai

Description:

Heavy truck and lorry drivers

Aiškinamosios
pastabos:

Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto
Explanatory
priemonių vairuotojai vairuoja ir prižiūri sunkiasvorius
notes:
sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems
kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais.
Atliekamos užduotys: (a) sunkiasvorių sunkvežimių,
pavyzdžiui, sunkvežimių su priekabomis ar be jų ar
savivarčių, skirtų prekėms, skysčiams bei sunkiesiems
kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais, vairavimas
ir priežiūra; (b) tinkamiausių maršrutų nustatymas; (c)
saugaus prekių pakrovimo ir uždengimo užtikrinimas,
siekiant išvengti nuostolių ir žalos; (d) prekių
pakrovimas ar iškrovimas arba pagalba atliekant šį
darbą, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius
prietaisus; (e) nesudėtingas transporto priemonių
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Bus and tram drivers drive and tend buses or street
tramcars to transport passengers, mail or goods. Tasks
include - (a) driving and tending motor bus, trolley bus
or motor coach to transport local or long-distance
passengers, mail or goods; (b) driving and tending
street tramcar transporting passengers; (c) opening
and closing doors before or after passengers board or
alight; (d) assisting passengers with luggage; (e)
controlling lighting, heating and ventilation on buses
and trams; (f) observing traffic to ensure safe progress;
(g) collecting fares or verifying passenger has
necessary ticket. Examples of the occupations classified
here: - Bus driver - Tram driver - Motor coach driver

Heavy-truck and lorry drivers drive and tend heavy
motor vehicles to transport goods, liquids and heavy
materials over short or long distances. Tasks include (a) driving and tending a heavy motor vehicle, such as
a lorry with or without trailer or a dump-truck, to
transport goods, liquids or heavy materials over short
or long distances; (b) determining the most
appropriate routes; (c) ensuring goods are stowed and
securely covered, to prevent loss and damage; (d)
assisting with or carrying out loading or unloading
operations, using various lifting or tipping devices; (e)
carrying out minor maintenance to vehicles, and
arranges major maintenance and repairs; (f) estimating
weights to comply with load limitations, and ensuring
295/323
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taisymas ir kapitalinio taisymo ir priežiūros
organizavimas; (f) krovinio svėrimas, kad nebūtų
viršytos krovinio svorio ribos, ir saugaus svorio
paskirstymo užtikrinimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas –
Betono maišyklės vairuotojas – Vilkiko vairuotojas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Furgono
vairuotojas – 8322

the safe distribution of weights. Examples of the
occupations classified here: - Heavy truck driver Concrete mixer driver - Road train driver Some related
occupations classified elsewhere: - Van driver - 8322

834

Judamųjų įrenginių operatoriai
Mobile plant operators

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Judamųjų įrenginių operatoriai

Description:

Mobile plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Judamųjų įrenginių operatoriai vairuoja, prižiūri, valdo Explanatory
ir kontroliuoja specialias variklines mašinas ir įrangą,
notes:
naudojamą žemei tvarkyti ir ruošti, dirvožemiui,
gruntui, akmenims ir panašioms medžiagoms kasti,
perkelti ir paskleisti, taip pat sunkiems objektams kelti
ar perkelti. Pagrindinės atliekamos užduotys: įrenginių
parengimas ir išdėstymas darbui; padargų greičio,
aukščio ir gylio nustatymas; mobiliųjų įrenginių
vairavimas ir valdymas; priedų, skirtų medžiams,
rąstams, dirvožemiui, gruntui ir kitiems sunkiems
objektams ar medžiagoms kelti, siūbuoti ir paleisti,
valdymas; sunkvežimių su keltuvais ir stacionariųjų ar
judriųjų kranų, naudojamų statyboms, vežti ir
sandėliuoti, valdymas ir kontrolė; mašinų priežiūra ir
nesudėtingas taisymas. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 8341 Judamųjų žemės ir
miškų ūkio įrenginių operatoriai 8342 Žemės darbų ir
panašių mašinų operatoriai 8343 Kranų, kėlimo
įrenginių ir panašių mašinų operatoriai 8344 Krovininių
platformų ir krautuvų operatoriai

8341

Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
Mobile farm and forestry plant operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai

Description:

Mobile farm and forestry plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai
Explanatory
vairuoja, prižiūri, valdo ir kontroliuoja vienos ar kelių
notes:
rūšių variklines kilnojamąsias mašinas ar įrenginius,
naudojamus žemės ir miškų ūkyje. Atliekamos
užduotys: (a) traktorių ar savaeigių specialios paskirties
žemės ūkio mašinų, skirtų dirvai arti, sėti, tręšti,
kultivuoti ir derliui nuimti, vairavimas ir priežiūra; (b)
traktorių ar savaeigių valymo, sodinimo, derliaus
nuėmimo, rąstų vežimo mašinų ar kitų specialios
paskirties miškų ūkio mašinų vairavimas ir priežiūra; (c)
įrenginių parengimas ir išdėstymas darbui; (d) padargų
veikimo greičio, aukščio ir gylio nustatymas; (e)
įrenginių valdymas laikant, keliant ir pjaunant medžius;
(f) priedų, skirtų medžiams ir rąstams kelti, siūbuoti,
paleisti ir rūšiuoti, valdymas, taip pat papildomų
įrenginių, pavyzdžiui, smulkinimo mašinų ir rąstų
skaldymo mašinų, valdymas; (g) nukirstų medžių
sudėjimas į apdorojimo įrenginius, siekiant nukapoti
šakas ir supjaustyti juos į rąstus, ir jų sukrovimas į
krūvas ir sunkvežimius; (h) mašinų priežiūra ir
nesudėtingas taisymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Kombainininkas – Miškų ūkio įrenginių
operatorius – Medienvežio vairuotojas – Traktorininkas
– Medkirtės operatorius Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Buldozerio operatorius – 8342
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Mobile plant operators drive, tend, operate and
monitor special-purpose motorised machinery or
equipment used for clearing or preparing land;
digging, moving, and spreading earth, rock and similar
materials; and lifting or moving heavy objects. Tasks
performed usually include: preparing and positioning
plant for operation; adjusting speed, height and depth
of implements; driving and operating mobile plant;
operating attachments to lift, swing and release trees,
logs, earth and other heavy objects or materials;
operating and monitoring lifting trucks and stationary
or mobile cranes in construction, transportation and
storage operations; servicing machinery and
performing minor repairs. Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:
8341 Mobile farm and forestry plant operators 8342
Earthmoving and related plant operators 8343 Crane,
hoist and related plant operators 8344 Lifting truck
operators

Mobile farm and forestry plant operators drive, tend,
operate and monitor one or more types of specialpurpose motorised, mobile machinery or equipment
used in agricultural, horticultural and forestry
operations. Tasks include - (a) driving and tending
tractor-drawn or self-propelled special-purpose farm
machinery to plough land and sow, fertilize, cultivate
and harvest crops; (b) driving and tending tractordrawn or self-propelled special-purpose forestry
machinery to clear land, plant, harvest and carry trees
and timber or perform other forestry operations; (c)
preparing and positioning plant for operation; (d)
adjusting speed, height and depth of implements; (e)
operating plant to hold, lift and cut trees; (f) operating
attachments to lift, swing, release and sort trees and
logs, and operating auxiliary plant such as chipping
machines and log splitting machines; (g) feeding felled
trees into processors to strip limbs and cut into logs
and loading logs onto stockpiles and into trucks; (h)
servicing machinery and performing minor repairs.
Examples of the occupations classified here: Harvester operator - Logging plant operator - Timber
carrier driver - Tractor driver - Tree faller operator
Some related occupations classified elsewhere: Bulldozer operator - 8342

296/323

ISCO-08

8342

Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai
Earthmoving and related plant operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai

Description:

Earthmoving and related plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai valdo
Explanatory
mašinas, kurios kasa, profiliuoja, lygina ir plūkia žemę, notes:
gruntą, smėlį ir panašias medžiagas. Atliekamos
užduotys: (a) kasimo mašinų su judamaisiais kaušais,
griebimo įtaisais ar tempimo kabliais, kuriomis kasama
ar perkeliama žemė, uolienos, smėlis, žvyras ir panašios
medžiagos, valdymas ir priežiūra; (b) mašinų, kurios
kasa kanalizacijos, drenažo, vandentiekio, naftotiekio,
dujotiekio ar panašių vamzdynų tranšėjas, valdymas ir
kontrolė; (c) mašinų, turinčių įgaubtą plieninį peilį
žemėms, smėliui, sniegui ar kitoms medžiagoms kasti,
paskirstyti ir išlyginti, valdymas ir kontrolė; (d) mašinų,
kasančių smėlį, žvyrą, purvą ar dumblą iš vandens
telkinių dugno, valdymas ir kontrolė; (e) mašinų,
kalančių į gruntą medinius, betoninius ar plieninius
polius, valdymas ir kontrolė; (f) volų ir mašinų, kurios
lygina, voluoja bei spaudžia medžiagų sluoksnius
klojant šaligatvius, tiesiant kelius ir atliekant panašius
darbus, valdymas ir kontrolė; (g) mašinų, kurios sklaido
ir lygina betoną bei bitumo ar deguto mišinius,
naudojamus tiesiant kelius, plentus ar atliekant
panašius darbus, valdymas ir kontrolė. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Buldozerio mašinistas –
Ekskavatoriaus mašinistas – Priekinio krautuvo
operatorius – Poliakalės operatorius – Plentvolio
operatorius – Sniego valymo mašinos operatorius

8343

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

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai

Description:

Crane, hoist and related plant operators

Aiškinamosios
pastabos:

Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai
Explanatory
valdo ir kontroliuoja stacionariųjų ir judriųjų kranų ir
notes:
kitokių kėlimo įrenginių darbą. Atliekamos užduotys:
(a) judriųjų ir stacionariųjų kranų su judančia ir fiksuota
strėle, skirtų įrangai ir medžiagoms kelti, perkelti ar
padėti, valdymas ir kontrolė; (b) įrenginių, pakeliančių ir
nuleidžiančių žmones bei medžiagas į statybvietes ar
šachtas, valdymas ir kontrolė; (c) slidininkų keltuvų ir
panašios įrangos valdymas ir kontroliavimas; (d)
mašinų ir įrenginių, naudojamų keltams arba baržoms
su kroviniais, keleiviais ar transporto priemonėmis
buksyruoti vandeniu nedideliais atstumais, valdymas ir
kontrolė; (e) tiltų pakėlimo ir nuleidimo įrenginių,
leidžiančių praplaukti laivams ar kitoms vandens
transporto priemonėms, valdymas ir kontrolė; (f) kranų
su gilinimo įranga, skirtų vandentakiams ir kitoms
zonoms gilinti, valdymas ir kontrolė; (g) valtyse ir
baržose įtaisytų kranų, skirtų įrangai ir medžiagoms
kelti, perkelti ir nuleisti, valdymas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Lynų kelio vagonėlio operatorius
– Orinio lynų kelio operatorius – Krano operatorius –
Funikulieriaus vairuotojas – Keltuvo operatorius –
Kasyklos keltuvo operatorius – Slidinėjimo trasų
keltuvo operatorius
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Earthmoving and related plant operators operate
machines to excavate, grade, level, smooth and
compact earth or similar materials. Tasks include - (a)
operating and monitoring excavating machinery
equipped with moveable shovel, grab-bucket or
dragline bucket, to excavate and move earth, rock,
sand, gravel or similar materials; (b) operating and
monitoring machinery for digging trenches for sewers,
drainage, water, oil, gas or similar pipelines; (c)
operating and monitoring machinery equipped with
concave steel blade to move, distribute and level earth,
sand, snow and other materials; (d) operating and
monitoring equipment to remove sand, gravel and
mud from bottom of body of water; (e) operating and
monitoring machines for hammering wooden, concrete
or steel piles into ground; (f) operating and monitoring
power roller to compact and smooth layers of
materials in making roads, pavements and similar work;
(g) operating and monitoring machines which spread
and smooth concrete or bituminous or tar preparations
to construct roadways, roads or similar surfaces.
Examples of the occupations classified here: - Bulldozer
operator - Excavator operator - Front-end loader
operator - Pile-driver operator - Road-roller operator Snow groomer operator

Crane, hoist and related plant operators operate and
monitor stationary and mobile cranes and other
hoisting equipment. Tasks include - (a) operating and
monitoring stationary or mobile cranes by raising and
lowering jibs and booms, to lift, move, position or
place equipment and materials; (b) operating and
monitoring equipment for hoisting, lowering or raising
workers and materials on construction sites or in
mines; (c) operating and monitoring ski-lifts and similar
equipment; (d) operating and monitoring machinery
used to haul ferry or barge with goods, passengers and
vehicles across short stretches of water; (e) operating
and monitoring machinery to open and close bridge
for the passage of road and water traffic; (f) operating
and monitoring cranes equipped with dredging
attachments to dredge waterways and other areas; (g)
operating cranes mounted on boats or barges to lift,
move and place equipment and materials. Examples of
the occupations classified here: - Cable car operator Chair-lift operator - Crane operator - Funicular driver Hoist operator - Mine cage operator - Ski lift operator
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8344

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai
Lifting truck operators

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai

Description:

Lifting truck operators

Aiškinamosios
pastabos:

Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai vairuoja,
valdo ir kontroliuoja krautuvus, krovinines platformas
ar panašius įrenginius, kuriais vežami, keliami ir
kraunami prekių padėklai. Atliekamos užduotys: (a)
krautuvų, krovininių platformų ir panašių įrenginių,
kuriais pakraunamos, iškraunamos, vežamos, keliamos
ir kraunamos prekės ir prekių padėklai prekių
terminaluose, uostuose, sandėliuose, gamyklose ir
kitose įmonėse, valdymas ir kontrolė; (b) krautuvų
padėjimas po pakrautomis paletėmis, šliaužikliais ir
dėžėmis, virš jų ar aplink jas, taip pat medžiagos ar
gaminių pritvirtinimas vežti į nustatytas zonas; (c)
įrangos tikrinimas, siekiant nustatyti susidėvėjimą ir
apgadinimus; (d) kasdienė transporto priemonių ir
įrangos priežiūra; (e) atliktų darbų ir transporto
priemonių gedimų registravimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdys: – Savikrovio sunkvežimio
vairuotojas

Explanatory
notes:

Lifting-truck operators drive, operate and monitor
lifting-trucks or similar vehicles to transport, lift and
stack pallets with goods. Tasks include - (a) operating
and monitoring lifting-truck and similar equipment to
load and unload, transport, lift and stack goods and
pallets in terminals, harbours, ware-houses, factories
and other establishments; (b) positioning lifting devices
under, over, or around loaded pallets, skids and boxes,
and securing material or products for transport to
designated areas; (c) inspecting equipment to identify
wear and damage; (d) performing routine maintenance
on vehicles and equipment; (e) keeping records of
work undertaken and breakdowns of vehicles.
Examples of the occupations classified here: - Forklift
truck driver

835

Laivų įgulų nariai ir susijusių profesijų darbininkai
Ships' deck crews and related workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Laivų įgulų nariai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Ships' deck crews and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai budi Explanatory
laivų deniuose, atlieka kitus darbus laivuose ir kitose
notes:
vandens transporto priemonėse. Pagrindinės
atliekamos užduotys: budėjimas jūroje ir įplaukiant į
uostus ar kitus siaurus vandentakius ar išplaukiant iš jų;
laivo vairavimas pagal instrukcijas; lynų ir vielų
valdymas, taip pat laivo švartavimo įrangos valdymas;
laivo įrangos, krovinių įrenginių, takelažo, gelbėjimo ir
priešgaisrinės įrangos priežiūra ir tam tikrais atvejais
valdymas; laivo denio ir korpuso valymas, šveitimas,
dažymas ir kiti priežiūros darbai, atsižvelgiant į
reikalavimus; krovinių tvarkymo įrenginių, stacionariojo
takelažo ir važiuoklės įrenginių atitempimas, įrengimas
ir sukrovimas. Šios grupės profesijų pogrupis: 8350
Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai

8350

Laivų įgulų nariai ir susijusių profesijų darbininkai
Ships' deck crews and related workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Laivų įgulų nariai ir susijusių profesijų darbininkai

Description:

Ships' deck crews and related workers

Aiškinamosios
pastabos:

Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai budi Explanatory
laivų deniuose, atlieka kitus darbus laivuose ir kitose
notes:
vandens transporto priemonėse. Atliekamos užduotys:
(a) budėjimas ant denio jūroje, įplaukiant į uostą ir
išplaukiant iš jo arba kitose siaurose teritorijose; (b)
laivo vairavimas pagal instrukcijas; (c) švartavimo trosų
tvarkymas, švartavimo įrangos valdymas; (d) laivo
įrangos, krovinių pakrovimo bei iškrovimo
mechanizmų, takelažo, gelbėjimo ir priešgaisrinės
apsaugos priemonių priežiūra ir valdymas tam tikrais
atvejais; (e) laivo denio ir korpuso valymas, šveitimas,
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Ship’s deck crews and related workers carry out deck
duties on board ships and similar duties on board
other water-borne craft. Tasks performed usually
include: standing look-out watches at sea and when
entering or leaving harbour or other narrow waters;
steering ship according to instructions; handling ropes
and wires, and operating mooring equipment;
maintaining and, in some cases, operating ship’s
equipment, cargo gear, rigging, life-saving and firefighting appliances; performing deck and hull cleaning,
scraping, painting and other maintenance duties as
required; breaking out, rigging and stowing cargohandling gear, stationary rigging and running gear.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 8350 Ships' deck crews and
related workers

Ship’s deck crews and related workers carry out deck
duties on board ships and similar duties on board
other water-borne craft. Tasks include - (a) standing
look-out watches at sea and when entering or leaving
harbour or other narrow waters; (b) steering ship
according to instructions; (c) handling ropes and wires,
and operates mooring equipment; (d) maintaining and,
in some cases, operating ship’s equipment, cargo gear,
rigging, life-saving and fire- fighting appliances; (e)
performing deck and hull cleaning, scraping, painting
and other maintenance duties as required; (f) breaking
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dažymas ir kitų laivo priežiūros darbų atlikimas
atsižvelgiant į reikalavimus; (f) krovinių tvarkymo
įrenginių, stacionariojo takelažo ir važiuoklės įrenginių
atitempimas, įrengimas ir sukrovimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Bocmanas – Keltininkas – Laivo
vilkiko vairininkas – Jūreivis

out, rigging and stowing cargo-handling gear,
stationary rigging and running gear. Examples of the
occupations classified here: - Boatswain - Ferry hand Tug hand - Sailor

9

Nekvalifikuoti darbininkai
Elementary occupations

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti darbininkai

Description:

Elementary occupations

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti darbininkai atlieka nesudėtingus ir
Explanatory
įprastus darbus, kuriems atlikti paprastai reikia rankinių notes:
įrankių ir fizinės jėgos. Daugelio šios pagrindinės
grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų
pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės
nekvalifikuotų profesijų atstovų atliekamos užduotys:
valymas, atsargų papildymas ir butų, namų, virtuvių,
viešbučių, įstaigų ir kitų pastatų priežiūra; automobilių
ir langų plovimas; pagalba virtuvėje ir paprastų maisto
ruošos darbų atlikimas; pranešimų ar prekių
pristatymas; bagažo nešimas ir bagažo ar krovinių
tvarkymas; prekių pardavimo automatų atsargų
papildymas, skaitiklių rodmenų tikrinimas ir
registravimas arba pinigų surinkimas iš automatų;
šiukšlių rinkimas ir rūšiavimas; gatvių ir panašių vietų
šlavimas; nesudėtingų žemės ūkio, žuvininkystės,
medžioklės ar spąstų spendimo užduočių atlikimas;
paprastų užduočių, susijusių su gavyba, statyba ir
gamyba, įskaitant produktų rūšiavimą, atlikimas;
produktų pakavimas ir išpakavimas rankomis ir lentynų
pildymas; įvairių paslaugų teikimas gatvėse; keleivių ar
prekių vežimas stumiamomis ar pedalinėmis transporto
priemonėmis; gyvulių traukiamų transporto priemonių
ar mechanizmų vadeliojimas ar valdymas. Gali būti
priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams. Šios
pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius
pagrindinius pogrupius: 91 Valytojai ir pagalbininkai 92
Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio
darbininkai 93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos,
pramonės ir transporto darbininkai 94 Maisto ruošimo
padėjėjai 95 Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų
paslaugų teikėjai 96 Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti
nekvalifikuoti darbininkai

91

Valytojai ir pagalbininkai
Cleaners and helpers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Valytojai ir pagalbininkai

Description:

Cleaners and helpers

Aiškinamosios
pastabos:

Valytojai ir pagalbininkai atlieka įvairius darbus
Explanatory
privačiuose namų ūkiuose, viešbučiuose, biuruose,
notes:
ligoninėse ir kitose įstaigose, taip pat lėktuvuose,
traukinių vagonuose, tramvajuose ir panašiose
transporto priemonėse, siekdami palaikyti vidaus ir
interjero dalių švarą ir tvarką, rankomis skalbia ir lygina
drabužius ir tekstilės gaminius. Šio pagrindinio
pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų
pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
šlavimas ar siurbimas dulkių siurbliu, grindų, baldų ir
kitų daiktų plovimas ir blizginimas; skalbinių ir
patalynės tvarkymas; pagalba ruošiant maistą ir
virtuvės valymas; automobilių ir langų plovimas ir
valymas; drabužių ir tekstilės gaminių lyginimas ir
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Elementary occupations involve the performance of
simple and routine tasks which may require the use of
hand-held tools and considerable physical effort. Most
occupations in this major group require skills at the
first ISCO skill level. Tasks performed by workers in
elementary occupations usually include: cleaning,
restocking supplies and performing basic maintenance
in apartments, houses, kitchens, hotels, offices and
other buildings; washing cars and windows; helping in
kitchens and performing simple tasks in food
preparation; delivering messages or goods; carrying
luggage and handling baggage and freight; stocking
vending machines or reading and emptying meters;
collecting and sorting refuse; sweeping streets and
similar places; performing various simple farming,
fishing, hunting or trapping tasks; performing simple
tasks connected with mining, construction and
manufacturing including product-sorting; packing and
unpacking produce by hand and filling shelves;
providing various street services; pedalling or handguiding vehicles to transport passengers and goods;
driving animal-drawn vehicles or machinery.
Supervision of other workers may be included.
Occupations in this major group are classified into the
following sub-major groups: 91 Cleaners and helpers
92 Agricultural, forestry and fishery labourers 93
Labourers in mining, construction, manufacturing and
transport 94 Food preparation assistants 95 Street and
related sales and service workers 96 Refuse workers
and other elementary workers

Cleaners and helpers perform various tasks in private
households, hotels, offices, hospitals and other
establishments, as well as in aircraft, trains coaches,
trams and similar vehicles, in order to keep the
interiors and fixtures clean, and launder and press
garments and textiles by hand. Most occupations in
this sub-major group require skills at the first ISCO skill
level. Tasks performed by workers in this sub-major
group usually include: sweeping or vacuum cleaning,
washing and polishing floors, furniture and other
objects; taking care of linen and bed-making; helping
with preparation of meals and cleaning in kitchens;
washing and cleaning cars and windows; pressing or
laundering garments and textiles by hand. Occupations
in this sub-major group are classified into the following
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skalbimas rankomis. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 911 Namų,
viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
912 Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir
kiti valytojai (rankomis)

minor groups: 911 Domestic, hotel and office cleaners
and helpers 912 Vehicle, window, laundry and other
hand cleaning workers

911

Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
Domestic, hotel and office cleaners and helpers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir
pagalbininkai

Description:

Domestic, hotel and office cleaners and helpers

Aiškinamosios
pastabos:

Namų, viešbučių ir biurų valytojai ir pagalbininkai
Explanatory
tvarko patalpas, jas šluoja, valo ar siurbia dulkių
notes:
siurbliu, plauna ir blizgina, tvarko namų skalbinius,
perka namų apyvokos reikmenis; atlieka įvairius darbus,
kad būtų palaikoma viešbučių, biurų ir kitų įstaigų, taip
pat lėktuvų, traukinių, autobusų ir kitų transporto
priemonių vidaus ir interjero dalių švara ir tvarka.
Pagrindinės atliekamos užduotys: šlavimas ar siurbimas
dulkių siurbliu, grindų ir kitų daiktų plovimas ir
blizginimas viešbučiuose, biuruose ir kitose įstaigose;
lovų klojimas, rankšluosčių keitimas, muilo ir panašių
reikmenų pristatymas; pagalba ruošiant maistą ir indų
plovimas; virtuvių, vonios kambarių ir tualetų valymas,
dezinfekavimas ir kvapų šalinimas. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9111 Namų
valytojai ir pagalbininkai 9112 Biurų, viešbučių ir kitų
įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

9111

Namų valytojai ir pagalbininkai
Domestic cleaners and helpers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Namų valytojai ir pagalbininkai

Description:

Domestic cleaners and helpers

Aiškinamosios
pastabos:

Namų valytojai ir pagalbininkai tvarko patalpas, šluoja, Explanatory
siurbia dulkių siurbliu, plauna ir blizgina, taip pat tvarko notes:
namų skalbinius, perka namų apyvokos reikmenis,
ruošia ir patiekia maistą bei atlieka įvairius kitus namų
ruošos darbus. Atliekamos užduotys: (a) grindų
šlavimas, siurbimas dulkių siurbliu, grindų ir baldų
blizginimas ir plovimas; langų ir kitų interjero dalių
plovimas ir valymas; (b) skalbinių ir kitų tekstilės
gaminių skalbimas, lyginimas, taisymas; (c) indų
plovimas; (d) pagalba ruošiant, verdant ir patiekiant
maistą, užkandžius ir gaiviuosius gėrimus; (e) maisto
produktų ir kitų namų ūkio atsargų pirkimas; (f)
virtuvių, vonios kambarių ir tualetų valymas,
dezinfekavimas ir kvapų šalinimas; (g) langų ir kitų
stiklinių paviršių valymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Namų darbininkas – Namų valytojas –
Namų pagalbininkas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Viešbučio valytojas – 9112 –
Namų ūkio ekonomas – 5152 – Plovėjas (rankomis) –
9121 – Gatvių šlavėjas – 9613

9112

Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai
Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir
pagalbininkai

Description:

Cleaners and helpers in offices, hotels and other
establishments

Aiškinamosios

Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir

Explanatory

Cleaners and helpers in offices, hotels and other
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Domestic, hotel and office cleaners and helpers sweep,
vacuum clean, wash, polish, take care of household
linen, purchase household supplies; perform various
tasks in order to keep clean and tidy the interiors and
fixtures of hotels, offices and other establishments, as
well as of aircraft, trains, buses and similar vehicles.
Tasks performed usually include: sweeping or vacuum
cleaning, washing and polishing floors, furniture and
other objects in hotels, offices and other
establishments; making beds, supplying towels, soap
and related items; helping with preparation of meals
and washing dishes; cleaning, disinfecting and
deodorising kitchens, bathrooms and toilets.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 9111 Domestic cleaners and
helpers 9112 Cleaners and helpers in offices, hotels
and other establishments

Domestic cleaners and helpers sweep, vacuum clean,
wash and polish, take care of household linen,
purchase household supplies, prepare food, serve
meals and perform various other domestic duties.
Tasks include - (a) sweeping, vacuum-cleaning,
polishing and washing floors and furniture, or washing
windows and other fixtures; (b) washing, ironing and
mending linen and other textiles; (c) washing dishes;
(d) helping with preparation, cooking and serving of
meals and refreshments; (e) purchasing food and
various other household supplies; (f) cleaning,
disinfecting and deodorising kitchens, bathrooms and
toilets; (g) cleaning windows and other glass surfaces.
Examples of the occupations classified here: Charworker (domestic) - Domestic cleaner - Domestic
helper Some related occupations classified elsewhere: Hotel cleaner - 9112 - Domestic housekeeper - 5152 Hand launderer - 9121 - Street sweeper - 9613
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pastabos:

pagalbininkai atlieka įvairius valymo darbus, kad būtų
notes:
palaikoma viešbučių, biurų ir kitų įstaigų, taip pat
lėktuvų, traukinių, autobusų ir kitų transporto
priemonių vidaus ir interjero dalių švara ir tvarka.
Atliekamos užduotys: (a) grindų, baldų bei kitų paviršių,
esančių pastatuose, autobusuose, tramvajuose,
traukiniuose ir lėktuvų salonuose, šlavimas, siurbimas
dulkių siurbliu, plovimas ir blizginimas; (b) lovų
klojimas, vonių ir tualetų plovimas, rankšluosčių
keitimas, muilo ir kitų vonios reikmenų pristatymas; (c)
virtuvių valymas ir visokeriopa pagalba virtuvėje,
įskaitant indų plovimą; (d) šiukšlių surinkimas, šiukšlių
dėžių ištuštinimas ir šiukšlių išnešimas į šiukšlių
surinkimo vietas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Lėktuvų valytojas – Viešbučio valytojas – Tualetų
valytojas – Biurų valytojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Pastato prižiūrėtojas – 5153 –
Indų plovėjas – 9412 – Namų valytojas – 9111 – Namų
ūkio ekonomas – 5152 – Virtuvės pagalbininkas – 9412
– Gatvių šlavėjas – 9613 Pastabos Tik virtuvėse ir kitose
maisto ruošimo vietose valymo ir pagalbinius darbus
atliekantys darbininkai priskiriami 9412 pogrupiui
„Virtuvės pagalbininkai“.

912

Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti plovėjai (rankomis)
Vehicle, window, laundry and other hand cleaning workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti
plovėjai (rankomis)

Description:

Vehicle, window, laundry and other hand cleaning
workers

Aiškinamosios
pastabos:

Transporto priemonių, langų ir skalbinių plovėjai
Explanatory
rankomis plauna langus, vitrinas bei kitus pastatų
notes:
paviršius ir transporto priemones arba skalbia,
sausuoju būdu valo ar lygina skalbinius ar kitus
tekstilės gaminius rankomis. Pagrindinės atliekamos
užduotys: automobilių valymas, plovimas ir blizginimas;
langų ir kitų stiklinių paviršių plovimas vandeniu ar
įvairiais plovikliais, jų nusausinimas ir blizginimas;
skalbinių, drabužių, audinių ir panašių gaminių
skalbimas ir lyginimas rankomis skalbykloje ar kitur;
drabužių, audinių, odos ir kitų panašių gaminių valymas
rankiniu būdu, naudojant cheminius tirpalus sausojo
valymo valykloje ar kitoje įmonėje. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9121 Skalbėjai
ir lygintojai (rankomis) 9122 Transporto priemonių
plovėjai 9123 Langų plovėjai 9129 Kiti valytojai

9121

Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)
Hand launderers and pressers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

Description:

Hand launderers and pressers

Aiškinamosios
pastabos:

Skalbėjai ir lygintojai rankomis skalbia, lygina ar sausai Explanatory
valo drabužius, skalbinius ir kitus tekstilės gaminius
notes:
rankomis. Atliekamos užduotys: (a) skalbinių, drabužių,
audinių ir panašių gaminių skalbimas ir lyginimas
rankomis skalbykloje ar kitur; (b) drabužių, audinių,
odos ir kitų panašių gaminių valymas rankiniu būdu,
naudojant įvairius cheminius tirpalus sausojo valymo
valykloje ar kitoje įmonėje; (c) sagų keitimas ir
nedidelių pataisų atlikimas; (d) skalbinių ir kitų gaminių
dėjimas į lentynas ir pakabinimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Sausojo valymo valytojas
(rankomis) – Skalbėjas (rankomis) – Lygintojas
(rankomis) – Lygintojas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Sausojo valymo mašinos
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establishments perform various cleaning tasks in order
to keep clean and tidy the interiors and fixtures of
hotels, offices and other establishments, as well as of
aircraft, trains, buses and similar vehicles. Tasks include
- (a) sweeping or vacuum-cleaning, washing and
polishing floors, furniture and other fixtures in
buildings, coaches, buses, trams, trains and aircraft; (b)
making beds, cleaning bathrooms, supplying towels,
soap and related items; (c) cleaning kitchens and
generally helping with kitchen work, including
dishwashing; (d) picking up rubbish, emptying garbage
containers and taking contents to waste areas to
removal. Examples of the occupations classified here: Aircraft cleaner - Hotel cleaner - Lavatory attendant Office cleaner Some related occupations classified
elsewhere: - Building caretaker - 5153 - Dishwasher 9412 - Domestic cleaner - 9111 - Domestic
housekeeper - – 5152 - Kitchen helper - 9412 - Street
sweeper - 9613 Workers who perform cleaning and
helping tasks only in kitchens and other food
preparation areas are classified in Unit group 9412,
Kitchen helpers.

Vehicle, window, laundry and other hand cleaning
workers clean windows, showcases or other surfaces of
buildings or vehicles and press, launder or dry-clean
linen and other textiles by hand. Tasks performed
usually include: cleaning, washing and polishing cars;
washing windows or other glass surfaces with water or
various solutions, drying and polishing them;
laundering and pressing linen, clothing, fabrics and
similar articles by hand in a laundry or other
establishments; cleaning by hand and with chemical
solutions clothing, fabrics, leather goods and similar
articles in dry-cleaning or other establishments.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 9121 Hand launderers and
pressers 9122 Vehicle cleaners 9123 Window cleaners
9129 Other cleaning workers

Hand launderers and pressers launder, press or dryclean garments, linen and other textiles by hand. Tasks
include - (a) laundering and pressing linen, clothing,
fabrics and similar articles by hand in a laundry or
other establishment; (b) cleaning, by hand and with
chemical solutions, clothing, fabrics, leather goods and
similar articles, in a dry-cleaning or other
establishment; (c) replacing buttons and making minor
repairs; (d) placing articles on shelves and hanging
articles for delivery and collection. Examples of the
occupations classified here: - Dry-cleaner (hand) Hand launderer - Hand presser - Ironer Some related
occupations classified elsewhere: - Dry-cleaning
machine operator - 8157 - Pressing machine operator
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operatorius – 8157 – Lyginimo mašinos operatorius
(skalbykloje) – 8157 – Skalbimo mašinos operatorius –
8157

(laundry) - 8157 - Laundry machine operator - 8157

9122

Transporto priemonių plovėjai
Vehicle cleaners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Transporto priemonių plovėjai

Description:

Vehicle cleaners

Aiškinamosios
pastabos:

Transporto priemonių plovėjai plauna, valo ir blizgina
Explanatory
transporto priemonių vidų ir išorę. Atliekamos
notes:
užduotys: (a) automobilių ir kitų transporto priemonių
plovimas, valymas ir blizginimas rankiniu ar mašininiu
būdu; (b) transporto priemonių salonų siurbimas dulkių
siurbliu ir kilimėlių bei apmušalų sausasis valymas; (c)
dėmių transporto priemonių salonuose ir išorėje
valymas valikliais; (d) padangų ir ratlankių plovimas ir
padangų juodinimas; (e) transporto priemonių langų
plovimas ir blizginimas; (f) transporto priemonių dėklų
ištuštinimas ir valymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Transporto priemonių plovėjas (rankomis)
– Automobilių plovėjas

9123

Langų plovėjai
Window cleaners

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Langų plovėjai

Description:

Window cleaners

Aiškinamosios
pastabos:

Langų plovėjai plauna ir blizgina langus ir kitus
Explanatory
stiklinius paviršius. Atliekamos užduotys: (a) langų ar
notes:
kitų stiklinių pastatų paviršių plovimas vandeniu ir
įvairiais plovikliais, jų nusausinimas ir blizginimas; (b)
kopėčių, kilnojamųjų pastolių, sūpuoklių, hidraulinių
platformų ir kitų įrenginių naudojimas daugiaaukščių
pastatų langams pasiekti ir nuvalyti; (c) tinkamų valymo
ar blizginimo priemonių parinkimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Langų plovėjas

9129

Kiti valytojai
Other cleaning workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiti valytojai

Description:

Other cleaning workers

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitur nepriskirtus valytojus.
Explanatory
Pavyzdžiui, grupei priskiriami asmenys, kurie valo
notes:
paviršius, medžiagas ir tokius gaminius ir objektus, kaip
kilimai, sienos, plaukimo baseinai ir aušinimo bokštai,
naudodami specialius valymo įrengimus ir valiklius.
Tokiais atvejais atliekamos užduotys yra: (a) kilimų ir
apmušalais trauktų baldų valymas naudojant valymo
mašinas ir jų priedus; (b) valiklių parinkimas ir
naudojimas kilimų dėmėms išvalyti; (c) kilimų
apdorojimas žemei neleidžiančiais kauptis chemikalais
ir dezodorantais, apdorojimas nuo kenkėjų; (d) akmens
sienų, metalinių paviršių ir prietaisų skydelių valymas
naudojant didelio slėgio vandens valiklius ir ploviklius;
(e) cheminio ir didelio slėgio valymo metodų
naudojimas mikroorganizmams iš vandens ir filtravimo
sistemų pašalinti; (f) drėgnojo valymo siurblių ir kitos
siurbimo įrangos naudojimas kalkių nuosėdoms,
susikaupusiam purvui ir kitoms nuosėdoms iš baseinų,
aušinimo bokštų dalių ir nuotakynų pašalinti. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Kilimų valytojas –
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Vehicle cleaners wash, clean and polish the exterior
and interior of vehicles. Tasks include - (a) cleaning,
washing and polishing cars and other vehicles, by hand
or using hand-held power tools; (b) vacuuming vehicle
interiors and dry cleaning carpets and upholstery; (c)
applying cleaning agents to remove stains from vehicle
exteriors and interiors; (d) washing tyres and wheel
arches and blackening tyres; (e) washing and polishing
vehicle windows; (f) emptying and cleaning
compartments in vehicles. Examples of the occupations
classified here: - Vehicle washer (hand) - Car detailer

Window cleaners wash and polish windows and other
glass fittings. Tasks include - (a) washing windows or
other glass surfaces with water or various solutions,
drying and polishing them; (b) using ladders, swinging
scaffolds, bosun´s chairs, hydraulic bucket trucks and
other equipment to reach and clean windows in multistorey buildings; (c) selecting appropriate cleaning or
polishing implement. Examples of the occupations
classified here: - Window cleaner

This unit group includes cleaning workers not classified
elsewhere. The group includes, for instance, those who
clean surfaces, materials and objects, such as carpets,
walls, swimming pools and cooling towers, using
specialized cleaning equipment and chemicals. In such
instances tasks would include - (a) cleaning carpets and
upholstered furniture using cleaning machines and
their attachments;. (b) selecting and applying cleaning
agents to remove stains from carpets; (c) treating
carpets with soil-repellent chemicals and deodorants,
and treating for pests; (d) cleaning stone walls, metal
surfaces and fascias using high pressure water cleaners
and solvents;. (e) applying chemicals and high pressure
cleaning methods to remove micro-organisms from
water and filtration systems; (f) using wet vacuums and
other suction equipment to remove scale, accumulated
dirt and other deposits from swimming pools, cooling
tower components and drains. Examples of the
occupations classified here: - Carpet cleaner - Cooling
tower cleaner - Graffiti cleaner - Swimming pool
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Aušinimo bokštų valytojas – Grafitų valytojas –
Plaukimo baseinų valytojas

cleaner

92

Nekvalifikuoti žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės darbininkai
Agricultural, forestry and fishery labourers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti žemės ūkio, miškininkystės ir
žuvininkystės darbininkai

Description:

Agricultural, forestry and fishery labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti žemės ūkio, miškų ir žuvininkystės ūkio
Explanatory
darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus augalų ir
notes:
gyvūnų auginimo, sodų ir parkų tvarkymo ir priežiūros,
miškų naudojimo ir išsaugojimo bei akvakultūros ir
žuvininkystės darbus. Daugelio šio pagrindinio
pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų
pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės
atliekamos užduotys: kasimas, grėbimas ir valymas
rankiniais įrankiais; atsargų, produktų ir kitų medžiagų
krovimas, iškrovimas, krovimas į stirtas ar kūgius;
laistymas, retinimas ir ravėjimas bei pasėlių priežiūra
rankomis ar naudojant rankinius įrankius; sodinimas,
derliaus nuėmimas ir produktų rinkimas rankomis;
gyvulių šėrimas, girdymas ir valymas, tvartų valymas;
gyvulių stebėjimas ir informavimas apie jų būklę; tinklų,
valų ir kitų žvejybos reikmenų paruošimas ir
naudojimas; produktų rūšiavimas, rišimas į ryšulėlius,
pakavimas ir dėjimas į tarą; nedideli įrankių, įrenginių,
pastatų, laivų ir tvorų taisymo darbai. Šio pagrindinio
pogrupio profesijų grupė 921 Nekvalifikuoti žemės,
miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

921

Nekvalifikuoti žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės darbininkai
Agricultural, forestry and fishery labourers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti žemės ūkio, miškininkystės ir
žuvininkystės darbininkai

Description:

Agricultural, forestry and fishery labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti žemės ūkio, miškų ir žuvininkystės ūkio
Explanatory
darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus augalų ir
notes:
gyvūnų auginimo, sodų ir parkų tvarkymo ir priežiūros,
miškų naudojimo ir išsaugojimo bei akvakultūros ir
žuvininkystės darbus. Pagrindinės atliekamos užduotys:
kasimas, grėbimas ir valymas rankiniais įrankiais;
atsargų, produktų ir kitų medžiagų krovimas,
iškrovimas, krovimas į stirtas ar kūgius; laistymas,
retinimas ir ravėjimas bei pasėlių priežiūra rankomis ar
naudojant rankinius įrankius; sodinimas, derliaus
nuėmimas ir produktų rinkimas rankomis; gyvulių
šėrimas, girdymas ir valymas, tvartų valymas; gyvulių
stebėjimas ir informavimas apie jų būklę; tinklų, valų ir
kitų žvejybos reikmenų paruošimas ir naudojimas;
produktų rūšiavimas, rišimas į ryšulėlius, pakavimas ir
dėjimas į tarą; nedideli įrankių, įrenginių, pastatų, laivų
ir tvorų taisymo darbai. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 9211 Nekvalifikuoti
augalininkystės ūkio darbininkai 9212 Nekvalifikuoti
gyvulininkystės ūkio darbininkai 9213 Nekvalifikuoti
mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio
darbininkai 9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir
daržininkystės ūkio darbininkai 9215 Nekvalifikuoti
miškų ūkio darbininkai 9216 Nekvalifikuoti
žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai Pastabos
Natūraliojo ūkio darbininkai, atliekantys tik tam tikrus
nesudėtingus ir įprastus darbus, paprastai vadovaujami
kitų asmenų, priskiriami atitinkamam 921 grupės
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Agricultural, forestry and fishery labourers perform
simple and routine tasks in the production of crops
and livestock, cultivation and maintenance of gardens
and parks, exploitation and conservation of forests, and
conduct of aquaculture and fisheries operations. Most
occupations in this sub-major group require skills at
the first ISCO skill level. Tasks performed by workers in
this sub-major group usually include: digging, raking
and shovelling using hand tools; loading unloading
and stacking supplies, produce and other materials;
watering, thinning, weeding and tending crops by hand
or using hand tools; planting, harvesting picking and
collecting produce by hand; feeding, watering, and
cleaning animals and keeping their quarters clean;
monitoring livestock, reporting on their condition;
preparing and operating nets, lines and other fishing
tackle and deck equipment; grading, sorting, bunching
and packing produce into containers; performing
minor repairs on fixtures, buildings, equipment, vessels
and fences. Occupations in this sub-major group are
classified into the following minor group: 921
Agricultural, forestry and fishery labourers

Agricultural, forestry and fishery labourers perform
simple and routine tasks in the production of crops
and livestock, cultivation and maintenance of gardens
and parks, exploitation and conservation of forests, and
conduct of aquaculture and fisheries operations. Tasks
performed usually include: digging, raking and
shovelling using hand tools; loading unloading and
stacking supplies, produce and other materials;
watering, thinning, weeding and tending crops by hand
or using hand tools; planting, harvesting picking and
collecting produce by hand; feeding, watering, and
cleaning animals and keeping their quarters clean;
monitoring livestock, reporting on their condition;
preparing and operating nets, lines and other fishing
tackle and deck equipment; grading, sorting, bunching
and packing produce into containers; performing
minor repairs on fixtures, buildings, equipment, vessels
and fences. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 9211 Crop
farm labourers 9212 Livestock farm labourers 9213
Mixed crop and livestock farm labourers 9214 Garden
and horticultural labourers 9215 Forestry labourers
9216 Fishery and aquaculture labourers Workers in
subsistence agriculture who perform a limited range of
simple and routine tasks, usually under the direction of
others, are classified in the relevant unit group in
Minor group 921, Agricultural, forestry and fishery
labourers. Workers in an agricultural setting whose
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„Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio
darbininkai“ pogrupiui. Žemės ūkio darbininkai, kurių
pagrindinis darbas yra vandens vežimas ir malkų
rinkimas, yra skiriami 9624 pogrupiui „Vandens vežikai
ir malkų rinkėjai“.

main tasks are fetching water and gathering firewood,
are classified in Unit group 9624, Water and firewood
collectors.

9211

Nekvalifikuoti kultūrinių lauko augalų ūkių darbininkai
Crop farm labourers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti kultūrinių lauko augalų ūkių darbininkai

Description:

Crop farm labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai ūkiuose Explanatory
atlieka nesudėtingus ir įprastus tokių augalininkystės
notes:
produktų, kaip vaisių, riešutų, javų ar daržovių,
gamybos darbus. Atliekamos užduotys: (a) kastuvų
naudojimas grioviams valyti ar kitais tikslais; (b)
atsargų, derliaus ir kitų medžiagų krovimas ar
iškrovimas; (c) šiaudų, šieno ir panašių medžiagų
grėbimas ir krovimas; (d) pasėlių laistymas, retinimas ir
ravėjimas rankomis ar naudojant rankinius įrankius; (e)
vaisių, riešutų, daržovių ir kito derliaus rinkimas; (f)
kultūrinių lauko augalų, pavyzdžiui, ryžių, sodinimas ir
derliaus nuėmimas rankomis; (g) produktų rūšies
rūšiavimas, rišimas į ryšulėlius, pakavimas ir dėjimas į
tarą; (h) nedideli įrankių, įrenginių, pastatų ir tvorų
taisymo darbai. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Cukranendrių sodintojas – Vaisių rinkėjas –
Nekvalifikuotas ryžių laukų darbininkas – Daržovių
rinkėjas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos:
– Kvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio darbininkas
– 6111 – Nekvalifikuotas pastatų statybos darbininkas –
9313 – Malkų rinkėjas – 9624 – Vandens vežikas – 9624

9212

Nekvalifikuoti galvijų ūkių darbininkai
Livestock farm labourers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti galvijų ūkių darbininkai

Description:

Livestock farm labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai atlieka
Explanatory
nesudėtingus ir įprastus gyvulininkystės, įskaitant
notes:
paukščių ir vabzdžių, ūkio darbus. Atliekamos užduotys:
(a) kastuvų naudojimas grioviams valyti ar kitais tikslais;
(b) atsargų, derliaus ir kitų medžiagų krovimas ar
iškrovimas; (c) gyvulių šėrimas, girdymas ir valymas,
švaros jų tvartuose palaikymas; (d) gyvulių stebėjimas ir
informavimas apie jų būklę; (e) gyvulių prižiūrėjimas,
kad jie būtų sveiki ir sotūs; (f) pagalba ganant bandas,
varant iš ganyklos į ganyklą ir atskiriant gyvulius melžti,
kirpti ar skersti; (g) kiaušinių rinkimas ir jų dėjimas į
inkubatorius; (h) šiaudų, šieno ir kitų gyvulių pašaro bei
kraiko grėbimas, krovimas ir sandėliavimas; (i)
produktų, rūšiavimas, pakavimas ir dėjimas į tarą; (j)
nedideli įrankių, įrenginių, pastatų, ir tvorų taisymo
darbai. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Piemuo –
6121 – Kvalifikuotas galvijų ūkio darbininkas – 6121 –
Varovas – 6121 – Malkų rinkėjas – 9624 – Vandens
vežikas – 9624
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Crop farm labourers perform simple and routine tasks
in the production of crops such as fruit, nuts, grains
and vegetables on farms. Tasks include - (a) digging
and shovelling to clear ditches or for other purposes;
(b) loading and unloading supplies, produce and other
materials; (c) raking, pitching and stacking straw, hay
and similar material; (d) watering, thinning, and
weeding crops by hand or using hand tools; (e) picking
fruit, nuts, vegetables and other crops; (f) planting and
harvesting field crops, such as rice, by hand; (g)
grading, sorting, bunching and packing produce into
containers; (h) performing minor repairs on fixtures,
buildings, equipment and fences. Examples of the
occupations classified here: - Cane planter - Fruit
picker - Rice farm labourer - Vegetable picker Some
related occupations classified elsewhere: - Skilled farm
worker (field crops) - 6111 - Construction labourer 9313 - Firewood collector - 9624 - Water collector 9624

Livestock farm labourers perform simple and routine
tasks in farm production of animals, including poultry
and insects. Tasks include - (a) digging and shovelling
to clear ditches or for other purposes; (b) loading and
unloading supplies, produce and other materials; (c)
feeding, watering, and cleaning animals and keeping
their quarters clean; (d) monitoring livestock and
reporting on their condition; (e) assisting with
maintaining the health and welfare of livestock; (f)
assisting with herding, droving and separating livestock
for milking, shearing transportation or slaughter and
between pastures; (g) collecting eggs and placing in
incubators; (h) raking, pitching, stacking and storing
hay, straw and other types of animal feed and bedding
(i) grading, sorting, packing produce into containers; (j)
performing minor repairs on fixtures, buildings,
equipment and fences. Examples of the occupations
classified here: - Livestock farm labourer Some related
occupations classified elsewhere: - Shepherd – 6121 Skilled farm worker (livestock) - 6121 - Drover - 6121 Firewood collector - 9624 - Water collector - 9624
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9213

Nekvalifikuoti kultūrinių lauko augalų ir galvijų ūkių darbininkai
Mixed crop and livestock farm labourers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti kultūrinių lauko augalų ir galvijų ūkių
darbininkai

Description:

Mixed crop and livestock farm labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir
Explanatory
gyvulininkystės ūkio darbininkai atlieka nesudėtingus ir notes:
įprastus darbus augalininkystės ir gyvulininkystės
ūkiuose. Atliekamos užduotys: (a) kastuvų naudojimas
grioviams valyti ar kitais tikslais; (b) atsargų, derliaus ir
kitų medžiagų krovimas ar iškrovimas; (c) šiaudų, šieno
ir panašių medžiagų grėbimas ir krovimas; (d) pasėlių
laistymas, retinimas ir ravėjimas rankomis ar rankiniais
įrankiais; (e) vaisių, riešutų, daržovių bei kito derliaus
rinkimas, taip pat kiaušinių rinkimas; (f) kultūrinių lauko
augalų, pavyzdžiui, ryžių, sodinimas ir derliaus
nuėmimas rankomis; (g) gyvulių šėrimas, girdymas ir
valymas, švaros jų tvartuose palaikymas; (h) gyvulių
stebėjimas ir informavimas apie jų būklę; (i) pagalba
ganant bandas, varant iš ganyklos į ganyklą ir atskiriant
gyvulius melžti, kirpti ar skersti; (j) produktų rūšiavimas,
rišimas į ryšulėlius, pakavimas ir dėjimas į tarą; (k)
nedideli įrankių, įrenginių, pastatų ir tvorų taisymo
darbai. Šio pogrupio profesijos pavyzdys: –
Nekvalifikuotas ūkio darbininkas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Augalų ir gyvūnų
augintojas – 6130 – Malkų rinkėjas – 9624 – Vandens
vežikas – 9624

9214

Nekvalifikuoti sodininkystės, daržininkystės ir vaisininkystės ūkių darbininkai
Garden and horticultural labourers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti sodininkystės, daržininkystės ir
vaisininkystės ūkių darbininkai

Description:

Garden and horticultural labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio
Explanatory
darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus medžių,
notes:
krūmų, gėlių bei kitų augalų parkuose ir privačiuose
soduose auginimo ir priežiūros darbus, sodinukų,
svogūnėlių ir sėklų auginimo arba daržovių ir gėlių
auginimo darbus taikant intensyvaus auginimo
metodus. Atliekamos užduotys: (a) atsargų, derliaus,
įrankių ir įrenginių krovimas, iškrovimas ir perkėlimas;
(b) sodo žemės ir sklypų paruošimas naudojant
rankinius įrankius ar nesudėtingas mašinas; (c) pagalba
sodinant ir persodinant gėles, krūmus, medžius ir vejas;
(d) sodų priežiūra: laistymas ir ravėjimas, vejos
pjovimas; (e) sodų valymas ir šiukšlių šalinimas; (f)
pagalba veisiant ir sodinant sėklas, svogūnėlius ir
daigus, taip pat juos sodinant į vazonėlius; (g) augalų
priežiūra: laistymas ir ravėjimas; (h) augalų skynimas ir
pakavimas ruošiant juos parduoti ir vežti; (i) nedideli
įrankių, įrenginių, pastatų ir tvorų taisymo darbai. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Sodo darbininkas –
Nekvalifikuotas sodininkystės ūkio darbininkas – Vejos
pjovėjas – Medelyno darbininkas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Prekinio ūkio
sodininkas – 6113 – Kraštovaizdžio architektas – 6113 –
Sodininkas – 6113 – Nekvalifikuotas augalininkystės
ūkio darbininkas – 9211
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Mixed crop and livestock farm labourers perform
simple and routine tasks in farm production of both
crops and animals. Tasks include - (a) digging and
shovelling to clear ditches or for other purposes; (b)
loading and unloading supplies, produce and other
materials; (c) raking, pitching and stacking straw, hay
and similar material; (d) watering, thinning, and
weeding crops by hand or using hand tools; (e) picking
fruit, nuts, vegetables and other crops and collecting
eggs; (f) planting and harvesting field crops, such as
rice, by hand; (g) feeding, watering, and cleaning
animals and keeping their quarters clean; (h)
monitoring livestock, reporting on their condition; (i)
assisting with herding, droving and separating livestock
for milking, shearing transportation or slaughter and
between pastures; (j) grading, sorting, bunching and
packing produce into containers; (k) performing minor
repairs on fixtures, buildings, equipment and fences.
Examples of the occupations classified here: - Farm
labourer Some related occupations classified
elsewhere: - Skilled farm worker (mixed crop and
livestock) - 6130 - Firewood collector - 9624 - Water
collector - 9624

Garden and horticultural labourers perform simple and
routine tasks in operations to cultivate and maintain
trees, shrubs, flowers and other plants in parks and
private gardens, to produce saplings, bulbs and seeds,
or grow vegetables and flowers by intensive cultivation
techniques. Tasks include - (a) loading, unloading and
moving supplies, produce and equipment; (b)
preparing garden sites and plots using hand tools and
simple machines; (c) assisting with planting and
transplanting flowers, shrubs, trees and lawns; (d)
maintaining gardens by watering, weeding and
mowing lawns; (e) cleaning gardens and removing
rubbish; (f) assisting with propagating, planting and
potting seeds, bulbs and cuttings; (g) tending plants by
hand watering and weeding; (h) harvesting and
packaging plants for sale and transport; (i) performing
minor repairs on fixtures, buildings, equipment and
fences. Examples of the occupations classified here: Garden labourer - Horticultural labourer - Lawn mower
- Nursery labourer Some related occupations classified
elsewhere: - Market gardener - 6113 - Landscape
gardener - 6113 - Horticulturist - 6113 - Crop farm
labourer - 9211
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9215

Nekvalifikuoti miškininkystės darbininkai
Forestry labourers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti miškininkystės darbininkai

Description:

Forestry labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai atlieka
Explanatory
nesudėtingus ir įprastus natūralių ir pasodintų miškų
notes:
auginimo ir priežiūros darbus, taip pat miško ruošos,
kirtimo ir pjovimo darbus. Atliekamos užduotys: (a)
duobių kasimas medžiams sodinti; (b) rąstų ir
medienos dėjimas į rietuves ir krovimas; (c) atžalyno
valymas medyne ir jaunų sodinukų retinimas; (d) gaisrų
stebėjimo postų miškuose priežiūra; (e) didelių šakų ir
medžių viršūnių pjovimas, medžių genėjimas ir rąstų
pjovimas; (f) mechaninių ir rankinių pjūklų, skirtų
medžiams kirsti ir nukirstiems medžiams ir šakoms
pjaustyti į rąstus, naudojimas ir priežiūra; (g) sėklų
rinkimas ir sodinukų sodinimas; (h) nedideli miško
kelių, pastatų, įrankių ir įrenginių taisymo darbai ir
priežiūra. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Miško
kirtėjas – Miškų ūkio darbininkas – Medžių sodintojas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Kvalifikuotas miškų ūkio darbininkas – 6210

9216

Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros darbininkai
Fishery and aquaculture labourers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros darbininkai

Description:

Fishery and aquaculture labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio
Explanatory
darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus darbus,
notes:
susijusius su žuvų ir jūrų gėrybių auginimu, gaudymu ir
rinkimu akvakultūros ūkiuose, vidaus, priekrančių ir
giliuosiuose vandenyse. Atliekamos užduotys: (a) jūros
dugno valymas, auginamų žuvų ir moliuskų šėrimas; (b)
jūrų dumblių, samangyvių, valgomųjų jūrų moliuskų ir
kitų moliuskų rinkimas; (c) tinklų, valų ir kitų žvejybos
įrankių, taip pat denio įrenginių paruošimas; (d)
žvejybos įrankių naudojimas žuvims ir kitiems jūrų
gyvūnams gaudyti; (e) žuvų ir jūrų gėrybių valymas,
rūšiavimas ir apdėjimas ledu ir sūdymas, laimikio
krovimas į saugyklą; (f) denio paviršių ir žuvų saugyklos
valymas; (g) švartavimosi virvių tvarkymas prisijungiant
prie doko. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Nekvalifikuotas akvakultūros ūkio darbininkas –
Nekvalifikuotas žuvininkystės ūkio darbininkas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Žuvininkystės ūkio darbuotojas – 6221 – Priekrantės
žvejybos laivo kapitonas – 6222 –Priekrantės vandenų
žvejys – 6222 –Vidaus vandenų žvejys – 6222 –
Giliavandenės žvejybos žvejys – 6223

93

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai
Labourers in mining, construction, manufacturing and transport

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir
transporto darbininkai

Description:

Labourers in mining, construction, manufacturing and
transport

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, gamybos ir
Explanatory
transporto darbininkai dažniausiai atlieka nesudėtingus notes:
ir įprastus darbus, susijusius su gavyba, civiline statyba,
gamyba, transportu ir saugojimu, valdo žmogaus

Labourers in mining, construction, manufacturing and
transport perform simple and routine manual tasks in
mining, quarrying, civil engineering, building,
manufacturing, transport and storage operations, and
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Forestry labourers perform simple and routine tasks to
cultivate and maintain natural and plantation forests,
and logging, felling and sawing trees. Tasks include (a) digging holes for tree planting; (b) stacking and
loading logs and timber; (c) clearing undergrowth in
forest stands and thinning young plantations; (d)
maintaining look-out for fires in forests; (e) removing
major branches and tree tops, trimming branches and
sawing trunks into logs; (f) operating and maintaining
manual and hand held machine saws to fell trees and
cut felled trees and branches into logs; (g) collecting
seeds, and planting seedlings; (h) performing minor
repairs and maintenance of forest roads, buildings,
facilities, and equipment. Examples of the occupations
classified here: - Axeman/woman - Forestry labourer Tree planter Some related occupations classified
elsewhere: - Forestry worker (skilled) - 6210

Fishery and aquaculture labourers perform simple and
routine tasks to cultivate, catch and harvest fish and
seafood in aquaculture and inland, coastal and deep
sea fishing operations. Tasks include - (a) cleaning the
sea-bed and feeding fish and molluscs that are being
cultivated; (b) gathering seaweed, sea mosses, clams
and other molluscs; (c) preparing nets, lines and other
fishing tackle and other deck equipment; (d) operating
fishing gear to catch fish and other marine life; (e)
cleaning, sorting and packing fish and seafood in ice
and salt and stowing catch in hold; (f) cleaning deck
surfaces and fish hold; (g) handling mooring lines
during docking. Examples of the occupations classified
here: - Aquaculture labourer - Fishery labourer Some
related occupations classified elsewhere: - Fish farmer 6221 - Coastal fishery skipper - 6222 Fisherman/woman (coastal waters) - 6222 Fisherwoman/man (inland waters) - 6222 - Deep sea
fisherman/woman - 6223
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stumiamas ar gyvulių traukiamas transporto priemones
ir mašinas. Daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų
darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO
kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės atliekamos
užduotys: duobių kasimas ir iškastų medžiagų, smėlio,
grunto ir žvyro išsklaidymas naudojant rankinius
įrankius; medžiagų, įrangos, produktų, atsargų, bagažo
ir krovinių rūšiavimas, pakrovimas, iškrovimas, krovimas
į rietuves ir sandėliavimas rankomis; mašinų, įrangos,
įrankių ir aikštelių valymas; medžiagų ir produktų
pakavimas ir išpakavimas bei taros ir lentynų
prikrovimas rankomis; žmogaus stumiamų ir gyvulių
traukiamų transporto priemonių ir mašinų valdymas ir
vairavimas. Šio pagrindinio pogrupio profesijos
skirstomos į tokias grupes: 931 Nekvalifikuoti gavybos
ir statybos darbininkai 932 Nekvalifikuoti apdirbimo
pramonės darbininkai 933 Nekvalifikuoti transporto ir
sandėliavimo darbininkai

operate human powered and animal drawn vehicles
and machinery. Most occupations in this sub-major
group require skills at the first ISCO skill level. Task
performed by workers in this sub-major group usually
include: digging holes and spreading excavated
materials, sand, soil, and gravel using hand-held tools;
sorting, loading, unloading, moving stacking and
storing materials, equipment, products, supplies,
baggage and cargo by hand; cleaning machinery,
equipment, tools and work sites; packing and
unpacking material and products and filling containers
and shelves with products by hand; operating human
powered and animal drawn vehicles and machinery
Occupations in this sub-major group are classified into
the following minor groups: 931 Mining and
construction labourers 932 Manufacturing labourers
933 Transport and storage labourers

931

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai
Mining and construction labourers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai

Description:

Mining and construction labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai atlieka
nesudėtingus ir įprastus gavybos, karjerų
eksploatavimo ir statybų darbus rankiniais įrankiais.
Pagrindinės atliekamos užduotys: duobių ir griovių
kasimas ir užkasimas rankiniais įrankiais; kasimas ir
iškastų žemių, smėlio, grunto ir žvyro išsklaidymas;
įrankių, medžiagų ir įrenginių rūšiavimas, pakrovimas,
iškrovimas, krovimas į rietuves ir sandėliavimas bei jų
vežiojimas po statybvietes; mašinų, įrenginių, įrankių ir
statybviečių valymas, kliūčių šalinimas. Šios grupės
profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9311
Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo
darbininkai 9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių
statybos darbininkai 9313 Nekvalifikuoti pastatų
statybos darbininkai

Explanatory
notes:

Mining and construction labourers perform simple and
routine manual tasks in mining, quarrying, civil
engineering and building operations. Tasks performed
usually include: digging and filling holes and trenches
using hand held tools; shovelling and spreading
excavated materials, sand, soil, and gravel; sorting,
loading, unloading, stacking and storing tools,
materials and equipment and transporting them
around work sites; cleaning machinery, equipment,
tools and work sites and removing obstructions.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit groups: 9311 Mining and quarrying
labourers 9312 Civil engineering labourers 9313
Building construction labourers

9311

Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai
Mining and quarrying labourers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo
darbininkai

Description:

Mining and quarrying labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo
Explanatory
darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus darbus,
notes:
susijusius su gavyba, ir darbus akmens skaldyklose bei
karjeruose. Atliekamos užduotys: (a) pagalba kasinių ir
karjerų darbuotojams prižiūrint mašinas, įrangą ir
kasinių bei akmens skaldymo įrenginius; (b) gavybos
įrangos surinkimas ir išrinkimas; (c) pastolių, esančių
neeksploatuojamose šachtose ir karjeruose,
pašalinimas; (d) pavojingų iškyšų šalinimas kasiniuose ir
karjeruose; (e) šiukšlių pašalinimas ir tinkamų naudoti
medžiagų ir įrangos bei akmenų ir rūdos surinkimas iš
darbo vietų pabaigus gavybos darbus; (f) mašinų,
įrenginių, įrankių, važiuojamųjų kelių ir vilkimo bėgių
valymas; (g) kitų kasinių darbininkų naudojamų įrankių,
medžiagų ir atsargų rūšiavimas, pakrovimas,
iškrovimas, krovimas į rietuves ir sandėliavimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Anglies pavyzdžių
rinkėjas – Kasyklos darbininkas – Karjero darbininkas
Kai kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Kasybos gręžinių gręžėjas – 8111 – Kalnakasys – 8111 –
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Mining and quarrying labourers perform routine tasks
in mining and quarrying operations. Tasks include - (a)
assisting miners and quarriers in maintaining
machinery, equipment, and mine and quarry
installations; (b) assembling and dismantling mining
equipment; (c) removing tunnel supports from disused
workings in mines and quarries; (d) removing
dangerous projections from mine and quarry workings;
(e) removing waste and serviceable materials and
equipment from work areas after extraction activities
have been completed, and clearing rock and mineral
spills; (f) cleaning machinery, equipment, tools,
roadways and haulage tracks; (g) sorting, loading,
unloading, stacking and storing tools, materials and
supplies used by other mine workers. Examples of the
occupations classified here: - Coal sampler - Mining
labourer - Quarry labourer Some related occupations
classified elsewhere: - Driller (mining) - 8111 - Miner 8111 - Mining plant operator - 8111 - Quarrier - 8111 Driller (oil or gas well) - 8113 - Drilling plant operator 307/323
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Kasybos įrenginių operatorius – 8111 – Karjero
darbininkas – 8111 – Naftos ir dujų gręžinių gręžėjas –
8113 – Gręžimo įrenginių operatorius – 8113

8113

9312

Nekvalifikuoti civilinės statybos darbininkai
Civil engineering labourers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti civilinės statybos darbininkai

Description:

Civil engineering labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai
Explanatory
atlieka įprastus darbus, susijusius su kelių ir
notes:
geležinkelių tiesyba, užtvankų ir kitų inžinerinių statinių
statyba ir priežiūra. Atliekamos užduotys: (a) duobių ir
griovių kasimas ir užkasimas rankiniais įrankiais; (b)
žvyro ir panašių medžiagų kasimas ir išsklaidymas; (c)
akmens, betono ir asfalto skaldymas ir smulkinimas
naudojant gręžiamuosius plaktukus; (d) statybos
medžiagų, iškastų medžiagų ir įrangos pakrovimas ir
iškrovimas ir jų vežimas iš vienos statybvietės į kitą
vienračiais ir rankiniais vežimėliais; (e) darbo vietų
valymas ir kliūčių šalinimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Nekvalifikuotas statybos darbininkas –
Užtvankų priežiūros darbininkas – Žemės darbų
darbininkas

9313

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai
Building construction labourers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai

Description:

Building construction labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai atlieka
nesudėtingus ir įprastus pastatų statybos ir griovimo
darbus. Atliekamos užduotys: (a) panaudotų plytų
valymas ir kitų paprastų pastatų griovimo darbų
atlikimas; (b) tokių medžiagų, kaip betonas, tinkas ir
cemento skiedinys, maišymas, pylimas ir užtepimas; (c)
duobių ir griovių kasimas ir užkasimas rankiniais
įrankiais; (d) smėlio, grunto, žvyro ir panašių medžiagų
išsklaidymas; (e) statybos medžiagų, iškastų medžiagų
ir įrangos pakrovimas ir iškrovimas ir jų vežimas iš
vienos statybvietės į kitą vienračiais ir rankiniais
vežimėliais; (f) darbo vietų valymas ir kliūčių šalinimas.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Plytų mūrininko
padėjėjas – Nekvalifikuotas statybos darbininkas –
Nekvalifikuotas griovimo darbininkas – Skiedinio
nešiotojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Plytų mūrininkas – 7112 – Statybininkas –
7111 – Pastatų griovėjas – 7119

Explanatory
notes:

Building construction labourers perform routine tasks
in connection with building construction and
demolition work. Tasks include - (a) cleaning used
building bricks and doing other simple work on
demolition sites; (b) mixing, pouring and spreading
materials such as concrete, plaster and mortar; (c)
digging and filling holes and trenches using hand held
tools; (d) spreading sand, soil, gravel and similar
materials; (e) loading and unloading construction
materials, excavated material and equipment and
transporting them around construction sites using
wheelbarrows, hods and hand trucks; (f) cleaning work
sites and removing obstructions. Examples of the
occupations classified here: - Bricklayer's assistant Construction labourer (building work) - Demolition
labourer - Hod carrier Some related occupations
classified elsewhere: - Bricklayer - 7112 - House builder
- 7111 - Building wrecker - 7119

932

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
Manufacturing labourers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

Description:

Manufacturing labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
rankomis atlieka nesudėtingus ir įprastus su gamyba
susijusias darbus, padėdami įrenginių operatoriams ir
surinkėjams. Pagrindinės atliekamos užduotys:
medžiagų ir įvairių produktų pakavimas rankomis;
butelių, dėžių, maišelių ir kitų pakuočių bei fasuočių
pripildymas rankomis; produktų ir taros ženklinimas
rankomis; transporto priemonių pakrovimas ir
iškrovimas; prekių, žaliavų ar įrangos nešimas į darbo

Explanatory
notes:

Manufacturing labourers perform a variety of simple
and routine manual tasks in manufacturing to assist
the work of machine operators and assemblers. Tasks
performed usually include: packing material and
various products by hand; filling bottles, boxes, bags
and other containers with products by hand; labelling
products and containers by hand; loading and
unloading vehicles; conveying goods, material,
equipment to work area; cleaning machinery,
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Civil engineering labourers perform routine tasks in
connection with the building and maintenance of
roads, railways, dams and other civil engineering
projects. Tasks include - (a) digging and filling holes
and trenches using hand held tools; (b) shovelling and
spreading gravel and related materials; (c) trimming
and cutting rocks and concrete and bitumen surfaces
using jack-hammers; (d) loading and unloading
construction materials, excavated material and
equipment and transporting them around construction
sites using wheelbarrows and hand trucks; (e) cleaning
worksites and removing obstructions. Examples of the
occupations classified here: - Construction labourer
(civil engineering) - Maintenance labourer (dams) Earthmoving labourer
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vietą; mašinų, įrenginių ir įrankių valymas; produktų ir
jų dalių rūšiavimas rankomis. Šios grupės profesijos
skirstomos į tokius pogrupius: 9321 Pakuotojai
(rankomis) 9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti
apdirbimo pramonės darbininkai

equipment and tools; sorting of products or
components by hand. Occupations in this minor group
are classified into the following unit groups: 9321 Hand
packers 9329 Manufacturing labourers not elsewhere
classified

9321

Pakuotojai (rankomis)
Hand packers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pakuotojai (rankomis)

Description:

Hand packers

Aiškinamosios
pastabos:

Pakuotojai (rankomis) sveria, pakuoja ir ženklina
medžiagas ir gaminius. Atliekamos užduotys: (a)
medžiagų ir įvairių produktų svėrimas, vyniojimas,
sandarinimas ir pakavimas rankomis; (b) butelių,
skardinių, dėžių, maišelių ir kitų pakuočių bei fasuočių
pripildymas rankomis; (c) produktų, pakuočių ir
fasuočių ženklinimas rankomis. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Ženklintojas (rankomis) – Pakuotojas
(rankomis) – Vyniotojas (rankomis) Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Ženklinimo įrangos
operatorius – 8183 – Pakavimo įrangos operatorius –
8183 – Įvyniojimo įrangos operatorius – 8183

Explanatory
notes:

Hand packers weigh, pack and label materials and
products by hand. Tasks include - (a) weighing,
wrapping, sealing and packing material and various
products by hand; (b) filling bottles, cans, boxes, bags
and other containers with products by hand; (c)
labelling products, packages and various containers by
hand. Examples of the occupations classified here: Labeller (hand) - Packer (hand) - Wrapper (hand) Some
related occupations classified elsewhere: - Labelling
machine operator - 8183 - Packing machine operator 8183 - Wrapping machine operator - 8183

9329

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai
Manufacturing labourers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės
darbininkai

Description:

Manufacturing labourers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės
Explanatory
darbininkai padeda mašinų operatoriams ir surinkėjams notes:
ir atlieka rankomis nesudėtingus, įvairius ir įprastus
darbus, susijusius su gamyba, išskyrus produktų
pakavimą ir ženklinimą. Atliekamos užduotys: (a)
prekių, medžiagų, įrangos ir kitų daiktų nešimas į darbo
vietas ir gaminių surinkimas; (b) transporto priemonių,
sunkvežimių ir vežimėlių pakrovimas ir iškrovimas; (c)
kamščių mašinose šalinimas, mašinų, įrenginių ir įrankių
valymas; (d) produktų ir jų dalių rankinis rūšiavimas. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Butelių rūšiuotojas –
Gamyklos pagalbininkas – Medžiagų tvarkytojas –
Krovikas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Elektrinės įrangos surinkėjas – 8212 –
Elektroninės įrangos surinkėjas – 8212 – Odinių
gaminių surinkėjas – 8219 – Guminių gaminių
surinkėjas – 8219 – Pakuotojas (rankomis) – 9321

933

Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai
Transport and storage labourers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai

Description:

Transport and storage labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti transporto darbininkai ir krovikai varo,
Explanatory
stumia dviračius ir panašias transporto priemones,
notes:
vadelioja gyvulius, traukiančius transporto priemones,
skirtas keleiviams ar prekėms vežti, valdo gyvulių
traukiamas mašinas, nešioja krovinius ir bagažą bei
krauna prekes į lentynas. Pagrindinės atliekamos
užduotys: dviračių ir panašių transporto priemonių
keleiviams ar prekėms vežti stūmimas ar varymas;
gyvulių, traukiančių transporto priemones keleiviams ar
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Manufacturing labourers not elsewhere classified assist
the work of machine operators and assemblers and
perform a variety of simple and routine manual tasks in
manufacturing, excluding packing and labelling
finished products. Tasks include - (a) conveying goods,
material, equipment, and other items to work areas,
and removing finished pieces; (b) loading and
unloading vehicles, trucks and trolleys; (c) clearing
machine blockages, cleaning machinery, equipment
and tools; (d) carrying out manual sorting of products
or components. Examples of the occupations classified
here: - Bottle sorter - Factory hand - Material handler Stacker Some related occupations classified elsewhere:
- Electrical equipment assembler - 8212 - Electronic
equipment assembler - 8212 - Leather products
assembler - 8219 - Rubber products assembler- 8219 Hand packer - 9321

Transport and storage labourers propel cycles and
similar vehicles and drive animal-drawn vehicles to
transport passengers or goods, drive animal-drawn
machinery, handle freight and baggage and stock
shelves. Tasks performed usually include: propelling
cycles and similar vehicles to transport passengers or
goods, driving animal-drawn vehicles to transport
passengers or goods, driving animal-drawn machinery,
carrying out freight handling by hand, and stocking
309/323
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prekėms vežti, vadeliojimas; gyvulių traukiamų mašinų
valdymas; krovinių nešiojimas rankomis, prekių
krovimas į lentynas ir išdėstymo vietas parduotuvėse.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
9331 Rankinių ir pedalinių transporto priemonių
vairuotojai 9332 Traukiančių transporto priemones ir
mašinas gyvulių vadeliotojai 9333 Krovikai 9334 Prekių
krovėjai į lentynas

shelves and display areas in stores. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 9331 Hand and pedal vehicle drivers 9332
Drivers of animal-drawn vehicles and machinery 9333
Freight handlers 9334 Shelf fillers

9331

Rikšos vežimėlių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai
Hand and pedal vehicle drivers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Rikšos vežimėlių ir pedalinių transporto priemonių
vairuotojai

Description:

Hand and pedal vehicle drivers

Aiškinamosios
pastabos:

Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai
vairuoja, varo, traukia ar stumia dviračius, vežimėlius ir
panašias transporto priemones, kad perduotų
pranešimus ir nuvežtų keleivius ar prekes. Atliekamos
užduotys: (a) prekių pakrovimas ir iškrovimas, pagalba
įlipantiems ir išlipantiems iš transporto priemonės
keleiviams; (b) transporto priemonės vairavimas
reikiama kryptimi, atsižvelgiant į kitų transporto
priemonių judėjimą ir eismo taisykles; (c) transporto
priemonės dalių apžiūra, siekiant nustatyti
nusidėvėjimą ar pažeidimą; (d) techninė transporto
priemonės priežiūra, smulkių remonto darbų atlikimas
ir atsarginių dalių keitimas; (e) mokesčio už paslaugas
surinkimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Dviračių kurjeris – Pedalinės transporto priemonės
vairuotojas – Dviratės rikšos vairuotojas – Rikšos
traukikas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Profesionalus dviratininkas – 3421 –
Motociklo vairuotojas – 8321

Explanatory
notes:

Hand and pedal vehicle drivers propel cycles, hand
carts and similar vehicles to deliver messages and
transport passengers or goods. Tasks include - (a)
loading and unloading goods, or assisting passengers
in getting on or off a vehicle; (b) moving vehicle in the
desired direction with due regard to other traffic and
traffic regulations; (c) inspecting vehicle components to
identify wear and damage; (d) maintaining vehicle,
making minor repairs and installing replacement parts;
(e) collecting fares or charges. Examples of the
occupations classified here: - Bicycle courier - Pedal
vehicle driver - Cycle rickshaw driver - Rickshaw puller
Some related occupations classified elsewhere: Bicycle racer - 3421 - Motorcycle rider - 8321

9332

Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai
Drivers of animal-drawn vehicles and machinery

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių
vadeliotojai

Description:

Drivers of animal-drawn vehicles and machinery

Aiškinamosios
pastabos:

Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių
Explanatory
vadeliotojai vadelioja gyvulius, traukiančius transporto notes:
priemones, veža keleivius ar prekes ir valdo gyvulių
traukiamas mašinas (dažniausiai žemės ūkio).
Atliekamos užduotys: (a) gyvulių kinkymas prie
transporto priemonės ar mašinos; (b) prekių
pakrovimas ir iškrovimas, pagalba įlipantiems ar
išlipantiems iš transporto priemonės keleiviams; (c)
gyvulių vadeliojimas reikiama kryptimi, atsižvelgiant į
kitų transporto priemonių judėjimą ir eismo taisykles;
(d) mokesčio už paslaugas surinkimas; (e) gyvulių,
traukiančių vagonėlius kasiniuose ar karjeruose,
vadeliojimas; (f) gyvulių, įkinkytų į žemės ūkio ar kitus
padargus, vadeliojimas; (g) darbinių dramblių
vadeliojimas; (h) nesudėtingų remonto darbų atlikimas
ir atsarginių dalių keitimas, transporto priemonės geros
būklės palaikymas; (i) gyvulių prižiūrėjimas ir šėrimas.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Transporto
priemonę traukiančių kinkomųjų gyvulių vadeliotojas –
Gyvulių kinkinio vadeliotojas – Dramblių varovas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Profesionalus jojikas – 3421
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Drivers of animal-drawn vehicles and machinery drive
animal-drawn vehicles to transport passengers or
goods, as well as animal-drawn machinery usually in
connection with farming. Tasks include - (a) harnessing
animals and hitching them to vehicles or machinery; (b)
loading or unloading goods, or assisting passengers in
getting on or off a vehicle; (c) driving animals in the
desired direction with due regard to other traffic and
traffic regulations; (d) collecting fares or charges; (e)
driving animals to haul wagons in mines or quarries; (f)
driving animals hitched to farm or other machinery; (g)
driving working elephants; (h) maintaining vehicle or
machinery, making minor repairs and installing
replacement parts; (i) grooming and feeding animals.
Examples of the occupations classified here: - Animaldrawn vehicle driver - Animal train driver - Mahout
Some related occupations classified elsewhere: Jockey - 3421
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9333

Krovikai
Freight handlers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Krovikai

Description:

Freight handlers

Aiškinamosios
pastabos:

Krovikai atlieka tokius darbus, kaip baldų ir kitų namų
Explanatory
apyvokos reikmenų pakavimas, nešimas, pakrovimas ir notes:
iškrovimas, laivų ar lėktuvų krovinių pakrovimas ir
iškrovimas arba prekių nešimas ir krovimas įvairiuose
sandėliuose. Atliekamos užduotys: (a) įstaigos ar namų
baldų, mašinų, prietaisų ir panašių prekių, kurias reikia
pervežti iš vienos vietos į kitą, pakavimas; (b)
pakraunamų ar iškraunamų prekių nešimas iš
sunkvežimių, vagonų, laivų ar lėktuvų; (c) grūdų, anglių,
smėlio ir panašių medžiagų krovimas ir iškrovimas ant
konvejerio takų, tiekiant jas vamzdynais ir pan.; (d)
pagrindinių krante esančių vamzdynų įrenginių
sujungimas žarnomis su baržų rezervuarais, tanklaiviais
ir kitais laivais, kad būtų galima perpumpuoti naftą,
skystintąsias dujas ir kitus skysčius; (e) prekių nešimas į
sandėlius bei panašias patalpas ir tvarkingas krovimas į
rietuves; (f) krovinių rūšiavimas prieš pakrovimą ir
iškrovimą. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Bagažo
krovėjas – Krovikas – Sandėlio nešikas Kai kurios kitur
priskirtos giminiškos profesijos: – Krano operatorius –
8343 – Krautuvo vairuotojas – 8344 – Bagažo nešikas –
9621 – Viešbučio durininkas – 9621

9334

Prekių krovėjai į lentynas
Shelf fillers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Prekių krovėjai į lentynas

Description:

Shelf fillers

Aiškinamosios
pastabos:

Prekių krovėjai į lentynas pildo prekių lentynas ir
Explanatory
vitrinas, palaiko švarą ir tvarką prekybos centruose ir
notes:
kitose mažmeninės ir didmeninės prekybos
parduotuvėse. Atliekamos užduotys: (a) tvarkingas
prekių dėjimas į dėtuves ar ant lentynų, stambių prekių
krovimas ant grindų; (b) lentynų pildymas prekėmis
užtikrinant, kad anksčiausiai suvartotinos prekės būtų
lentynos priekyje; (c) pasibaigusio galiojimo laiko
prekių paėmimas; (d) tvarkos lentynose palaikymas,
paimant prekes, kurios turi būti kitoje vietoje; (e)
stebėjimas, kas buvo parduota, ir reikiamų prekių
atnešimas iš sandėlio; (f) klientų pageidaujamų prekių
paėmimas iš lentynos ar atnešimas iš sandėlio; (g)
klientų informavimas, kurioje vietoje galima rasti
ieškomų prekių; (h) iš gamintojo ar platintojo gaunamų
prekių priėmimas, atidarymas, išpakavimas ir
pažeidimų tikrinimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Naktinis prekių krovėjas į lentynas –
Prekių krovėjas į lentynas – Prekių krovėjas

94

Pagalbiniai maisto gamybos darbininkai
Food preparation assistants

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Pagalbiniai maisto gamybos darbininkai

Description:

Food preparation assistants

Aiškinamosios
pastabos:

Maisto ruošimo padėjėjai ruošia ir gamina neįvairius
Explanatory
užsakomus pusgaminius ar gėrimus, valo stalus, virtuvę notes:
ir plauna indus. Daugelio šio pagrindinio pogrupio
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam
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Freight handlers carry out tasks such as packing,
carrying, loading and unloading furniture and other
household items, or loading and unloading ship and
aircraft cargoes and other freight, or carrying and
stacking goods in various warehouses. Tasks include (a) packing office or household furniture, machines,
appliances and related goods to be transported from
one place to another; (b) carrying goods to be loaded
on or unloaded from vans, trucks, wagons, ships, or
aircraft; (c) loading and unloading grain, coal, sand,
baggage, and other items by placing them on
conveyor-belts, pipes, and other conveyances; (d)
connecting hoses between main shore installation
pipes and tanks of barges, tankers and other ships to
load and unload petroleum, liquefied gases and other
liquids; (e) carrying and stacking goods in warehouses
and similar establishments; (f) sorting cargo prior to
loading and unloading; Examples of the occupations
classified here: - Baggage handler - Freight handler Warehouse porter Some related occupations classified
elsewhere: - Crane operator - 8343 - Forklift operator 8344 - Luggage porter - 9621 - Hotel porter - 9621

Shelf fillers stock shelves and display areas and keep
stock clean and in order in supermarkets and other
retail and wholesale shops. Tasks include - (a) placing
goods neatly in bins and on racks, and stacking bulky
goods on floors; (b) filling shelves with goods ensuring
goods with the earliest use-by dates are at the front of
shelves; (c) removing goods with past due use-by
dates; (d) maintaining shelf order by removing stock
belonging in a different location; (e) noting what has
been sold and collecting goods needed from the
stockroom; (f) obtaining articles for customers from
shelf or stockroom; (g) directing customers to location
of articles sought; (h) receiving, opening, unpacking,
and inspecting for damage merchandise from
manufacturer or distributor. Examples of the
occupations classified here: - Night filler - Stock filler Stock handler

Food preparation assistants prepare and cook to order
a small variety of pre-cooked food or beverages, clear
tables, clean kitchen areas and wash dishes. Most
occupations in this sub-major group require skills at
311/323
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ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
nesudėtingų patiekalų arba pusgaminių ir gėrimų
ruošimas, pavyzdžiui, sumuštinių, picų, žuvies ir
gruzdintų bulvyčių, salotų ir kavos; maisto produktų
plovimas, pjaustymas, matavimas ir maišymas
patiekalams gaminti; maisto ruošimo įrangos,
pavyzdžiui, kepimo krosnelių, mikrobangų krosnelių ir
gruzdintuvių, valdymas; virtuvės, maisto ruošimo ir
tiekimo vietų valymas; virtuvėse ir restoranuose
naudojamų maisto gamybos ir kitų įrankių valymas. Šio
pagrindinio pogrupio profesijos klasifikuojamos šioje
grupėje: 941 Maisto ruošimo padėjėjai

the first ISCO skill level. Tasks performed by workers in
this sub- major group usually include: preparing simple
or pre-prepared foods and beverages such as
sandwiches, pizzas, fish and chips, salads, and coffee;
washing, cutting, measuring and mixing foods for
cooking; operating cooking equipment such as grills,
microwaves and deep-fat fryers; cleaning kitchens,
food preparation areas and service areas; cleaning
cooking and general utensils used in kitchens and
restaurants. Occupations in this sub- major group are
classified into the following minor group: 941 Food
preparation assistants

941

Maisto gaminimo padėjėjai
Food preparation assistants

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Maisto gaminimo padėjėjai

Description:

Food preparation assistants

Aiškinamosios
pastabos:

Maisto ruošimo padėjėjai ruošia ir gamina neįvairius
Explanatory
užsakomus pusgaminius ar gėrimus, valo stalus, virtuvę notes:
ir plauna indus. Pagrindinės atliekamos užduotys:
nesudėtingų patiekalų arba pusgaminių ir gėrimų
ruošimas, pavyzdžiui, sumuštinių, picų, žuvies ir
gruzdintų bulvyčių, salotų ir kavos; maisto produktų
plovimas, pjaustymas, matavimas ir maišymas
patiekalams gaminti; maisto ruošimo įrangos,
pavyzdžiui, kepimo krosnelių, mikrobangų krosnelių ir
gruzdintuvių, valdymas; virtuvės, maisto ruošimo ir
tiekimo vietų valymas; virtuvėse ir restoranuose
naudojamų maisto gamybos ir kitų įrankių valymas.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
9411 Greitojo maisto ruošėjai 9412 Virtuvės
pagalbininkai

9411

Greitojo maisto ruošėjai
Fast food preparers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Greitojo maisto ruošėjai

Description:

Fast food preparers

Aiškinamosios
pastabos:

Greitojo maisto ruošėjai gamina ir ruošia riboto
Explanatory
pasirinkimo maistą ir gėrimus, kurių gamyba apima
notes:
nesudėtingus ruošos darbus ir nedidelį kiekį produktų.
Jie gali priimti užsakymus iš klientų ir aptarnauti
klientus prie prekystalio ar staliukų. Atliekamos
užduotys: (a) nesudėtingų patiekalų ar pusgaminių ir
gėrimų ruošimas, pavyzdžiui, sumuštinių, mėsainių,
picų, žuvies ir gruzdintų bulvyčių, salotų ir kavos; (b)
maisto produktų plovimas, pjaustymas, matavimas ir
maišymas patiekalams ruošti; (c) didelių kiekių vieno
proceso maisto ruošimo įrangos, pavyzdžiui, kepimo
krosnelių, gruzdintuvių ir keptuvių, valdymas; (d)
pusgaminių pakartotinis šildymas; (e) maisto ruošimo
vietų, maisto ruošimo paviršių ir įrankių valymas; (f)
maisto ir gėrimų užsakymų priėmimas ir aptarnavimas
užkandinėse, kurios specializuojasi ruošti greitąjį maistą
ir maistą išsinešti; (g) greitajam maistui reikalingų
produktų užsakymas ir priėmimas; (h) sanitarijos,
sveikatos ir saugos standartų laikymasis darbo vietose;
(i) tikrinimas, ar paruoštas maistas atitinka kokybės ir
kiekio reikalavimus. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai:
– Greitojo maisto ruošėjas – Mėsainių gamintojas –
Picų kepėjas – Skubaus užsakymo maisto virėjas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: –
Vyriausiasis virėjas – 3434 – Virėjas – 5120 – Savitarnos
valgyklos prekystalio
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Food preparation assistants prepare and cook to order
small variety of pre-cooked food or beverages, clear
tables, clean kitchen areas and wash dishes. Tasks
performed usually include: preparing simple or preprepared foods and beverages such as sandwiches,
pizzas, fish and chips, salads, and coffee; washing,
cutting, measuring and mixing foods for cooking;
operating cooking equipment such as grills,
microwaves and deep-fat fryers; cleaning kitchens,
food preparation areas and service areas; cleaning
cooking and general utensils used in kitchens and
restaurants. Occupations in this minor group are
classified into the following unit groups: 9411 Fast
food preparers 9412 Kitchen helpers

Fast food preparers prepare and cook to order a
limited range of foods or beverages that involve simple
preparation processes and a small number of
ingredients. They may take orders from customers and
serve at counters or tables. Tasks include - (a)
preparing simple or pre-prepared foods and beverages
such as sandwiches, hamburgers, pizzas, fish and chips,
salads, and coffee; (b) washing, cutting, measuring and
mixing foods for cooking; (c) operating large-volume
single-process cooking equipment such as grills, deepfat fryers or griddles; (d) re-heating pre-prepared food;
(e) cleaning food preparation areas, cooking surfaces
and utensils; (f) taking and serving food and beverage
orders in eating places that specialize in fast service
and carry-out food; (g) ordering and taking delivery of
fast food ingredients; (h) maintaining sanitation, health,
and safety standards in work areas; (i) verifying that
prepared food meets requirements for quality and
quantity. Examples of the occupations classified here: Fast-food cook - Hamburger maker - Pizza maker Short order cook Some related occupations classified
elsewhere: - Chef - 3434 - Cook - 5120 - Food service
counter attendant - 5246 Jobs that combine
preparation of simple food items with taking orders,
serving clients and calculating or receiving payment
should be classified in Unit group 5246, Food service
312/323
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pardavėjas – 5246 Pastabos Darbininkai, kurie atlieka
nesudėtingų patiekalų ruošimo darbus, ir priima
užsakymus, aptarnauja klientus ir apskaičiuoja arba
pateikia sąskaitą, turėtų būti skiriami 5246 pogrupiui
„Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai“, nebent
klientų aptarnavimas būtų nepagrindinė darbo dalis.

counter attendants, unless client service is an incidental
component of the work.

9412

Virtuvės pagalbininkai
Kitchen helpers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Virtuvės pagalbininkai

Description:

Kitchen helpers

Aiškinamosios
pastabos:

Virtuvės pagalbininkai valo stalus, virtuvę, plauna indus, Explanatory
ruošia maisto produktus ir atlieka kitus darbus
notes:
padėdami darbuotojams, kurie ruošia ir patiekia maistą
ir gėrimus. Atliekamos užduotys: (a) virtuvių, maisto
ruošimo ir tiekimo vietų valymas; (b) pagalba maistą
ruošiantiems virėjams ir vyriausiesiems virėjams
plaunant, skutant, kapojant, pjaustant, matuojant ir
maišant maisto produktus; (c) indų maistui pateikti
sudėliojimas; (d) produktų išpakavimas, svėrimas ir
sudėjimas į šaldytuvus, spinteles ir kitas laikymo vietas;
(e) indų ir maisto ruošimo įrankių plovimas ir jų
sudėjimas į vietas; (f) nesudėtingų patiekalų ruošimas,
virimas, skrudinimas ir šildymas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Indų plovėjas (rankomis) – Virėjo
padėjėjas – Virtuvės pagalbininkas – Virtuvės
darbininkas – Virtuvės valytojas – Maisto sandėlio
darbuotojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Virėjas – 5120 – Greitojo maisto ruošėjas –
9411

95

Gatvės ir susiję pardavėjai ir paslaugų sektoriaus darbuotojai
Street and related sales and service workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Gatvės ir susiję pardavėjai ir paslaugų sektoriaus
darbuotojai

Description:

Street and related sales and service workers

Aiškinamosios
pastabos:

Gatvės pardavėjai ir gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai Explanatory
parduoda prekes, išskyrus vietoje suvartojamą maistą, notes:
ir teikia įvairias paslaugas gatvėje ir kitose viešosiose
vietose, pavyzdžiui, stotyse. Daugelio šio pagrindinio
pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų
pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės šio
pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys:
įvairių parduoti skirtų daiktų pirkimas ar gamyba;
parduoti skirtų daiktų pakrovimas ir iškrovimas ir jų
vežimas; apsirūpinimas paslaugoms teikti reikalingomis
medžiagomis; žmonių kalbinimas gatvėje siūlant
prekes ar paslaugas; batų valymas ir blizginimas;
automobilių langų plovimas ir blizginimas; įvairių
pavedimų atlikimas; pagalba vairuotojams statant
automobilį ir jo apsauga nesant vairuotojo; lankstinukų
ir nemokamų laikraščių dalijimas; mokesčio už prekes
ar paslaugas paėmimas. Šio pagrindinio pogrupio
profesijos skirstomos į tokias grupes: 951 Gatvėje
teikiamų paslaugų teikėjai 952 Gatvės pardavėjai
(išskyrus maisto)
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Kitchen helpers clear tables, clean kitchen areas, wash
dishes, prepare ingredients and perform other duties
to assist workers who prepare or serve food and
beverages. Tasks include - (a) cleaning kitchens, food
preparation areas and service areas; (b) assisting cooks
and chefs in preparation of food by washing, peeling,
chopping, cutting up measuring and mixing
ingredients; (c) assembling dishes for service; (d)
unpacking checking, transferring, weighing and storing
supplies in refrigerators, cupboards and other storage
areas; (e) washing dishes and cooking utensils and
putting them away; (f) preparing, cooking, toasting and
heating simple food items. Examples of the
occupations classified here: - Hand dish washer Kitchen assistant - Kitchen hand - Kitchen porter Kitchen steward - Pantry attendant Some related
occupations classified elsewhere: - Cook - 5120 - Fast
food preparer - 9411

Street and related sales and service workers sell goods,
excluding food for immediate consumptions, and
provide a variety of services on streets and in other
public places such as stations. Most occupations in this
sub-major group require skills at the first ISCO skill
level. Tasks performed by workers in this sub-major
group usually include: buying or making various items
for sale; loading and unloading items for sale and
transporting them; obtaining the materials necessary
to perform services; approaching people on the street
to offer goods or services; cleaning and polishing
shoes; cleaning and polishing car windows; running
errands; assisting drivers to find a parking place and
ensuring car is not damaged during driver’s absence;
handing out leaflets and free newspapers; receiving
immediate payment. Occupations in this sub-major
group are classified into the following minor groups:
951 Street and related service workers 952 Street
vendors (excluding food)
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951

Gatvės ir susiję paslaugų sektoriaus darbuotojai
Street and related service workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gatvės ir susiję paslaugų sektoriaus darbuotojai

Description:

Street and related service workers

Aiškinamosios
pastabos:

Gatvėje teikiamų paslaugų tiekėjai teikia įvairias iš karto Explanatory
gatvėje ir kitose viešosiose vietose atliekamas
notes:
paslaugas, įskaitant batų valymą, automobilių langų
plovimą, įvairių pavedimų atlikimą, ir turto priežiūrą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: apsirūpinimas
paslaugoms teikti reikalingomis medžiagomis; žmonių
kalbinimas gatvėje siūlant paslaugas; batų valymas ir
blizginimas; automobilių langų plovimas ir blizginimas;
įvairių pavedimų atlikimas; pagalba vairuotojams
statant automobilį ir jo apsauga nesant vairuotojo;
skrajučių, lankstinukų ir nemokamų laikraščių dalijimas;
mokesčio už paslaugas paėmimas. Šios grupės
profesijos pogrupis 9510 Gatvėje teikiamų paslaugų
teikėjai

9510

Gatvės ir susiję paslaugų sektoriaus darbuotojai
Street and related service workers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gatvės ir susiję paslaugų sektoriaus darbuotojai

Description:

Street and related service workers

Aiškinamosios
pastabos:

Gatvėje teikiamų paslaugų tiekėjai teikia įvairias iš karto Explanatory
gatvėje ir kitose viešosiose vietose atliekamas
notes:
paslaugas, įskaitant batų valymą, automobilių langų
plovimą, įvairių pavedimų atlikimą ir turto priežiūrą.
Atliekamos užduotys: (a) apsirūpinimas paslaugoms
teikti reikalingomis medžiagomis; (b) žmonių
kalbinimas gatvėje siūlant paslaugas; (c) batų valymas
ir blizginimas; (d) automobilių langų plovimas ir
blizginimas; (e) įvairių pavedimų atlikimas; (f) pagalba
vairuotojams statant automobilį ir jo apsauga nesant
vairuotojo; (g) skrajučių, lankstinukų ir nemokamų
laikraščių dalijimas; (h) mokesčio už paslaugas
paėmimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Pasiuntinukas – Batų valytojas – Automobilių stiklų
plovėjas – Automobilių saugotojas – Skrajučių
platintojas – Nemokamų laikraščių platintojas Kai
kurios kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Skrajučių
ir laikraščių išnešiotojas – 9621 – Kiemo prižiūrėtojas –
5245

952

Gatvės prekeiviai (išskyrus maisto)
Street vendors (excluding food)

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Gatvės prekeiviai (išskyrus maisto)

Description:

Street vendors (excluding food)

Aiškinamosios
pastabos:

Gatvės pardavėjai (išskyrus maisto) parduoda paprastai Explanatory
ribotą kiekį prekių (išskyrus vietoje suvartojamą maistą) notes:
gatvėje ir kitose viešosiose vietose, pavyzdžiui, stotyse,
kino ar kituose teatruose. Pagrindinės atliekamos
užduotys: parduoti skirtų daiktų pirkimas ar priėmimas
arba nesudėtingų daiktų gamyba; krepšių, padėklų,
lagaminų, stumiamų vežimėlių, dviračių, traukiamų
vežimėlių ar kitų transporto priemonių pakrovimas ir
iškrovimas vežant prekes į gatvėje esančias prekybos
vietas ar į kitas viešąsias vietas, pavyzdžiui, stotis ar
kino teatrus; prekių reklamavimas siekiant patraukti
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Street and related service workers provide a variety of
services on streets and in other public places, including
cleaning shoes, washing car windows, running errands,
looking after property, and providing other on-thespot street services. Tasks performed usually include:
obtaining the materials necessary to perform services;
approaching people on the street to offer services;
cleaning and polishing shoes; cleaning and polishing
car windows; running errands; assisting drivers to find a
parking place and ensuring car is not damaged during
driver’s absence; handing out leaflets and free
newspapers; receiving immediate payment.
Occupations in this minor group are classified into the
following unit group: 9510 Street and related service
workers

Street and related service workers provide a variety of
services on streets and in other public places, including
cleaning shoes, washing car windows, running errands,
handing out leaflets, looking after property, and
providing other on-the-spot street services. Tasks
include - (a) obtaining the materials necessary to
perform services; (b) approaching people on the street
to offer services; (c) cleaning and polishing shoes; (d)
cleaning and polishing car windows; (e) running
errands; (f) assisting drivers to find a parking place and
ensuring car is not damaged during driver’s absence;
(g) handing out leaflets and free newspapers; (h)
receiving immediate payment. Examples of the
occupations classified here: - Errand boy - Shoepolisher - Car window washer - Car guard - Leaflet
distributor - Free newspaper distributor Some related
occupations classified elsewhere: - Leaflet and
newspaper deliverer - 9621 - Forecourt attendant 5245

Street vendors (excluding food) sell a usually limited
range of goods (excluding food for immediate
consumption) in streets and public places such as
stations, cinemas or theatres. Tasks performed usually
include: buying or receiving items for sale, or making
simple items; loading and unloading basket, tray, suitcase, push-cart, bicycle, hand truck or other vehicle, to
transport goods to the streets or public places such as
stations or cinemas; displaying goods or calling out to
attract customer’s attention; approaching potential
customers on streets, or by going from house to
314/323
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klientų dėmesį; galimų klientų kalbinimas ir raginimas
pirkti gatvėje arba vaikštant po namų; mokesčio už
prekes paėmimas prekybos vietoje. Šios grupės
profesijos pogrupis 9520 Gatvės pardavėjai (išskyrus
maisto)

house, to offer street and offering goods for sale;
receiving immediate payment. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 9520 Street vendors (excluding food)

9520

Gatvės prekeiviai (išskyrus maisto)
Street vendors (excluding food)

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Gatvės prekeiviai (išskyrus maisto)

Description:

Street vendors (excluding food)

Aiškinamosios
pastabos:

Gatvės pardavėjai (išskyrus maisto) parduoda paprastai Explanatory
ribotą kiekį prekių (išskyrus vietoje suvartojamą maistą) notes:
gatvėje ir kitose viešosiose vietose, pavyzdžiui, stotyse,
kino ar kituose teatruose. Atliekamos užduotys: (a)
parduoti skirtų daiktų pirkimas ar priėmimas arba
nesudėtingų daiktų gamyba; (b) krepšių, padėklų,
lagaminų, stumiamų vežimėlių, dviračių, traukiamų
vežimėlių ar kitų transporto priemonių pakrovimas ir
iškrovimas vežant prekes į gatvėje esančias prekybos
vietas ar į kitas viešąsias vietas, pavyzdžiui, stotis ar
kino teatrus; (c) prekių reklamavimas siekiant patraukti
klientų dėmesį; (d) galimų klientų kalbinimas ir
raginimas pirkti gatvėje arba vaikštant po įstaigas ir
namus; (e) mokesčio už prekes paėmimas prekybos
vietoje. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Gatvės
prekiautojas – Keliaujantis pardavėjas – Laikraščių
pardavėjas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Turgavietės pardavėjas – 5211 – Gatvės
prekystalio pardavėjas – 5211 – Maisto produktų
gatvės pardavėjas – 5212 – Išnešiojamosios prekybos
pardavėjas – 5243 – Nemokamų laikraščių platintojas –
9510 Pastabos Gatvės ir turgaviečių prekystalių
pardavėjai, kurie parduoda šviežius maisto produktus,
neskirtus suvartoti vietoje (pavyzdžiui, vaisius,
daržoves, mėsą ir pieno produktus), priskiriami 5211
pogrupiui „Kioskų ir turgaviečių pardavėjai“. Gatvės ir
turgaviečių prekystalių pardavėjai, kurie parduoda
įvairius patiekalus ir pagamintą maistą, skirtą suvartoti
vietoje, priskiriami 5246 pogrupiui „Maitinimo paslaugų
prekystalių pardavėjai“. Pardavėjai, parduodantys
suvartoti vietoje skirtą maistą ir gėrimus gatvėje ir
viešosiose vietose iš stumiamų vežimėlių, vagonėlių,
padėklų ar krepšių, priskiriami 5212 pogrupiui „Maisto
produktų gatvės pardavėjai“. Gatvėje ir viešosiose
vietose ne maisto produktus (arba supakuotus
negendančius maisto gaminius, pavyzdžiui, konditerijos
gaminius) parduodantys pardavėjai iš stumiamų
vežimėlių, vagonėlių, padėklų ar krepšių yra priskiriami
9520 pogrupiui „Gatvės pardavėjai (išskyrus maisto)“.

96

Šiukšlių surinkimo ir kiti nekvalifikuoti darbininkai
Refuse workers and other elementary workers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Šiukšlių surinkimo ir kiti nekvalifikuoti darbininkai

Description:

Refuse workers and other elementary workers

Aiškinamosios
pastabos:

Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti
Explanatory
darbininkai renka šiukšles iš pastatų, kiemų, gatvių ir
notes:
kitų viešųjų vietų ir jas rūšiuoja. Jie palaiko gatvių ir kitų
viešųjų vietų švarą ir tvarką, pristato ir nešioja
pranešimus ir siuntinius; atlieka atsitiktinius darbus
privačiuose namuose ar įstaigose. Daugelio šio
pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių,
priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Street vendors (excluding food) sell a usually limited
range of goods (excluding food for immediate
consumption) in streets and public places such as
stations, cinemas or theatres. Tasks include - (a) buying
or receiving items for sale, or making simple items; (b)
loading and unloading basket, tray, push-cart, bicycle,
hand truck or other vehicle, to transport goods to the
streets or public places such as stations or cinemas; (c)
displaying goods or calling out to attract customer’s
attention; (d) approaching potential customers on
streets, or by going from house to house, to offer
goods for sale; (e) receiving immediate payment.
Examples of the occupations classified here: - Hawker Pedlar - Newspaper vendor Some related occupations
classified elsewhere: - Market salesperson - 5211 Street stall salesperson - 5211 - Street food vendor 5212 - Door to door sales representative - 5243 - Free
newspaper distributor - 9510 Vendors from street and
market stalls of fresh food products not intended for
immediate consumption (such as fruit, vegetables,
meat and dairy products) are classified in Unit group
5211 Stall and market salespersons. Vendors from
street and market stalls of a variety of prepared meals
and food items for immediate consumption are
classified in Unit group 5246, Food service counter
attendants. Vendors in streets and public places of
food and beverages for immediate consumption from
pushcarts, trucks, trays or baskets are classified in Unit
group 5212, Street food salespersons. Vendors in
streets and public places of non-food items (or of prepackaged non-perishable food items such as
confectionery) from pushcarts, trucks, trays or baskets
are classified in Unit group 9520, Street vendors
(excluding food).

Refuse workers and other elementary workers collect,
process and recycle garbage from buildings, yards,
streets and other public places. They keep streets and
other public places clean and tidy, deliver and carry
messages and packages and perform odd jobs for
private households or establishments. Most
occupations in this sub-major group require skills at
the first ISCO skill level. Tasks performed by workers in
this sub-major group usually include: collecting,
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atliekamos užduotys: šiukšlių surinkimas, pakrovimas ir
iškrovimas; gatvių ir kitų viešųjų vietų šlavimas; malkų
kapojimas; malkų, vandens, siuntinių, bagažo ir
pranešimų surinkimas ir išnešiojimas; kilimų dulkinimas
ir kitų atsitiktinių darbų atlikimas. Šio pagrindinio
pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes: 961
Buitinių atliekų surinkėjai 962 Kiti nekvalifikuoti
darbininkai

loading and unloading garbage; sweeping streets,
parks and other public places; chopping firewood;
collecting and carrying firewood, water, packages,
luggage and messages; beating dust out of carpets
and performing other odd-job tasks. Occupations in
this sub-major group are classified into the following
minor groups: 961 Refuse workers 962 Other
elementary workers

961

Šiukšlių surinkimo darbininkai
Refuse workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Šiukšlių surinkimo darbininkai

Description:

Refuse workers

Aiškinamosios
pastabos:

Buitinių atliekų surinkėjai renka, šiukšles iš pastatų,
Explanatory
kiemų, gatvių ir kitų viešųjų vietų, jas rūšiuoja ar
notes:
palaiko švarą ir tvarką gatvėse ir kitose viešosiose
vietose. Pagrindinės atliekamos užduotys: šiukšlių
surinkimas, pakrovimas ir iškrovimas; gatvių, parkų ir
kitų viešųjų vietų šlavimas; šiukšlių, pavyzdžiui,
popieriaus, stiklo, plastiko ar aliuminio, rūšiavimas. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9611
Buitinių atliekų surinkėjai 9612 Buitinių atliekų
rūšiuotojai 9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų
darbininkai

9611

Šiukšlių ir perdirbamų atliekų surinkėjai
Garbage and recycling collectors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Šiukšlių ir perdirbamų atliekų surinkėjai

Description:

Garbage and recycling collectors

Aiškinamosios
pastabos:

Buitinių atliekų surinkėjai renka ir šalina šiukšles ir
Explanatory
perdirbti skirtas medžiagas iš pastatų, kiemų, gatvių ir notes:
kitų vietų. Atliekamos užduotys: (a) šiukšlių ir perdirbti
skirtų medžiagų surinkimas, taip pat jų sudėjimas į
šiukšlių dėžes, šiukšliavežius ir perdirbamų medžiagų
sunkvežimius; (b) šiukšliavežių ir perdirbamų medžiagų
sunkvežimių vairavimas ar važiavimas jose; (c) šiukšlių
dėžių pakėlimas ir išpylimas į sunkvežimius ar didesnius
konteinerius; (d) šiukšliavežių ir perdirbamų medžiagų
sunkvežimių iškrovimas. Šio pogrupio profesijų
pavyzdžiai: – Šiukšlių surinkėjas – Perdirbamų atliekų
surinkėjas – Atliekų surinkėjas Kai kurios kitur priskirtos
giminiškos profesijos: – Savivarčio vairuotojas – 8332 –
Atliekų rūšiuotojas – 9612

9612

Šiukšlių rūšiuotojai
Refuse sorters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Šiukšlių rūšiuotojai

Description:

Refuse sorters

Aiškinamosios
pastabos:

Buitinių atliekų rūšiuotojai renka, peržiūri ir rūšiuoja
Explanatory
atliekas ir perdirbti tinkamus daiktus iš sąvartynų ar
notes:
išmestus iš perdirbimo įmonių ar pastatų, gatvių ir kitų
viešųjų vietų. Atliekamos užduotys: (a) atliekų
peržiūrėjimas ir perdirbti tinkamų medžiagų surinkimas
iš sąvartynų, buitinių, prekybos ir gamybinių patalpų ar
viešųjų vietų, pavyzdžiui, gatvių; (b) kartono,
popieriaus, plastiko, aliuminio ir kitų perdirbamų
medžiagų rūšiavimas; (c) perdirbamų daiktų ir
medžiagų sudėjimas į tam skirtus saugojimo ar
pervežimo skyrius ir konteinerius; (d) baldų, įrangos,
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Refuse workers collect, process and recycle garbage
from buildings, yards, streets and other public places,
or keep streets and other public places clean. Tasks
performed usually include: collecting, loading and
unloading garbage; sweeping streets, parks and other
public places; sorting and recycling garbage such as
paper, glass, plastic or aluminium. Occupations in this
minor group are classified into the following unit
groups: 9611 Garbage and recycling collectors 9612
Refuse sorters 9613 Sweepers and related labourers

Garbage collectors collect and remove rubbish and
items for recycling from buildings, yards, streets and
other places. Tasks include - (a) collecting rubbish and
recyclable materials and locating it into bins and
garbage and recycling trucks; (b) riding on or in
garbage and recycling trucks; (c) lifting garbage bins
and emptying contents into trucks and larger
containers; (d) unloading garbage and recycling trucks.
Examples of the occupations classified here: - Dustman
- Dustwoman - Recycling collector - Refuse collector
Some related occupations classified elsewhere: Garbage truck driver- 8332 - Waste picker - 9612

Refuse sorters identify, collect and sort discarded items
suitable for recycling at dump sites and recycling
enterprises or in buildings, streets and other public
places. Tasks include - (a) searching through refuse and
collecting items for recycling from dump sites,
domestic, commercial and industrial premises or from
public places such as streets; (b) sorting cardboard,
paper, glass, plastic, aluminium or other recyclable
materials by type; (c) placing recyclable items and
materials in designated compartments and containers
for storage or transportation; (d) identifying and
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mašinų ar jų dalių, kuriuos galima sutaisyti ar dar
panaudoti, peržiūrėjimas ir atskyrimas; (e) perdirbamų
daiktų pernešimas ar pervežimas bevariklėmis
transporto priemonėmis; (f) perdirbamų ar pakartotinai
naudotinų medžiagų pardavimas. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Atliekų perdirbimo darbininkas –
Metalo laužo utilizavimo darbininkas – Atliekų
rūšiuotojas Kai kurios kitur priskirtos giminiškos
profesijos: – Atliekų surinkėjas – 9611 – Gatvių šlavėjas
– 9613

setting aside items of furniture, equipment, machinery,
or components that are suitable for repair or re-use; (e)
transporting recyclable items by hand or using nonmotorized vehicles (f) selling recyclable or reusable
materials. Examples of the occupations classified here:
Recycling worker Scrap merchant Waste picker Some
related occupations classified elsewhere: Refuse
collector - 9611 Street sweeper - 9613

9613

Kiemsargiai ir susiję darbininkai
Sweepers and related labourers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kiemsargiai ir susiję darbininkai

Description:

Sweepers and related labourers

Aiškinamosios
pastabos:

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai šluoja ir
Explanatory
valo gatves, parkus, oro uostus, stotis ir kitas viešąsias notes:
vietas. Atliekamos užduotys: (a) gatvių, parkų, oro
uostų, stočių ir panašių viešųjų vietų šlavimas; (b)
sniego kasimas; (c) kilimų dulkinimas kilimų dulkintuvu;
(d) šiukšlių, lapų ir sniego valymas nuo kelių ir aikštelių.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Parko valytojas –
Gatvių šlavėjas

962

Kiti nekvalifikuoti darbininkai
Other elementary workers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Kiti nekvalifikuoti darbininkai

Description:

Other elementary workers

Aiškinamosios
pastabos:

Kiti nekvalifikuoti darbininkai pristato ir išnešioja
Explanatory
laiškus ir siuntinius, atlieka įvairius nesudėtingus
notes:
priežiūros ir taisymo darbus, surenka pinigus ir pildo
pardavimo automatų atsargas, registruoja skaitiklių
rodmenis, veža vandenį ir renka malkas, taip pat
surenka ir išduoda kvitus už automobilių stovėjimą ar
bilietus į renginius. Pagrindinės atliekamos užduotys:
malkų skaldymas, vandens vežimas ir malkų nešimas,
pastatų, aikštelių ir patalpų valymas ir priežiūra; laiškų,
siuntinių ir kitų daiktų pristatymas ir išnešiojimas
įstaigoje ar po įstaigas arba kitas vietas; skubių siuntų
pristatymas įstaigoje; bilietų ir leidimų išdavimas ir
surinkimas; mokesčio už automobilių stovėjimą
apskaičiavimas; pardavimo automatų atsargų pildymas
ir pinigų surinkimas iš jų; elektros, dujų ar vandens
skaitiklių rodmenų tikrinimas ir registravimas. Šios
grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius: 9621
Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai 9622
Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai 9623 Pinigų
iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai
9624 Vandens vežikai ir malkų rinkėjai 9629 Kitur
nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai

9621

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai
Messengers, package deliverers and luggage porters

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

Description:

Messengers, package deliverers and luggage porters

Aiškinamosios
pastabos:

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai pristato ir
išnešioja laiškus, siuntinius ir kitus daiktus pėsčiomis
įstaigoje ar po įstaigas, namus ir kitas vietas arba neša
bagažą, dažniausiai viešbučiuose, stotyse ir oro

Explanatory
notes:

Messengers, package deliverers and luggage porters
carry and deliver messages, packages and other items
on foot,, within an establishment or between
establishments, to households and elsewhere, or carry
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Sweepers and related labourers sweep and clean
streets, parks, airports, stations and other public places.
Tasks include - (a) sweeping streets, parks, airports,
stations and similar public places; (b) shovelling snow;
(c) beating dust out of carpets by using a carpetbeater; (d) cleaning rubbish, leaves and snow from
driveways and grounds. Examples of the occupations
classified here: - Park sweeper - Street sweeper

Other elementary workers deliver and carry messages
and packages, perform a variety of simple maintenance
and repair tasks, collect money and stock vending
machines, read meters, collect water and firewood, and
collect and issue tickets for parking or events. Tasks
performed usually include:- chopping wood, collecting
water and firewood; cleaning and maintaining
buildings, grounds and facilities delivering messages,
packages and other items within or between
establishments, or elsewhere; performing duties as a
post-runner; issuing and collecting tickets and passes;
calculating parking charges; filling storage areas of
vending machines and collecting money from
containers; reading electricity, gas or water meters and
recording consumption. Occupations in this minor
group are classified into the following unit groups:
9621 Messengers, package deliverers and luggage
porters 9622 Odd job persons 9623 Meter readers and
vending-machine collectors 9624 Water and firewood
collectors 9629 Elementary workers not elsewhere
classified
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uostuose. Atliekamos užduotys: (a) laiškų, siuntinių ir
kitų daiktų pristatymas ir išnešiojimas įstaigoje ar po
įstaigas arba kitas vietas; (b) įvairių prekių pristatymas į
įstaigas, parduotuves, namus ir kitas vietas; (c) bagažo
nešimas ir pristatymas į viešbučius, stotis, oro uostus ir
kitas vietas; (d) bagažo priėmimas ir žymėjimas,
užpildant ir pritvirtinant bagažo registracijos kvitą; (e)
greičiausio pristatymo maršruto planavimas; (f)
pristatomų daiktų rūšiavimas pagal pristatymo
maršrutą. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Bagažo
nešikas – Kurjeris – Laikraščių išnešiotojas Kai kurios
kitur priskirtos giminiškos profesijos: – Pašto
išnešiotojas – 4412 – Paštininkas – 4412

luggage, especially at hotels, stations and airports.
Tasks include - (a) delivering messages, packages and
other items within an establishment or between
establishments, or elsewhere; (b) delivering various
goods to and from enterprises, shops, households and
other places; (c) carrying and delivering luggage at
hotels, stations, airports, and elsewhere; (d) receiving
and marking baggage by completing and attaching
claim checks; (e) planning and following the most
efficient route; (f) sorting items to be delivered
according to the delivery route. Examples of the
occupations classified here: - Luggage porter Messenger - Newspaper deliverer Some related
occupations classified elsewhere: - Mail carrier - 4412 Postman/woman - 4412

9622

Įvairų nekvalifikuotą darbą dirbantys darbininkai
Odd job persons

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Įvairų nekvalifikuotą darbą dirbantys darbininkai

Description:

Odd job persons

Aiškinamosios
pastabos:

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai valo, dažo Explanatory
ir prižiūri pastatus, aikšteles ir patalpas, taip pat atlieka notes:
nesudėtingą remontą. Atliekamos užduotys: (a)
sudužusių langų keitimas, sulūžusių durų, tvorų,
kepsninių, iškylų stalų, lentynų, spintelių ir kitų daiktų
taisymas; (b) sugedusių daiktų, pavyzdžiui, elektros
lempučių, keitimas; (c) tokių paviršių, kaip sienos, lubos
ir tvoros, taisymas ir dažymas; (d) durų ir langų
reguliavimas; (e) čiaupų tarpinių keitimas; (f) turėklų ir
laikiklių įrengimas; (g) anglių ar malkų iškrovimas, taip
pat jų sudėjimas į privačių namų ar įmonių rūsius. Šio
pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Padienininkas –
Viešbučio darbininkas – Nekvalifikuotas atsitiktinių
darbų darbininkas

9623

Pinigų iš automatų surinkėjai ir matavimo prietaisų rodmenų tikrintojai
Meter readers and vending-machine collectors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Pinigų iš automatų surinkėjai ir matavimo prietaisų
rodmenų tikrintojai

Description:

Meter readers and vending-machine collectors

Aiškinamosios
pastabos:

Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų
Explanatory
tikrintojai pildo pardavimo automatų atsargas ir
notes:
surenka pinigus iš jų ar iš mokėjimo už automobilių
stovėjimą ir kitų mokėjimo automatų, tikrina elektros,
dujų ar vandens skaitiklių rodmenis. Atliekamos
užduotys: (a) pardavimo automatų atsargų pildymas ir
pinigų surinkimas iš jų; (b) pinigų surinkimas iš
mokėjimo už automobilių stovėjimą ir panašių
mokėjimo automatų; (c) elektros, dujų ar vandens
skaitiklių rodmenų tikrinimas ir registravimas; (d)
pristatytų prekių ir surinktų pinigų apskaita; (e)
važiavimas nustatytais maršrutais tikrinti skaitiklių
rodmenų; (f) rodmenų tikrinimas, kai suvartojimas
atrodo nenormalus, ir galimų svyravimų priežasčių
registravimas; (g) neteisėtų skaitiklių prijungimų,
defektų ir sugadinimo, pavyzdžiui, sulaužytos plombos,
tikrinimas. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: –
Matuoklių rodmenų tikrintojas – Pinigų iš automatų
surinkėjas
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Odd job persons clean, paint and maintain buildings,
grounds and facilities, and undertake simple repairs.
Tasks include - (a) repairing broken windows, screens,
doors, fences, barbecues, picnic tables, shelves,
cupboards and other items; (b) replacing defective
items such as light bulbs; (c) repairing and painting
interior and exterior surfaces such as walls, ceilings and
fences; (d) adjusting doors and windows; (e) replacing
tap washers; (f) putting up handrails and grab rails; (g)
unloading coal or wood and putting it into cellars of
private households or establishments. Examples of the
occupations classified here: - Handyperson - Hotel
useful - Odd-job person

Meter readers and vending-machine collectors stock
vending machines and collect money from them or
from parking meters and other coin-boxes, or read
electricity, gas or water meters. Tasks include - (a)
filling storage areas of vending machines and
collecting money from their containers; (b) collecting
money from parking meters and similar coin-boxes; (c)
reading electricity, gas or water meters and recording
consumption; (d) keeping records of merchandise
distributed and money collected; (e) proceeding along
established routes to take readings of meter dials; (f)
verifying readings in cases where consumption appears
to be abnormal, and record possible reasons for
fluctuations; (g) inspecting meters for unauthorized
connections, defects, and damage such as broken
seals. Examples of the occupations classified here: Meter reader - Vending machine collector
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9624

Vandens ir malkų rinkėjai
Water and firewood collectors

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Vandens ir malkų rinkėjai

Description:

Water and firewood collectors

Aiškinamosios
pastabos:

Vandens vežikai ir malkų rinkėjai semia vandenį ir
Explanatory
renka malkas, taip pat juos neša ar veža vežimėliais ar notes:
gyvūnų tempiamais vežimais. Atliekamos užduotys: (a)
malkų kapojimas ir rinkimas iš miško, siekiant jas kaip
kurą parduoti turgavietėse arba naudoti savoms
reikmėms; (b) ėjimas į miškus ir laukus nuo žemės rinkti
sausų malkų ir jų dėjimas į krūvas; (c) sausų medžių
šakų ir kamienų kirtimas kirviais ir pjovimas pjūklais; (d)
surinktų malkų rišimas į mažus ryšulius ir jų nešimas ar
vežimas vežimais į turgavietes ar į kaimą parduoti arba
naudojimas namų ūkio reikmėms; (e) vandens iš
šulinių, upių ar tvenkinių ir pan. sėmimas buitiniam
vartojimui; (f) vandens, skirto gerti, drenažui valyti ar
laikyti bakuose, sėmimas odiniais maišais, kibirais ir kita
tara iš upių, tvenkinių, šulinių ar prileidimas iš čiaupo ir
pristatymas į darbo vietas, klientų namus ar nuosavus
namų ūkius. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Malkų
rinkėjas – Vandens vežikas

9629

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
Elementary workers not elsewhere classified

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai

Description:

Elementary workers not elsewhere classified

Aiškinamosios
pastabos:

Šis pogrupis apima kitus 9 pagrindinėje grupėje
Explanatory
„Nekvalifikuoti darbininkai“ nepriskirtus nekvalifikuotus notes:
darbininkus. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami
asmenys, surenkantys mokestį ir išduodantys kvitus už
automobilių stovėjimą ar bilietus į renginius,
atiduodantys asmeninius daiktus savininkams ar
klientams rūbinėse ir teikiantys pagalbą klientams
pramoginiuose renginiuose. Tokiais atvejais atliekamos
užduotys būtų šios: (a) bilietų į renginius ir leidimų
pardavimas ir surinkimas iš klientų pramoginiuose
renginiuose ar žetonų surinkimas iš klientų; (b) bilietų
ar leidimų tikrinimas pagal spalvą ir išdavimo datą; (c)
klientų palydėjimas prie išėjimų ar kitų nurodymų
teikimas arba pagalba nelaimės atveju; (d) klientų
lydėjimas į tualetus, prie prekybos stendų ir telefonų;
(e) transporto priemonių vairuotojų nukreipimas į
automobilių stovėjimo vietas; (f) automobilių stovėjimo
aikštelių priežiūra, siekiant išvengti automobilių
sugadinimo ir vagysčių; (g) mokesčio už automobilių
stovėjimą apskaičiavimas ir jo surinkimas iš klientų; (h)
persirengimo patalpų, užrakinamų spintelių ar drabužių
spintelių skyrimas sporto centrų ar baseinų klientams.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Rūbininkas –
Atrakcionų parko palydovas – Stovėjimo aikštelės
prižiūrėtojas – Bilietų kontrolierius – Durininkas Kitur
priskirta giminiška profesija – Stovėjimo aikštelės
patarnautojas – 8322

0

Ginkluotųjų pajėgų profesijos
Armed forces occupations

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinė grupė

Level name:

Major group

Pavadinimas:

Ginkluotųjų pajėgų profesijos

Description:

Armed forces occupations
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Water and firewood collectors collect water and
firewood and transport them on foot or using hand or
animal carts. Tasks include - (a) cutting and collecting
wood from forests for sale in market or as fuel or for
own consumption; (b) visiting forests or fields to pick
pieces of dried wood from ground and arranging them
in heaps; (c) cutting decayed branches and trunks of
trees using axes and hand-saws; (d) tying collected
wood into small faggots and carrying them or
transporting them on a cart to the market for sale or to
village or household for use; (e) drawing water from
wells, rivers or ponds etc. for domestic use; (f)
collecting water in leather bags, buckets or other
containers from taps, rivers, ponds or wells and
delivering the water to work sites, the houses of clients
or to own household for drinking, cleaning of drains or
storage in tanks. Examples of the occupations classified
here: - Firewood collector - Water collector

This unit group covers elementary workers not
classified elsewhere in Major group 9, Elementary
workers. For instance, the group includes those who
issue and collect parking or admission tickets, provide
personal items to patrons or customers in cloak rooms
and assist patrons at entertainment events. In such
cases tasks would include - (a) selling and collecting
admission tickets and passes from patrons at
entertainment events or collecting tags from patrons;
(b) examining tickets or passes to verify authenticity,
using criteria such as colour and date issued; (c)
guiding patrons to exits or providing other instructions
or assistance in case of emergency; (d) directing
patrons to restrooms, concession stands and
telephones; (e) directing vehicle drivers to parking
spaces; (f) patrolling parking areas in order to prevent
vehicle damage and vehicle property thefts; (g)
calculating parking charges, and collecting fees from
customers; (h) assigning dressing room facilities, locker
space, or clothing containers to patrons of athletic or
bathing establishments. Examples of the occupations
classified here: - Cloak room attendant - Fairground
attendant - Parking attendant - Ticket collector - Usher
Some related occupations classified elsewhere: Parking valet - 8322
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Aiškinamosios
pastabos:

Ginkluotųjų pajėgų profesijos apima visus
Explanatory
ginkluotosiose pajėgose tarnaujančių asmenų darbus. notes:
Ginkluotųjų pajėgų nariai – tai asmenys, kurie tarnauja
ginkluotosiose pajėgose, eina pagalbinę privalomą ar
savanorišką tarnybą, jiems galioja karių drausmė, be to,
jie negali eiti civilinės tarnybos. Čia priskiriami
nuolatiniai sausumos pajėgų, karinių jūrų pajėgų,
karinių oro pajėgų ir kitų karinių pajėgų nariai, taip pat
šauktiniai, pašaukti į karinius mokymus ar kitą tarnybą
tam tikram laikotarpiui atsižvelgiant į nacionalinius
reikalavimus. Šios pagrindinės grupės profesijos
skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius: 01
Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai 02
Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
03 Ginkluotųjų pajėgų profesijos (kiti laipsniai) Į šią
grupę neįtraukiami: – asmenys, dirbantys civilinėse
valstybinėse gynybos institucijose; – policininkai
(išskyrus karo policiją); – muitinių inspektoriai ir sienos
apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų
pareigūnai. Pastabos Daugelis ginkluotųjų pajėgų narių
atliekamų darbų yra panašūs į civilių darbus,
pavyzdžiui, gydytojų, radijo operatorių, virėjų,
sekretorių ir vilkikų vairuotojų. Koncepciniu požiūriu
tokius darbus ginkluotosiose pajėgose galima
klasifikuoti, kaip ir panašius civilių darbus. Tokio
požiūrio laikomasi keliuose nacionaliniuose profesijų
klasifikatoriuose. Paprastai tokiuose klasifikatoriuose
taip pat nustatomos ir tik karinei tarnybai būdingų
profesijų grupės. Vis dėlto daugelyje šalių neįmanoma
gauti informacijos apie ginkluotųjų pajėgų narių
atliekamo darbo pobūdį. Dėl šios priežasties
pritaikydamos ISCO-08 nacionalinėms reikmėms šalys
gali pageidauti apsvarstyti, koks požiūris geriausiai
atitinka šalies padėtį ir vartotojų poreikius. Vis dėlto
tarptautinių duomenų palyginimo tikslais, nurodant
duomenis apie ginkluotųjų pajėgų narius ir
klasifikuojant tuos duomenis pagal profesijas, juos
reikėtų, kur įmanoma, priskirti ISCO-08 0 pagrindinei
grupei „Ginkluotųjų pajėgų profesijos“.

01

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
Commissioned armed forces officers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

Description:

Commissioned armed forces officers

Aiškinamosios
pastabos:

Ginkluotųjų pajėgų karininkai organizuoja ginkluotųjų Explanatory
pajėgų padalinių darbą ir jam vadovauja, taip pat
notes:
atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų
pajėgų profesijų užduotis. Šiai grupei priklauso visi
ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys antrojo leitenanto
(arba atitinkamą) ar aukštesnį laipsnį. Kompetentingam
daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui
reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO
kvalifikacijos lygmeniui. Šio pagrindinio pogrupio
profesijų grupė: 011 Ginkluotųjų pajėgų karininkai,
generolai ir admirolai Į šią grupę neįtraukiami: –
asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos
institucijose; – policininkai (išskyrus karo policiją); –
muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų
ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.
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Armed forces occupations include all jobs held by
members of the armed forces. Members of the armed
forces are those personnel who are currently serving in
the armed forces, including auxiliary services, whether
on a voluntary or compulsory basis, and who are not
free to accept civilian employment and are subject to
military discipline. Included are regular members of the
army, navy, air force and other military services, as well
as conscripts enrolled for military training or other
service for a specified period. Occupations in this
major group are classified into the following sub-major
groups: 01 Commissioned armed forces officers 02
Non-commissioned armed forces officers 03 Armed
forces occupations, other ranks Excluded from this
group are: - jobs held by persons in civilian
employment of government establishments concerned
with defence issues; - police (other than military
police); - customs inspectors and members of border
or other armed civilian services. Many jobs performed
by members of the armed forces are similar, in terms
of the nature of the work performed, to civilian
occupations such as medical doctors, radio operators,
cooks, secretaries and heavy truck drivers.
Conceptually, it may be appropriate therefore, to
classify such jobs in the armed forces with similar
civilian jobs. This approach is adopted in several
national occupation classifications. Typically such
classifications also identify a number of military specific
occupational groups. In many countries, however, it is
not possible to produce information about the nature
of the work performed by members of the armed
forces. In adapting ISCO-08 for national purposes
countries may wish, therefore, to consider what
approach best suits their circumstances and user
needs. For purposes of international comparability,
however, where data pertaining to members of the
armed forces are reported and classified by
occupation, they should be included, where possible, in
ISCO-08 Major group 0, Armed forces occupations.

Commissioned armed forces officers provide
leadership and management to organizational units in
the armed forces and/or perform similar tasks to those
performed in a variety of civilian occupations outside
the armed forces. This group includes all members of
the armed forces holding the rank of second lieutenant
(or equivalent) or higher. Competent performance in
most occupations in this sub-major group requires
skills at the fourth ISCO skill level. Occupations in this
sub-major group are classified into the following minor
group: 011 Commissioned armed forces officers
Excluded from this group are: - jobs held by persons in
civilian employment of government establishments
concerned with defence issues; - police (other than
military police); - customs inspectors and members of
border or other armed civilian services.
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011

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
Commissioned armed forces officers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

Description:

Commissioned armed forces officers

Aiškinamosios
pastabos:

Ginkluotųjų pajėgų karininkai organizuoja ginkluotųjų Explanatory
pajėgų padalinių darbą ir jam vadovauja, taip pat
notes:
atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų
pajėgų profesijų užduotis. Šiai grupei priklauso visi
ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys antrojo leitenanto
(arba atitinkamą) ar aukštesnį laipsnį. Šios grupės
profesijų pogrupis: 0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai,
generolai ir admirolai Į šią grupę neįtraukiami: –
asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos
institucijose; – policininkai (išskyrus karo policiją); –
muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų
ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

0110

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
Commissioned armed forces officers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

Description:

Commissioned armed forces officers

Aiškinamosios
pastabos:

Ginkluotųjų pajėgų karininkai organizuoja ginkluotųjų Explanatory
pajėgų padalinių darbą ir jam vadovauja, taip pat
notes:
atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų
pajėgų profesijų užduotis. Šiai grupei priklauso visi
ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys antrojo leitenanto
(arba atitinkamą) ar aukštesnį laipsnį. Šio pogrupio
profesijų pavyzdžiai: – Admirolas – Aviacijos brigados
generolas – Aviacijos maršalas – Brigados generolas
(sausumos pajėgos) – Kapitonas (oro pajėgos) –
Kapitonas (sausumos pajėgos) – Kapitonas (jūrų
pajėgos) – Pulkininkas (sausumos pajėgos) –
Feldmaršalas – Skrydžių leitenantas (oro pajėgos) –
Vyresnysis aviacijos leitenantas (karinė tarnyba) –
Generolas (sausumos pajėgos) – Aviacijos pulkininkas
(oro pajėgos) – Leitenantas (sausumos pajėgos) –
Majoras (sausumos pajėgos) – Mičmanas – Laivyno
karininkas (karinė tarnyba) – Laivyno komandoras –
Kadetas (ginkluotosios pajėgos) – Antrasis leitenantas
(sausumos pajėgos) – Eskadros vadas – Jaunesnysis
leitenantas (jūrų pajėgos) – Aviacijos pulkininkas
leitenantas Į šią grupę neįtraukiami: – asmenys,
dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose; –
policininkai (išskyrus karo policiją); – muitinių
inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų
civilinių tarnybų pareigūnai.

02

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
Non-commissioned armed forces officers

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

Description:

Non-commissioned armed forces officers

Aiškinamosios
pastabos:

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
Explanatory
palaiko karinę drausmę, taip pat prižiūri asmenų, kurių notes:
profesijos priskiriamos grupei „Ginkluotųjų pajėgų
profesijos“, kiti laipsniai, darbą ir (arba) atlieka
užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų
profesijų užduotis. Grupei priklauso ginkluotųjų pajėgų

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:47

Commissioned armed forces officers provide
leadership and management to organizational units in
the armed forces and/or perform similar tasks to those
performed in a variety of civilian occupations outside
the armed forces. This group includes all members of
the armed forces holding the rank of second lieutenant
(or equivalent) or higher. Occupations in this minor
group are classified into the following unit group: 0110
Commissioned armed forces officers Excluded from
this group are: - jobs held by persons in civilian
employment of government establishments concerned
with defence issues; - police (other than military
police); - customs inspectors and members of border
or other armed civilian services.

Commissioned armed forces officers provide
leadership and management to organizational units in
the armed forces and/or perform similar tasks to those
performed in a variety of civilian occupations outside
the armed forces. This group includes all members of
the armed forces holding the rank of second lieutenant
(or equivalent) or higher. Examples of the occupations
classified here: Admiral Air commodore Air marshal
Brigadier (army) Captain (air force) Captain (army)
Captain (navy) Colonel (army) Field marshal Flight
Lieutenant, (air force) Flying officer (military) General
(army) Group captain, (air force) Lieutenant (army)
Major (army) Midshipman Naval officer (military) Navy
commander Officer cadet (armed forces) Second
lieutenant (army) Squadron leader Sublieutenant (navy)
Wing commander Excluded from this group are: - jobs
held by persons in civilian employment of government
establishments concerned with defence issues; - police
(other than military police); - customs inspectors and
members of border or other armed civilian services.

Non-commissioned armed forces officers enforce
military discipline and supervise the activities of those
employed in Armed forces occupations, other ranks,
and/or perform similar tasks to those performed in a
variety of civilian occupations outside the armed
forces. This group includes members of the armed
321/323

ISCO-08

nariai, turintys seržanto, puskarininkio ar viršilos laipsnį.
Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio
profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam
ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Šio pagrindinio pogrupio
profesijų grupė: 021 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai,
seržantai ir viršilos Į šią grupę neįtraukiami: – asmenys,
dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose; –
policininkai (išskyrus karo policiją); – muitinių
inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų
civilinių tarnybų pareigūnai.

forces holding ranks such as sergeant, warrant officer
and sergeant major. Competent performance in most
occupations in this sub-major group requires skills at
the second ISCO skill level. Occupations in this submajor group are classified into the following minor
group: 021 Non-commissioned armed forces officers
Excluded from this group are: - jobs held by persons in
civilian employment of government establishments
concerned with defence issues; - police (other than
military police); - customs inspectors and members of
border or other armed civilian services.

021

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
Non-commissioned armed forces officers

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

Description:

Non-commissioned armed forces officers

Aiškinamosios
pastabos:

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
Explanatory
palaiko karinę drausmę, taip pat prižiūri asmenų, kurių notes:
profesijos priskiriamos grupei „Ginkluotųjų pajėgų
profesijos, kiti laipsniai“, darbą ir (arba) atlieka
užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų
profesijų užduotis. Grupei priklauso ginkluotųjų pajėgų
nariai, turintys seržanto, puskarininkio ar viršilos laipsnį.
Šios grupės profesijų pogrupis: 0210 Ginkluotųjų
pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos Į šią grupę
neįtraukiami: – asmenys, dirbantys civilinėse
valstybinėse gynybos institucijose; – policininkai
(išskyrus karo policiją); – muitinių inspektoriai ir sienos
apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų
pareigūnai.

0210

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
Non-commissioned armed forces officers

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

Description:

Non-commissioned armed forces officers

Aiškinamosios
pastabos:

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
Explanatory
palaiko karinę drausmę, taip pat prižiūri asmenų, kurių notes:
profesijos priskiriamos grupei „Ginkluotųjų pajėgų
profesijos, kiti laipsniai“, darbą ir (arba) atlieka
užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų
profesijų užduotis. Grupei priklauso ginkluotųjų pajėgų
nariai, turintys seržanto, puskarininkio ar viršilos laipsnį.
Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Bocmanas (jūrų
pajėgos) – Skrydžių leitenantas – Seržantas (sausumos
pajėgos) – Viršila – Puskarininkis Į šią grupę
neįtraukiami: – asmenys, dirbantys civilinėse
valstybinėse gynybos institucijose; – policininkai
(išskyrus karo policiją); – muitinių inspektoriai ir sienos
apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų
pareigūnai.

03

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
Armed forces occupations, other ranks

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Pagrindinis pogripis

Level name:

Sub-major group

Pavadinimas:

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

Description:

Armed forces occupations, other ranks

Aiškinamosios
pastabos:

Pagrindiniam pogrupiui „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, Explanatory
kiti laipsniai“ priskiriami visi šauktiniai ir savanoriai
notes:
ginkluotųjų pajėgų nariai, išskyrus karininkus ir
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Non-commissioned armed forces officers enforce
military discipline and supervise the activities of those
employed in Armed forces occupations, other ranks,
and/or perform similar tasks to those performed in a
variety of civilian occupations outside the armed
forces. This group includes members of the armed
forces holding ranks such as sergeant, warrant officer
and sergeant major. Occupations in this minor group
are classified into the following unit group: 0210 Noncommissioned armed forces officers Excluded from this
group are: - jobs held by persons in civilian
employment of government establishments concerned
with defence issues; - police (other than military
police); - customs inspectors and members of border
or other armed civilian services.

Non-commissioned armed forces officers enforce
military discipline and supervise the activities of those
employed in Armed forces occupations, other ranks,
and/or perform similar tasks to those performed in a
variety of civilian occupations outside the armed
forces. This group includes members of the armed
forces holding ranks such as sergeant, warrant officer
and sergeant major. Examples of the occupations
classified here: Boatswain (navy) Flight sergeant
Sergeant (army) Sergeant major Warrant officer
Excluded from this group are: - jobs held by persons in
civilian employment of government establishments
concerned with defence issues; - police (other than
military police); - customs inspectors and members of
border or other armed civilian services.

Armed forces occupations, other ranks include all
conscripted and non-conscripted members of the
armed forces except commissioned and non-
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puskarininkius. Jie atlieka specifines karines užduotis ir
(arba) užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų
pajėgų profesijų užduotis. Daugeliui šio pagrindinio
pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų
pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Šio pagrindinio
pogrupio profesijų grupė: 031 Ginkluotųjų pajėgų
profesijos (kiti laipsniai) Į šią grupę neįtraukiami: –
asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos
institucijose; – policininkai (išskyrus karo policiją); –
muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų
ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

commissioned officers. They perform specific military
tasks and/or perform similar tasks to those performed
in a variety of civilian occupations outside the armed
forces. Most occupations in this sub-major group
require skills at the first ISCO skill level. Occupations
in this sub-major group are classified into the following
minor group: 031 Armed forces occupations, other
ranks Excluded from this group are: - jobs held by
persons in civilian employment of government
establishments concerned with defence issues; - police
(other than military police); - customs inspectors and
members of border or other armed civilian services.

031

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsnia
Armed forces occupations, other ranks

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Minor group

Pavadinimas:

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsnia

Description:

Armed forces occupations, other ranks

Aiškinamosios
pastabos:

Grupei „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai“
priskiriami visi šauktiniai ir savanoriai ginkluotųjų
pajėgų nariai, išskyrus karininkus ir puskarininkius. Jie
atlieka specifines karines užduotis ir (arba) užduotis,
panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų
užduotis.. Šios grupės profesijų pogrupis: 0310
Ginkluotųjų pajėgų profesijos (kiti laipsniai) Į šią grupę
neįtraukiami: – asmenys, dirbantys civilinėse
valstybinėse gynybos institucijose; – policininkai
(išskyrus karo policiją); – muitinių inspektoriai ir sienos
apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų
pareigūnai.

Explanatory
notes:

Armed forces occupations, other ranks include all
conscripted and non-conscripted members of the
armed forces except commissioned and noncommissioned officers. They perform specific military
tasks and/or perform similar tasks to those performed
in a variety of civilian occupations outside the armed
forces. Occupations in this minor group are classified
into the following unit group: 0310 Armed forces
occupations, other ranks Excluded from this group are:
- jobs held by persons in civilian employment of
government establishments concerned with defence
issues; - police (other than military police); - customs
inspectors and members of border or other armed
civilian services.

0310

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
Armed forces occupations, other ranks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Pogupis

Level name:

Unit group

Pavadinimas:

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

Description:

Armed forces occupations, other ranks

Aiškinamosios
pastabos:

Pogrupiui „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai“
priskiriami visi šauktiniai ir savanoriai ginkluotųjų
pajėgų nariai, išskyrus karininkus ir puskarininkius. Jie
atlieka specifines karines užduotis ir (arba) užduotis,
panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų
užduotis. Šio pogrupio profesijų pavyzdžiai: – Lakūnas
– Bombonešio lakūnas – Kapralas (oro pajėgos) –
Kapralas (sausumos pajėgos) – Vairininkas (jūrų
pajėgos) – Kulkosvaidininkas – Pėstininkas –
Parašiutininkas desantininkas – Šaulys – Jūreivis (jūrų
pajėgos) Į šią grupę neįtraukiami: – asmenys, dirbantys
civilinėse valstybinėse gynybos institucijose; –
policininkai (išskyrus karo policiją); – muitinių
inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų
civilinių tarnybų pareigūnai.

Explanatory
notes:

Armed forces occupations, other ranks include all
conscripted and non-conscripted members of the
armed forces except commissioned and noncommissioned officers. They perform specific military
tasks and/or perform similar tasks to those performed
in a variety of civilian occupations outside the armed
forces. Examples of the occupations classified here:
Airman Bombardier Corporal (air force) Corporal (army)
Coxswain (navy) Gunner Infantryman/woman
Paratrooper Rifleman/woman Seaman/woman (navy)
Excluded from this group are: - jobs held by persons in
civilian employment of government establishments
concerned with defence issues; - police (other than
military police); - customs inspectors and members of
border or other armed civilian services.
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