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ÁÞANGA
1. Vartotojo vadovas yra Lietuvos ðvietimo klasifikacijos priedas. Lietuvos ðvietimo klasifikacija
patvirtinta Statistikos departamento 1999 m. balandþio 15 d. ásakymu Nr. 37 ir iðleista atskiru leidiniu.
Klasifikacija apima du pagrindinius klasifikacinius kintamuosius  ðvietimo lygmenis ir ðvietimo sritis.
Lietuvos ðvietimo klasifikacija, vartotojo vadovas ir kodavimo taisyklës sudarytos tam, kad jomis
remiantis bûtø galima koduoti studijø ir mokymo programas bei rinkti, apdoroti ir pateikti Lietuvos ir
tarptautiniu mastu lygintinus rodiklius ir statistinius duomenis apie Lietuos ðvietimà.
2. Vartotojo vadovas yra pagrindinë priemonë, kurios srièiø ir posrièiø apraðymai bei jiems priskiriamas
studijø ar mokymo programø turinys vienareikðmiðkai apibrëþia, kaip turëtø bûti koduojama programos
posritis (valstybinio kodo 5, 6 ir 7 skaitmenys 0  5 lygmenyse) ir programos sritis (ISCED kodo 4
ir 5 skaitmenys visuose lygmenyse). Studijø ir mokymo programø kodavimo taisyklës patvirtintos
ðvietimo ir mokslo ministro 2000 m. geguþës 11 d. ásakymu Nr. 566 Dël Studijø ir mokymo programø
kodavimo taisykliø patvirtinimo (Þin., 2000, Nr. 40-1136).
3. Vartotojo vadovas parengtas remiantis EUROSTATo parengtu ISCED vartotojo vadovu Fields
of Education and Training.
4. Ðiame vartotojo vadove sàvoka ðvietimo sritis vartojama bendràja prasme, apimanèia plaèiàsias
grupes, sritis ir posrièius.

KLASIFIKACIJOS STRUKTÛRA IR PRINCIPAI
5. Ðvietimo srièiø klasifikacijoje naudojama 3-jø skaitmenø hierarchinë sistema  vienas skaitmuo
plaèiosioms grupëms, kitas sritims ir dar kitas posrièiams. Yra 9 plaèiosios grupës, 25 sritys ir
96 posrièiai.
6. Ðvietimo srièiø struktûra:
Plaèioji grupë
Sritis
x

x

x
Posritis

7. Plaèiosios grupës ir sritys sutampa su LÐK pateiktomis plaèiosiomis grupëmis ir sritimis kiekybiniu
ir turinio poþiûriu (nedaug pasikeitë kai kuriø pavadinimai).
8. Ðvietimo sritys atitinka programø dëstomuosius dalykus. Programos, artimos savo turiniu,
grupuojamos kartu. Jos jungiamos á posrièius, sritis ir plaèiàsias grupes atsiþvelgiant á tai, kokios þinios
teikiamos. Paþymëtina, kad programos pagrindinio dalyko turinys nulemia, kokiam posrièiui ta
programa turëtø bûti priskirta.
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Bendrosios vidurinio mokymo lygmens programos
9. Bendrosios vidurinio mokymo programos, apimanèios kalbas ir literatûrà, socialinius, gamtos
mokslus, matematikà, menus, kûno kultûrà ir t.t., turëtø bûti priskiriamos 010 posrièiui Pagrindinës/
Bendrosios programos. Tai turëtø bûti ir tuo atveju, jeigu sutelkiamas dëmesys tam tikrai dalykø
grupei, pvz., humanitariniams, socialiniams, gamtos mokslams ir t.t.
Pavyzdys. Bendrojo vidurinio ugdymo programa, skirta parengti tolesnëms studijoms ir apimanti
daug dalykø, turi priklausyti 010 posrièiui Pagrindinës/Bendrosios programos net ir tuo atveju, jei
iðskiriami, pvz., humanitariniai mokslai.

Profesinio rengimo programos, apimanèios pagalbinius dalykus
10. Kai kuriose ilgose profesinio rengimo programose, daþniausiai vidurinio mokymo, keliems
pagalbiniams dalykams gali bûti skiriama daugiau laiko negu profesijos dalykui. Tokios programos vis
tiek turëtø bûti priskiriamos atitinkamam profesijos posrièiui.
Pavyzdys. Sveikatos prieþiûros programa turëtø bûti priskirta 723 posrièiui Slauga ir prieþiûra
net ir tuo atveju, jeigu kitiems dalykams kartu paëmus skiriama daugiau laiko negu slaugos ir prieþiûros
dalykams.

Dalykø mokytojø rengimas
11. Mokytojø rengimo programos, ið esmës dalyko specializacijos programos, turëtø bûti priskiriamos
prie mokytojø rengimo net ir tuo atveju, jei jø turinys yra tik dalyko specializacija. Tokias programas
reikëtø priskirti 145 posrièiui Bendrøjø dalykø mokytojø rengimas arba 146 posrièiui Profesijos
dalykø mokytojø rengimas.

Inþinieriø rengimo programos
12. Inþinieriø rengimo programos paprastai turëtø bûti priskiriamos 52 srities Inþinerija ir inþinerinës
profesijos posrièiams arba rengiant statybos inþinierius 58 srities Architektûra ir statyba posrièiams.
Taip turëtø bûti ir tuo atveju, jeigu programose, orientuotose á kompiuterijà, þiniasklaidos technikà,
aplinkosaugà, tekstilæ, maisto gamybà ir t.t., iðryðkinamas maðinø gamybos, varikliø, elektros prietaisø,
elektronikos, kompiuteriø ir t.t. arba pastatø, keliø, tiltø projektavimas ir statyba.

Gamybos programos
13. Gamybos programos turëtø bûti priskiriamos 54 srièiai Gamyba ir perdirbimas. Tai tinka
programoms, kuriose iðryðkinama tokiø specifiniø produktø, kaip maistas, tekstilë, avalynë, popierius,
baldai, stiklas, plastikas ir t.t., gamyba. Taèiau metalo produktø gamyba neátraukiama á 54 sritá ir
priskiriama 521 posrièiui Mechanika ir metalo darbai. Gamybos programos turëtø bûti priskiriamos
atitinkamam 52 srities Inþinerija ir inþinerinës profesijos posrièiui, jei iðryðkinama pramonës inþinerija,
t. y. metalai, mechanika, maðinos, varikliai, elektros prietaisai ir t.t.

Miðriosios programos
14. Miðriosios programos yra tos, kurios apima (daþniausiai du) posrièius. Tokioms programoms
(þr. 1-3 pavyzdþius) turëtø bûti taikomas daugumos principas, t.y. dominuojantis dalykas nulemia
posritá, kuriam programa turëtø bûti priskiriama. Dominavimo kriterijus paprastai yra dalykui skiriamas
laikas.
1 pavyzdys. Programa, á kurià áeina ir politikos mokslai (313 posritis), ir ekonomika (314
posritis), turëtø bûti priskiriama tam posrièiui, kuris ið dalykø dominuoja, t.y. kuriam dalykui
skiriama daugiau laiko.
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Antrame pavyzdyje dalykai patenka taip pat á tà paèià sritá, bet á du skirtingus posrièius. Ðiame
pavyzdyje irgi taikomas daugumos principas. Programa nëra pakankamai plati, kad bûtø laikoma
plaèiàja programa pagal þemiau pateiktà apibrëþimà.
2 pavyzdys. Programa, kuri apima mokymà apie maþmeninæ prekybà ir kontoros darbà,
priskiriama tam posrièiui, kuris dominuoja: 341 posritis Didmeninë ir maþmeninë prekyba
ar 346 posritis Sekretoriø ir kontoros darbas.
Treèiame pavyzdyje dalykai patenka á dvi skirtingas sritis. Taikomas daugumos principas.
3 pavyzdys. Programa, á kurià daugiausia áeina informatikos dalykai, turi bûti priskiriama 481
posrièiui Informatika, net jei átrauktas skaièiavimo technikos kursas (523 posritis Elektronika
ir automatika).

Plaèiosios programos
15. Plaèiosios programos yra tos, kuriø dalys yra ið ávairiø  maþiausiai trijø  posrièiø,
daugiausia ið tos paèios srities ir në vienas ið posrièiø nëra ryðkiai dominuojantis. Tokios plaèiosios
programos turëtø bûti klasifikuojamos naudojant treèiàjá skaitmená 0. Atkreipiame dëmesá, kad 0
treèioje pozicijoje reikð, jog tai plaèiosios programos ir 0 antroje pozicijoje nebus raðomas.
4 pavyzdys. Verslo ir administravimo programa, á kurià áeina valdymas, finansavimas, prekyba,
marketingas ir t.t., turëtø bûti priskiriama 340 posrièiui Verslas ir administravimas (Plaèiosios
programos).
Programos, skirtos vienai profesijos srièiai ir á kurias áeina keli pagalbiniai dalykai ið kitø srièiø,
nelaikomos plaèiosiomis.
5 pavyzdys. Elektros instaliavimo programoje daugiau laiko gali bûti skiriama pagalbiniams dalykams
(kalbai, matematikai, gamtos mokslams ir kt.), negu planuojamos ásigyti profesijos dalykui. Visgi
ði programa turëtø bûti priskiriama 522 posrièiui Elektra ir energija, o ne plaèiosioms programoms.
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PLAÈIOSIOS GRUPËS, SRITYS IR POSRIÈIAI
Plaèiosios grupës
0

Bendrosios
programos

Sritys
01
08
09

1

2

3

Švietimas
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Pagrindinës/bendrosios
programos
Raštingumas ir
skaièiavimo pagrindai
Asmens gebëjimai
Mokytojø rengimas ir
pedagogika

Posrièiai
010

Pagrindinës/bendrosios programos

080

Raštingumas ir skaièiavimo pagrindai

090

Asmens gebëjimai

140
142
143
144
145
146

Mokytojø rengimas ir pedagogika (Plaèiosios
programos)
Pedagogika
Mokytojø rengimas ikimokyklinëms ástaigoms
Mokytojø, atsakingø uþ baziná išsilavinimà, rengimas
Bendrøjø dalykø mokytojø rengimas
Profesijos dalykø mokytojø rengimas
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211
212
213
214
215

Menas (Plaèiosios programos)
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Muzika ir atlikëjø menas
Garso ir vaizdo technika bei þiniasklaidos produkcija
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Humanitariniai
mokslai ir
menas

22

Humanitariniai mokslai

220

Humanitariniai mokslai (Plaèiosios programos)

221
222
223
225
226
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311
312
313
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Sociologija ir kultûrologija
Politikos mokslai ir pilietiškumas
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informacija
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Þurnalistika ir informacija (Plaèiosios programos)

321
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Þurnalistika ir reportaþai
Biblioteka, informacija, archyvai

Verslas ir
administravimas

340

Verslas ir administravimas (Plaèiosios programos)

341
342
343
344
345
346
347

Didmeninë ir maþ meninë prekyba
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Finansai, bankininkystë, draudimas
Buhalterinë apskaita ir apmokestinimas
Valdymas ir administravimas
Sekretoriø ir kontoros darbas
Darbo organizavimas

Teisë

380

Teisë

32

34

38

Socialiniai ir elgsenos
mokslai

8
4

5

6

7

Gamtos mokslai,
matematika ir
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socialinë
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46

Matematika ir statistika
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Matematika ir statistika (Plaèiosios programos)
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48

Kompiuterija

480
481
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Informatika
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52

Inþinerija ir inþinerinës
profesijos

520
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521
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Elektra ir energija
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540
541
542
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58
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580
581
582

Architektûra ir statyba (Plaèiosios programos)
Architektûra ir miesto planavimas
Statyba ir statybos inþinerija

62

Þemës ûkis,
miškininkystë ir
þuvininkystë

620

Þemës ûkis, miškininkystë ir þuvininkystë (Plaèiosios
programos)

621
622
623
624

Augalininkystë ir gyvulininkystë
Sodininkystë
Miškininkystë
Þuvininkystë

64
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640

Veterinarija

72

Sveikatos prieþiûra

720

Sveikatos prieþiûra (Plaèiosios programos)

721
723
724
725
726
727

Medicina
Slauga ir prieþiûra
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Medicinos diagnostika ir gydymo technologija
Terapija ir reabilitacija
Farmacija

760

S i li ë

76

S i li ë

l
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Paslaugos

76

Socialinës paslaugos

760
761
762

Socialinës paslaugos (Plaèiosios programos)
Vaikø prieþiûra ir paslaugos jaunimui
Socialinis darbas ir konsultavimas

81

Paslaugos asmenims

810
811
812
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814
815
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Transporto paslaugos

85
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Ðvietimas
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POSRIÈIØ APRAÐYMAI
0 Bendrosios programos
Kai kalbama apie pagrindinius asmens gebëjimus, vartojama sàvoka bendrieji (sàvoka bendrieji
prieðprieðinama sàvokai specialieji), ðiuo atveju sàvoka bendrasis nëra sàvokos profesinis
prieðprieða, kaip tai yra daroma apibûdinant programø orientacijà.
Plaèiajai grupei O Bendrosios programos negali bûti priskiriamos programos, kurioms sunku
surasti vietà ir kurios ISCED 76 buvo klasifikuojamos grupëje Kitos programos. Programos, kuriose
iðskiriamas kuris nors dalykas, turi bûti priskiriamos 1- 8 plaèiosioms grupëms.
Ðaliø gali bûti papraðyta informuoti, kurias programas jos priskiria Bendrosioms programoms, juo
labiau jei jos ISCED yra 3 lygmens. 4, 5 ir 6 lygmens programos plaèiajai grupei priskiriamos tik
iðimtiniu atveju.

010 Pagrindinës/bendrosios programos
Pagrindinës/bendrosios programos skirtos iðmokyti skaitymo, raðymo, aritmetikos pagrindø ir
perteikti elementarias kitø dalykø  istorijos, geografijos, gamtos, visuomenës mokslø, meno, muzikos,
o kai kuriais atvejais religijos, þinias. Pagrindinës programos paprastai yra pradinio ir pagrindinio
mokymo lygmens. Bendrosios vidurinio mokymo programos taip pat priskiriamos ðiai grupei. Tai tinka
net tuo atveju, jei atitinkamiems dalykams, pvz., humanitariniams, socialiniams, gamtos ir kt. mokslams,
skiriama daugiau dëmesio negu kitiems dalykams. Priskiriamos tokio turinio programos:
Bendrosios programos
Bendrosios programos neišskiriant kurio nors dalyko
Pagrindinës programos

Átrauktina
Bendrosios vidurinio mokymo lygmens programos (kai kuriose ðalyse pagrindinio mokymo lygmens),
kuriose ne itin iðskirti, pvz., humanitariniai, socialiniai, gamtos mokslai ir átraukti kitø srièiø dalykai. Kai
kuriose ðalyse tokios programos pateikiamos moduliais. Jos taip pat priklauso ðiam posrièiui.
Neátrauktina
Programos, kurios pagal orientacijà laikytinos bendrosiomis (neprofesinëmis), taèiau akivaizdþiai
iðskiria dalykà ar dalykø grupæ. Jos nepriskiriamos ðiam posrièiui, bet priklausomai nuo dalyko átraukiamos
á vienà ið 8 plaèiøjø grupiø.

080 Raðtingumas ir skaièiavimo pagrindai
Raðtingumo ir skaièiavimo pagrindø programos daþniausiai sudaromos neraðtingiems
suaugusiesiems ir yra skirtos iðmokyti skaitymo, raðymo, kartais ir aritmetikos pagrindø. Gali bûti
nustatytas tipinis amþius, kuris palengvintø suskirstyti ðio tipo programas arba 010, arba 080 posrièiams.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Funkcinis raštingumas
Pagrindinës korekcinës programos suaugusiesiems
Paprastas raštingumas
Raštingumas
Skaièiavimo pagrindai

Ðvietimas
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090 Asmens gebëjimai
Asmens gebëjimø programos gali bûti skirstomos pagal tai, kokie gebëjimai (protiniai, socialiniai
ir t.t.) lavinami. Ðis posritis apima asmens gebëjimø lavinimo programas, ugdanèias esminius ir bendruosius
gebëjimus. Priskiriamos tokio turinio programos:
Argumentavimo ir pateikimo technika
Asmeninës karjeros planavimas
Asmens gebëjimø tobulinimas
Asmens tobulinimasis
Atkaklumo ugdymas
Bendradarbiavimas
Darbas komandoje
Darbo paieška
Elgsenos ágûdþiø lavinimas
Gyvenimo orientacija
Komunikaciniai gebëjimai
Laiko planavimas
Mokymas gyventi šeimoje
Organizaciniø asmens gebëjimø lavinimas
Pasitikëjimo savimi ugdymas
Pozityvus màstymas
Pristatymo technika
Protiniø gabumø lavinimas
Savigarbos ugdymas
Socialinë kompetencija
Viešosios kalbos

Átrauktina
Vadovavimo gebëjimø ugdymas, jei tai susijæ su asmens gebëjimø lavinimu.
Ðvietimas ir kvalifikacijos tobulinimas, susijæs su konkreèiu darbu ar pareigomis, jei tai labiau susijæ
su asmens gebëjimø lavinimu, o ne tiesiogiai su darbu.
Sutrikusio intelekto asmenims skirtos programos, kuriø tikslas  iðmokyti spræsti asmenines kasdieninio
gyvenimo problemas.
Neátrauktina
Vadovavimo gebëjimai, susijæ su valdymu. Jie priklauso 345 posrièiui Valdymas ir administravimas.

1 Ðvietimas
140 Mokytojø rengimas ir pedagogika (plaèiosios programos)
Mokytojø rengimas ir pedagogika (plaèiosios programos) apima pedagogikos teorijà ir dëstymo
praktikà apskritai, neakcentuojant nei pagrindinio mokymo, nei tam tikrø dalykø dëstymo, nei profesinio
mokymo ir pan. Priskiriamos tokio turinio bendrosios programos:
Mokymo technologija
Mokytojø kvalifikacijos tobulinimas
Mokytojø rengimas (bendrasis)
Praktiniai pedagogikos kursai (bendrieji)

142 Pedagogika
Pedagogika apima mokymosi procesà ir teorijas, metodus bei metodikas, kaip perteikti þinias.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Didaktika
Edukologija
Iðsilavinimo ávertinimas

Ðvietimas
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Nuotolinio mokymo programa
Pedagogika
Švietimo sistemos vertinimas ir tyrimai
Ugdymo turinio tobulinimas

Neátrauktina
Mokytojø rengimo programos, apimanèios pedagogikà ir mokymo praktikà. Jos priskiriamos
atitinkamiems 143-146 (mokytojø rengimo) posrièiams.

143 Mokytojø rengimas ikimokyklinëms ástaigoms
Mokytojø rengimas ikimokyklinëms ástaigoms apima ikimokyklinio amþiaus vaikø (maþdaug
3-7 m.) ugdymo teorijà, metodus ir dëstymo praktikà formaliose mokyklos tipo struktûrose. Priskiriamos
tokio turinio programos:
Ankstyvasis ugdymas
Priešmokyklinis ugdymas

144 Mokytojø, atsakingø uþ baziná iðsilavinimà, rengimas
Mokytojø, atsakingø uþ baziná iðsilavinimà, rengimas apima teorijas, metodus ir praktikà, kaip
suteikti 515 vaikams baziná skaitymo, raðymo ir matematikos iðsilavinimà, perteikti elementarias
istorijos, geografijos, visuomeniniø mokslø ir kt. dalykø þinias. Dalykø specializacija turëtø bûti maþiau
akcentuota negu 145 posrityje Bendrøjø dalykø mokytojø rengimas. Á ðá posritá áeina neágaliø vaikø
ugdymas, taip pat suaugusiøjø skaitymo ir raðymo pagrindø bei imigrantø jø gimtàja kalba mokymas.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Gimtosios kalbos mokytojø rengimas
Klasës mokytojø rengimas
Neágaliø vaikø ugdymas
Pradinis mokymas
Pradiniø mokyklø mokytojø rengimas

Átrauktina
Rengimas mokyti suaugusiuosius skaitymo ir raðymo pagrindø.

145 Bendrøjø dalykø mokytojø rengimas
Bendrøjø dalykø mokytojø rengimas apima vidurinio arba aukðtesnio lygmens tam tikro dalyko
dëstymo teorijas, metodus ir praktikà. Ðio posrièio programos daþnai yra numatomo dalyko/dalykø
dëstymo studijos. Priskiriamos tokio turinio programos:
Dalyko mokymas
Mokytojø rengimas  teorijos dalykai, pvz., anglø kalba, matematika, istorija
Vidurinis mokymas

Átrauktina
Profesijos teorijos dalyko mokytojø rengimas.
Neátrauktina
Profesijos, praktiniø ir meno dalykø mokymo programos. Jos priklauso 146 posrièiui Profesijos
dalykø mokytojø rengimas*.

* Kai kuriais atvejais gali bûti sunku nuspræsti, ar programà priskirti 145 ar 146 posrièiui. Paþymëtina, kad
posritá nulemia dalykas, kurá mokytojas rengiamas dëstyti, o ne mokyklos profilis (ne visi profesinio rengimo
programø dalykai yra profesijos dalykai).

Ðvietimas
Humanitariniai
mokslai ir menas
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146 Profesijos dalykø mokytojø rengimas
Profesijos dalykø mokytojø rengimas apima profesinio/praktinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo
teorijas, metodus ir praktikà. Á ðá posritá áeina muzikos mokytojø, meno mokytojø ir kitø estetiniø dalykø
mokytojø, taip pat kûno kultûros mokytojø rengimas. Priskiriamos tokio turinio programos:
Instruktoriø rengimas
Instruktoriø rengimas ámonëse
Lakûnø instruktoriø rengimas
Mokytojø rengimas - kûno kultûra
Mokytojø rengimas - menas ir amatai
Mokytojø rengimas - muzika
Mokytojø rengimas - profesijos dalykai
Mokytojø rengimas - slauga
Mokytojø rengimas - technikos dalykai
Mokytojø rengimas - verslo dalykai
Popamokinës veiklos mokytojø rengimas
Profesijos mokytojø kvalifikacijos tobulinimas
Vairavimo instruktoriø rengimas
Vairavimo ir saugos instruktoriø rengimas

Átrauktina
Vairavimo instruktoriø rengimas, darbo instruktoriø rengimas.
Neátrauktina
Sporto treneriø rengimas. Jis priskiriamas 813 posrièiui Sportas.
Mokytojø rengimo programos, apimanèios profesijos teorijos dalykus. Jos priskiriamos 145 posrièiui
Bendrøjø dalykø mokytojø rengimas.

2 Humanitariniai mokslai ir menas
210 Menas (plaèiosios programos)
Menas (plaèiosios programos) apima meno studijas apskritai, neakcentuojama kurio nors posrièio
specializacija. Priskiriamos tokio turinio bendrosios programos:
Menas (plaèiosios programos)
Menas ir amatai (plaèiosios programos)

211 Vaizduojamasis menas
Vaizduojamasis menas apima vaizduojamojo meno teorijà, istorijà, technikà, atlikimà ir gamybà.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Eskizai (menas)
Estetika
Grafika
Graviravimas ësdinimo bûdu
Kaligrafija
Litografija
Meninis graviravimas
Meno filosofija
Meno istorija
Meno studijos
Meno teorija
Piešimas (meninis)
Skulptûra
Tapyba

Humanitariniai mokslai ir menas
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Neátrauktina
Keramikos, puodininkystës ir kt. mokymas. Jis priskiriamas 215 posrièiui Amatai.
Architektûros studijos. Jos priskiriamos 581 posrièiui Architektûra ir miestø planavimas.
Meno dalykø mokytojø rengimas. Jis priskiriamas 146 posrièiui Profesijos dalykø mokytojø rengimas.

212 Muzika ir atlikëjø menas
Muzika ir atlikëjø menas apima muzikos, kalbos, judesio, mimikos, charakteriø kûrimo, improvizacijos,
scenos meno studijas. Priskiriamos tokio turinio programos:
Atlikëjø menas
Choreografija
Cirkas
Dirigavimas (muzika)
Dramaturgija
Kino ir teatro istorija
Kompozicija (muzika)
Madø demonstravimas
Muzika
Muzika ir scena
Muzikos istorija
Reþisûra (teatras)
Sceninë kalba
Sceninis judesys
Teatras
Vaidinimas ir reþisûra

Átrauktina
Muzikos ir atlikëjø meno istorija ir teorija.
Neátrauktina
Muzikos ir kitokio atlikëjø meno mokytojø rengimas. Jis priskiriamas 146 posrièiui Profesijos
dalykø mokytojø rengimas.

213 Garso ir vaizdo technika bei þiniasklaidos produkcija
Garso ir vaizdo technika bei þiniasklaidos produkcija apima metodus ir menà, kaip leisti
knygas, laikraðèius, rengti radijo ir televizijos laidas, kurti filmus, vaizdo áraðus, muzikos áraðus bei
atlikti grafiniø vaizdø reprodukcijà. Á ðá posritá áeina spalvotø originalø reprodukcijos, fotografijos ir
kompiuterinës grafikos programos. Taip pat ðiam posrièiui priskiriamas nuotraukø, paveikslø ir teksto
komponavimas leidþiant knygas, þurnalus, skelbimus, plakatus ir pan. Priskiriamos tokio turinio programos:
Animacija
Filmø ir televizijos laidø montavimas
Filmø kûrimas
Fotografija
Garsas ir vaizdas
Garso áraðø gamyba
Garso technika
Grafinis dizainas
Grafiniø vaizdø reprodukcija
Iliustracija
Áriðimas ir apdaila (spausdinimas)
Kinematografija
Knygrišyba
Kompiuterinë grafika
Kompiuterinë leidyba
Komponavimas (spausdinimas)
Komponavimo árangos valdymas
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Leidiniø dizainas, maketavimas
Maketavimas
Multiterpës produkcija
Muzikos áraðai
Programø, sudarytø ið áraðø, vedëjø rengimas
Radijo ir televizijos produkcija
Ryškinimas
Spausdinimas
Spausdinimo technikos valdymas
Šilkografija
Teksto rinkimas
Vaizdo kameros valdymas
Þiniasklaidos metodai

Átrauktina
Kompiuterinës leidybos ir maketavimo programos.
Neátrauktina
Kai kurios mokymo programos, kaip naudoti tam tikros programinës árangos programas, skirtas
kompiuterinei leidybai. Jos priskiriamos 482 posrièiui Kompiuterio panaudojimas.
Þurnalistikos studijos (perteikimo forma ir turinys). Jos priskiriamos 321 posrièiui Þurnalistika ir
reportaþai.

214

Dizainas

Dizainas apima meniná linijos, formos ir medþiagos derinimà projektuojant ir konstruojant, pvz.,
drabuþiø modeliavimas, meninis pramoniniu bûdu gaminamø daiktø projektavimas ir interjero
modeliavimas. Priskiriamos tokio turinio programos:
Dizainas
Drabuþiø modeliavimas
Interjero architektûra
Interjero dekoravimas
Interjero dizainas
Kostiumo dizainas
Pramonës gaminiø dizainas (meninis)
Pramoninis dizainas (meninis)
Scenografija
Trimatis dizainas
Vitrinø apipavidalinimas

Neátrauktina
Pastatø projektavimas. Jis priklauso 581 posrièiui Architektûra ir miesto planavimas.
Pramoninis dizainas, jei daugiau dëmesio skiriama technikos dalykams, bet ne meniniam projektavimui.
Tuomet jis priskiriamas atitinkamam 52 srities Inþinerija ir inþinerinës profesijos posrièiui.
Leidiniø ir grafinis dizainas. Jis priskiriamas 213 posrièiui Garso ir vaizdo technika bei þiniasklaidos
produkcija.
215

Dailieji amatai

Dailieji amatai apima metodus ir menà, kaip mokytis pasirinkto amato, pvz., juvelyriniø dirbiniø
gamyba, keramika, audimas, medþio raiþyba ir kt. Priskiriamos tokio turinio programos:
Akmens skulptûra (amatas)
Amatai
Audimas ir pynimas (amatas)
Auksakalystë
Brangakmeniø ðlifavimas ir juvelyriniai dirbiniai
Gëliø komponavimas
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Juvelyriniai dirbiniai
Juvelyriniø dirbiniø dizainas
Juvelyriniø dirbiniø gamyba (amatas)
Keramika
Kultûros vertybiø konservavimas
Medþio raiþyba
Meniniai stiklo dirbiniai
Meninis metalo apdirbimas
Muzikos instrumentai (taisymas ir derinimas)
Muzikos instrumentø gamyba (ne pramoninë)
Paveikslø rëminimas
Rankdarbiai
Sidabrakalystë
Siuvimas, siuvinëjimas, mezgimas, nërimas
Siuvinëjimas
Tautodailë ir amatininkystë

Neátrauktina
Pramoninë keramika, audimas, siuvinëjimas ir kt. Tai priskiriama atitinkamiems 5 plaèiosios grupës
Technika, gamyba ir statyba posrièiams.

220

Humanitariniai mokslai (plaèiosios programos)

Humanitariniai mokslai (plaèiosios programos) apima humanitariniø mokslø studijas, kai
neakcentuojama kurio nors posrièio specializacija. Priskiriamos tokio turinio programos:
Humanitariniai mokslai

221

Religija

Religija apima tikybos, jos idëjø, simboliø, reiðkiniø, tekstø ir dvasiniø dalykø studijas. Priskiriamos
tokio turinio programos:
Ávairiø religijø studijavimas
Religija
Religijos istorija
Religijos studijos
Ðventøjø knygø studijavimas

Átrauktina
Vaikams ir jaunimui skirtos programos, kurios daþnai naudojamos tikybos mokyklose ar seminaruose,
vienuolynuose ir kitur. Tokiø programø tikslas  skatinti domëjimàsi iðpaþástamos religijos dalykais ir
suteikti pakankamai religijos filosofijos þiniø, reikalingø tikëjimui skleisti.
Neátrauktina
Pagrindinës programos, naudojamos tikybos mokyklose, seminaruose ir kitur, á kurias áeina religinis
mokymas, bet nëra skirtas religinei profesijai ágyti. Jos priskiriamos 010 posrièiui Pagrindinës/bendrosios
programos.

222

Uþsienio kalbos

Uþsienio kalbos apima uþsienio kalbø sandaros studijas. Á ðá posritá áeina giminingø kultûrø, literatûrø
ir lingvistikos studijos. Priskiriamos tokio turinio programos:
Antrosios kalbos
Lingvistika (uþsienio kalbos)
Mirusios kalbos
Semantika (uþsienio kalbos)
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Uþsienio kalbos
Vertimo programos
Þodinis vertimas

Átrauktina
Uþsienio kalbos, dëstomos kaip uþsienio arba antroji kalba. Antroji kalba reiðkia valstybinæ kalbà,
dëstomà mokiniams, kuriø gimtoji kalba yra kita.
Neátrauktina
Programos, pagal kurias dëstoma gimtoji kalba, jeigu ta kalba nëra valstybinë (t.y. programos
imigrantams, besimokantiems gimtosios kalbos). Jos priskiriamos 223 posrièiui Gimtoji kalba.

223

Gimtoji kalba

Gimtoji kalba apima gimtosios kalbos, áskaitant literatûrà ir lingvistikà, studijas. Priskiriamos tokio
turinio programos:
Filologija (gimtoji kalba)
Gestø kalba
Gimtoji kalba
Kalba ir retorika (gimtoji kalba)
Kalbos (gimtosios)
Kalbos išsaugojimas
Lingvistika (gimtoji kalba)
Rašiniai
Semantika (gimtoji kalba)

Átrauktina
Gimtoji kalba, dëstoma kaip gimtoji, net jei ta kalba nëra valstybinë, pvz., programos imigrantams
jø gimtàja kalba.
Neátrauktina
Valstybinës kalbos programos, jei kalba dëstoma kaip uþsienio arba antroji. Ðios programos priklauso
222 posrièiui Uþsienio kalbos.
Raðtingumo ir skaièiavimo pagrindø programos. Jos priklauso 080 posrièiui Raðtingumas ir skaièiavimo
pagrindai.

225

Istorija ir archeologija

Istorija apima ðalies, þemyno, pasaulio praeities ávykius, labiausiai politinæ, socialinæ ir ekonominæ
raidà. Á ðá posritá átraukiamos lyginamosios literatûros, mokslo ir minties istorijos studijos. Archeologija
apima mokslinæ senovës civilizacijø iðkasenø analizæ. Priskiriamos tokio turinio programos:
Archeologija
Istorija
Kultûros istorija
Lyginamoji literatûra
Literatûros istorija
Mokslo ir minties istorija
Mokslo ir technikos istorija ir filosofija
Muziejininkystë
Viduramþiø ir renesanso studijos

Átrauktina
Literatûra apskritai (nestudijuojant tam tikros kalbos).
Bendroji lingvistika (nesusijusi su tam tikros kalbos studijomis).
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Neátrauktina
Jei literatûra siejama su tam tikros kalbos mokymu, priskiriama 222 posrièiui Uþsienio kalbos
arba 223 posrièiui Gimtoji kalba.
Mirusios kalbos (lotynø ir kt.). Jos priskiriamos 222 posrièiui Uþsienio kalbos.
Meno istorija. Ji priskiriama 211 posrièiui Vaizduojamasis menas.
Muzikos ir atlikëjø meno istorija. Ji priskiriama 212 posrièiui Muzika ir atlikëjø menas.
Ekonomikos istorija. Ji priskiriama posrièiui Ekonomika.

226

Filosofija ir etika

Filosofija ir etika apima filosofijà, etikà ir dalykus, susijusius su gyvenimo sàvokos samprata.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Etika
Filosofija
Logika
Moralë

Neátrauktina
Religijos studijos. Jos priskiriamos 221 posrièiui Religija.
Meno filosofija. Ji priskiriama 211 posrièiui Vaizduojamasis menas.

3 Socialiniai mokslai, verslas ir teisë
310

Socialiniai ir elgsenos mokslai (plaèiosios programos)

Socialiniai ir elgsenos mokslai (plaèiosios programos) apima socialinius ir elgsenos mokslus,
kai neakcentuojama kurio nors posrièio specializacija. Priskiriamos tokio turinio programos:
Elgsenos mokslas
Socialiniai mokslai

311

Psichologija

Psichologija apima þmogaus proto ir elgsenos, priklausanèios nuo individualiø savybiø, patirties ir
aplinkos, studijas. Priskiriamos tokio turinio programos:
Amþiaus tarpsniø ir vaiko psichologija
Klinikinis interviu
Psichoanalizë
Psichologija
Psichoterapija

312

Sociologija ir kultûrologija

Sociologija ir kultûrologija apima þmoniø ir jø elgsenos grupëje bei visuomenëje studijas. Á ðá
posritá áeina etnologijos ir socialinës antropologijos, þmoniø geografinio pasiskirstymo bei socialinës
geografijos studijos. Priskiriamos tokio turinio programos:
Demografiniai tyrimai
Etnologija
Futurologija
Geografija (socialinë)
Kraðto kultûros
Kriminologija
Kultûrologija
Kultûrø geografinis pasiskirstymas
Lyties studijos
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Moters studijos
Socialinë antropologija
Socialinë geografija
Socialinio konflikto teorija
Sociologija
Þmoniø geografinis pasiskirsymas

Neátrauktina
Socialinës gerovës programos, kuriose akcentuojamas praktinis socialinis darbas. Jos priskiriamos
762 posrièiui Socialinis darbas ir konsultavimas.

313

Politikos mokslai ir pilietiðkumas

Politikos mokslai ir pilietiðkumas apima valstybës reikalø tvarkymo teorijos ar praktikos studijas.
Dalykai, susijæ su pilieèiø teisëmis ir pareigomis, átraukiami á ðá posritá. Priskiriamos tokio turinio
programos:
Pilietiškumas
Politika
Politikos istorija
Politikos mokslas
Taikos ir konfliktø studijos
Tarptautiniai santykiai
Þmoniø teisës

Neátrauktina
Politinës ekonomikos studijos. Jos priskiriamos 314 posrièiui Ekonomika.

314

Ekonomika

Ekonomika apima ekonomikos politikà, ekonomikos teorijà ir ekonominiø sprendimø priëmimà.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Ekonometrija
Ekonomika
Ekonomikos istorija
Makroekonomika
Nacionalinë sàskaityba
Politinë ekonomika
Tarptautinë ekonomika

Neátrauktina
Ekonomika, kai iðskiriamas verslas. Ji priklauso 340 posrièiui Verslas ir administravimas (plaèiosios
programos).

321

Þurnalistika ir reportaþai

Þurnalistika ir reportaþai apima þurnalistikos/reportaþø, kaip masinës komunikacijos srities dalies,
teorijà ir praktikà. Þurnalistika ir reportaþai  tai þiniø perteikimo forma ir turinys. Ðis posritis apima
naujienø reportaþus, komentarø ir straipsniø apie visuomenei svarbius ávykius raðymà. Priskiriamos
tokio turinio programos:
Informacija (perteikimo forma ir turinys)
Komunikacija, masinë (perteikimo forma ir turinys)
Masinë komunikacija (perteikimo forma ir turinys)
Naujienø reportaþai
Radijo ir televizijos þurnalistika
Spauda (informacijos skleidimas)
Þurnalistika
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Neátrauktina
Masinës komunikacijos metodai (pvz., spausdinimas ir radijo/televizijos laidø rengimas). Jie priskiriami
213 posrièiui Garso ir vaizdo technika bei þiniasklaidos produkcija.
Maketavimas ir leidiniø dizainas. Jis priskiriamas 213 posrièiui Garso ir vaizdo technika bei
þiniasklaidos produkcija.
Ryðiø su visuomene studijos. Jos priskiriamos 342 posrièiui Marketingas ir reklama.

322

Biblioteka, informacija, archyvai

Biblioteka, informacija, archyvai apima dokumentø atrankos, informacijos fondø komplektavimo,
organizavimo ir saugojimo bei informacijos vartojimo studijas. Á ðá posritá áeina bibliotekø programos.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Archyvistika
Bibliotekininkø rengimas
Bibliotekø darbas
Dokumentacija
Informacijos mokslas
Informacijos paieška
Muziejø dokumentacija

340

Verslas ir administravimas (plaèiosios programos)

Verslas ir administravimas (plaèiosios programos) apima individualiø ir valstybiniø ámoniø,
organizacijø ir institucijø iðtekliø planavimo, jø valdymo, organizavimo ir koordinavimo teorijà ir praktikà.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Ekonomika (verslas)
Verslas ir administravimas
Verslo ekonomika
Verslo studijos (bendrosios programos)

Átrauktina
Verslo ir administravimo studijos, kuriose neiðskiriamas në vienas 34 srities posritis.
Neátrauktina
Verslo programos, kuriose iðskiriamas kuris nors 34 srities Verslas ir administravimas (valdymas,
administravimas, marketingas ir t.t.) posritis. Jos priskiriamos pagal specializacijà.

341

Didmeninë ir maþmeninë prekyba

Didmeninë ir maþmeninë prekyba apima prekiø ir paslaugø pirkimà ir pardavimà, áskaitant
atsargø valdymà, kainodarà, priemones nuostoliams iðvengti, pardavimo sistemas ir procedûras. Ðis
posritis apima didmeninës ir maþmeninës prekybos ir dabartiniø jos tendencijø studijas. Taip pat
priklauso pastatø ir turto pardavimas. Priskiriamos tokio turinio programos:
Atsargø valdymas
Demonstravimo technika
Didmeninë prekyba
Maþmeninë prekyba
Nekilnojamojo turto prekyba
Pardavimas aukcionuose
Pieno produktø maþmeninis pardavimas
Pirkimas
Pirkimas ir pardavimas
Pirkimas, ásigijimas ir sutartys
Plataus vartojimo paslaugos
Prekyba telefonu
Prekybos agentai
Prekiø sandëliø valdymas
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Átrauktina
Pastatø pirkimas ir pardavimas.

342

Marketingas ir reklama

Marketingas ir reklama apima prekiø ir paslaugø mainus tarp organizacijø ir/ar asmenø bei
vartotojø elgesá ir poreikius. Á ðá posritá áeina produktø kokybës gerinimo, kainodaros, paskirstymo,
prekiø pardavimo skatinimo ir prekybos siekiant maksimalaus verslo efektyvumo studijos. Priskiriamos
tokio turinio programos:
Marketingas
Pardavimas ir marketingas
Reklama
Rinkotyra
Ryšiai su visuomene
Tiekimas

343

Finansai, bankininkystë, draudimas

Finansai, bankininkystë, draudimas apima finansinës veiklos bei paslaugø planavimà, valdymà,
organizavimà ir kontrolæ. Á ðá posritá áeina organizacijø, institucijø ir asmenø finansiniø resursø valdymas
ir prieþiûra bei finansinës bendroviø, ámoniø, korporacijø ir asmenø operacijos. Priskiriamos tokio
turinio programos:
Bankininkystë ir finansai
Banko darbuotojø rengimas
Draudimas
Finansai, bankininkystë, draudimas
Finansø teorija
Ámonës finansai
Investicijos ir vertybiniai popieriai
Investicijø analizë
Pensinis draudimas
Socialinis draudimas
Tarpininkavimas sudarant vertybiniø popieriø birþos sandorius
Vadovavimas finansinei veiklai

Neátrauktina
Draudimo statistika. Ji priskiriama 462 posrièiui Statistika.

344

Buhalterinë apskaita ir apmokestinimas

Buhalterinë apskaita ir apmokestinimas apima finansiniø operacijø vykdymà, audità ir registracijà.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Auditas
Buhalterija
Buhalterinë apskaita
Mokesèiø apskaita

345

Valdymas ir administravimas

Valdymas ir administravimas apima organizacijø ir institucijø funkcijø ir veiklos planavimà,
valdymà, jø veiklà. Valdymo programos, áskaitant administravimà, ekonomikà, finansus ir kt., átraukiamos
á ðá posritá, jeigu iðskiriamas valdymas ir administravimas. Priskiriamos tokio turinio programos:
Administravimas
Darbuotojø telkimas
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Ástaigos valdymas
Kokybës valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas ámonëje
Kvalifikacijos tobulinimo valdymas
Logistika
Organizavimo teorija ir praktika
Personalo administravimas
Personalo valdymas
Švietimo vadyba
Uþimtumo valdymas
Valdymo menas
Valdymo mokslas
Valstybiniø ástaigø ir institucijø administravimas
Veiklos rezultatø ávertinimas
Verslo administravimas
Verslo pradëjimas
Verslo pradþiamokslio kursai
Viešasis administravimas
Vietos viešasis administravimas
Þmoniðkøjø iðtekliø valdymas

Átrauktina
Vadovavimo gebëjimai, susijæ su valdymu.
Neátrauktina
Vadovavimo gebëjimai, susijæ su asmeniniais gebëjimais. Jie priskiriami 090 posrièiui Asmeniniai
gebëjimai.
Administravimas, susijæs su biuro darbu. Jis priskiriamas 346 posrièiui Sekretoriø ir kontoros
darbas.
346

Sekretoriø ir kontoros darbas

Sekretoriø ir kontoros darbas apima administracines procedûras, orgtechnikos valdymà, raðtvedybà,
gebëjimà raðyti greitraðèiu. Specializuotos sekretoriø rengimo programos (dviejø kalbø mokëjimas,
iðmanymas medicinos, teisës dalykø ir t.t.) átraukiamos tuo atveju, jeigu programos tikslas labiau
orientuotas á sekretoriø, o ne á specializuotø padëjëjø rengimà. Priskiriamos tokio turinio programos:
Administracinës ir sekretoriø paslaugos
Advokatø firmos ar bendrovës juridinio skyriaus sekretoriaus rengimas
Ataskaitø ið teismo salës rengimas
Duomenø ávedimas
Greitraštis
Informacijos apdorojimas/duomenø ávedimas
Klaviatûros valdymo ágûdþiai
Komercinë korespondencija
Komutacinës lentos valdymas
Kontoros automatizacija
Medicinos sekretoriø rengimas
Orgtechnikos valdymas
Priimamojo sekretoriø, registratoriø rengimas
Raðymas maðinële
Raštvedyba
Sekretoriø rengimas
Uþsienio kalbos sekretorëms
Valdymo reikalø paslaugos

Átrauktina
Bendrosios sekretoriø rengimo programos, á kurias tarp kitø dalykø áeina kompiuteriø kursai.
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Neátrauktina
Tam tikros programinës árangos naudojimo programos. Jos priklauso 482 posrièiui Kompiuterio
panaudojimas.
Ástaigos valdymas. Jis priklauso 345 posrièiui Valdymas ir administravimas.
Vieðbuèio registratoriø rengimas. Jis priklauso 811 posrièiui Vieðbuèiai, restoranai ir vieðasis
maitinimas.

347

Darbo organizavimas

Darbo organizavimas apima darbo struktûrà ir funkcijas. Ðis posritis apima personalo mokymo
programas, susijusias su darbu ir pareigomis. Priskiriamos tokio turinio programos:
Darbo organizavimas
Darbo tobulinimas
Gamybiniai santykiai
Ávadiniai kursai
Klientø reikalai
Kokybës garantija
Profsàjungos kursai (bendrieji)
Þinios apie ámonæ

Átrauktina
Personalo mokymas, susijæs su konkreèiu darbu ir pareigomis, jeigu jo negalima priskirti kuriam
nors kitam posrièiui.
Neátrauktina
Mokymas, susijæs su konkreèiu darbu ir pareigomis, jeigu tai labiau siejasi su asmeniniø gebëjimø
ugdymu. Jis priskiriamas 090 posrièiui Asmeniniai gebëjimai.
Darbuotojø mokymas, kurá galima priskirti kuriam nors kitam posrièiui. Pvz., kokybës (technikos
dalykai) kursai priskiriami 52 srities Inþinerija ir inþinerinës profesijos posrièiams.
Darbo aplinkos programos. Jos turëtø bûti priskiriamos 862 posrièiui Profesinë sveikata ir darbo
sauga.
Daugiausia treèiojo lygmens programos, susijusios su darbo rinka, darbo psichologija ir pan. Jos
priklauso 31 srities Socialiniai ir elgsenos mokslai posrièiams.
380

Teisë

Teisë apima taisykliø ir procedûrø, skirtø formaliai palaikyti visuomeninæ tvarkà, studijas, áskaitant
advokatø, teisëjø rengimà. Priskiriamos tokio turinio programos:
Baudþiamosios teisenos studijos
Darbo teisë
Komercinë teisë
Notarinë praktika
Studijos, nesuteikianèios teisininko kvalifikacijos
Teisë
Teisës istorija
Teisës mokslas
Teisës studijos
Teisinë praktika
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4 Gamtos mokslai, matematika ir kompiuterija
421

Biologija ir biochemija

Biologija ir biochemija apima visø gyvøjø organizmø sandaros, funkcijø, dauginimosi, augimo,
vystymosi ir elgesio studijas. Á ðá posritá áeina biologija ir su ja susijæ mokslai bei gyvøjø organizmø
cheminiø procesø studijos. Priskiriamos tokio turinio programos:
Biochemija
Biofizika
Biologija
Biometrija
Botanika
Entomologija
Farmakologija
Genetika
Gyvosios gamtos mokslai
Limnologija (eþerotyra)
Mikrobiologija
Molekulinë biologija
Ornitologija
Parazitologija
Toksikologija
Virusologija
Zoologija

Átrauktina
Cheminiai procesai gyvuosiuose organizmuose (biochemija, toksikologija, farmakologija ir t.t.).
Neátrauktina
Aplinkotyra, nagrinëjanti gyvøjø organizmø ir aplinkos tarpusavio santykius. Ji priklauso 422 posrièiui
Aplinkotyra.

422

Aplinkotyra

Aplinkotyra* apima organizmø tarpusavio ir su aplinka santykiø studijas. Priskiriamos tokio turinio
programos:
Aplinkotyra
Ekologija

Neátrauktina
Biologija ir toksikologija. Jos priklauso 421 posrièiui Biologija ir biochemija.

440

Fiziniai mokslai (plaèiosios programos)

Fiziniai mokslai (plaèiosios programos) apima fizinius mokslus, kai neakcentuojama kurio nors
posrièio specializacija. Priskiriamos bendrosios fiziniø mokslø programos.

441

Fizika

Fizika apima medþiagos ir energijos savybiø bei jø tarpusavio sàveikos studijas. Á ðá posritá áeina
astronomija ir kosmoso tyrimai. Priskiriamos tokio turinio programos:
* Aplinkotyra Mokymo srièiø klasifikacijoje kartu su aplinkosauga priskiriama 850 posrièiui. Ðioje klasifikacijoje
aplinkotyra/ekologija priskiriama 421 posrièiui Biologija ir biochemija todël, kad pagal taikomus kriterijus tai
yra tikslesnis klasifikavimas.
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Akustika
Astrofizika
Astronomija
Branduolio fizika
Fizika
Kosmoso tyrimai
Optika
Planetø tyrimai

Neátrauktina
Optiko darbas. Jis priklauso 725 posrièiui Medicinos diagnostika ir gydymo technologija.

442

Chemija

Chemija apima medþiagø, jø elementø bei reakcijø, maiðant medþiagas vienà su kita, studijas.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Analizinë chemija
Chemija
Organinë chemija
Petrologija
Polimerø chemija

Neátrauktina
Biochemija. Ji priskiriama 421 posrièiui Biologija ir biochemija.

443

Mokslas apie þemæ

Mokslas apie þemæ apima þemës sandaros ir struktûros studijas áskaitant hidrosferà ir atmosferà.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Atmosferos mokslai
Fizinë geografija
Geodezija
Geofizika
Geografija (gamtinë)
Geologija
Geomokslas
Hidrogeologija
Hidrologija
Jûros biologija
Jûrø mokslas
Meteorologija
Mineralogija
Mokslas apie þemæ
Okeanografija
Paleontologija
Seismologija
Vulkanologija

Neátrauktina
Socialinë geografija. Ji priskiriama 312 posrièiui Sociologija ir kultûrologija.

461

Matematika

Matematika apima abstrakèiøjø dedukciniø sistemø studijas. Á ðá posritá áeina algebra, aritmetika,
geometrija, realioji ir kompleksinë analizë bei taikomoji matematika. Priskiriamos tokio turinio programos:
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Algebra
Duomenø analizë (matematika)
Geometrija
Matematika
Operacijø tyrimas
Skaitinë analizë
Taikomoji matematika

462

Statistika

Statistika apima skaitmeniniø duomenø kaupimà, apraðymà, tvarkymà ir analizavimà. Á ðá posritá
áeina tikimybiø teorijos ir draudimo matematikos studijos. Priskiriamos tokio turinio programos:
Draudimo statistika
Matematinë (teorinë) statistika
Statistika, taikomoji
Tikimybiø teorija
Tyrimo atranka
Tyrimo projektavimas

Átrauktina
Taikomoji statistika.
Matematinë (teorinë) statistika.
Neátrauktina
Demografiniai tyrimai. Jie priskiriami 312 posrièiui Sociologija ir kultûrologija.

481

Informatika

Informatika apima kompiuteriniø sistemø ir skaièiavimo terpiø kûrimà ir tobulinimà. Á ðá posritá
áeina programinës árangos programø kûrimas, prieþiûra ir komponavimas. Priskiriamos tokio turinio
programos:
Informatika
Kompiuterija
Kompiuterinis programavimas
Kompiuteriniø sistemø analizë
Kompiuteriniø sistemø projektavimas
Operacinës sistemos
Programavimo kalbos (Visual Basic, C++ ir kt.)
Programinës árangos adaptavimas vietos sàlygomis
Programinës árangos testavimas
Tinklø administravimas

Neátrauktina
Skaièiavimo technika (techninë áranga). Ji priskiriama 523 posrièiui Elektronika ir automatika.
Kompiuteriniø programø naudojimas. Jis priskiriamas 482 posrièiui Kompiuterio panaudojimas.

482

Kompiuterio panaudojimas

Kompiuterio panaudojimas apima kompiuteriø, programinës árangos ir programø naudojimà ávairiais
tikslais. Tos programos daþniausiai yra trumpalaikës. Priskiriamos tokio turinio programos:
Duomenø apdorojimo programinë áranga
Interneto naudojimas
Kompiuterinës leidybos programinë áranga
Kompiuterio panaudojimas
Programinë tekstø apdorojimo áranga
Programinës árangos panaudojimas
Skaièiavimø programinë áranga (skaièiuoklës)

Gamtos
mokslai,
matematka
Inþinerija,
gamyba
ir statybair kompiuterija
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520 Inþinerija ir inþinerinës profesijos (plaèiosios programos)
Inþinerija ir inþinerinës profesijos (plaèiosios programos) apima inþinerijà ir inþinerines profesijas,
kai neakcentuojama kurio nors posrièio specializacija. Priskiriamos tokio turinio programos:
Inþinerija
Kokybës kontrolë (technika)
Medþiagø technologijos
Pramonës inþinerija
Techninës prieþiûros inþinerija

521

Mechanika ir metalo darbai

Mechanika ir metalo darbai apima maðinø, mechaniniø árenginiø ir sistemø bei metalo gaminiø
planavimà, konstravimà, tobulinimà, gamybà, prieþiûrà ir kontrolæ. Á ðá posritá áeina maðinø, kuriomis
gaminamos prekës ir teikiamos paslaugos, projektavimas ir prieþiûra. Ðio posrièio programose daugiausia
dëmesio skiriama maðinoms, mechaninëms sistemoms ir metalo gaminiams. Priskiriamos tokio turinio
programos:
Dviraèiø gamyba
Dviraèiø remontas
Garo katilø (boileriø) gamyba ir suvirinimas
Ginklø gamyba
Hidraulika
Árankiø ir ðtampø gamyba
Laikrodþiø gamyba
Lakštinio metalo apdirbimas
Mechanikos inþinerija
Mechanikø rengimas
Metalo gamybos programos
Metalo liejimas ir formavimas
Metalo pjovimas ir apdirbimas
Metalurgijos inþinerija
Metalurgijos technologija
Mikromechanika
Plieno gamyba
Suvirinimas
Šaltkalvystë ir seifø remontas
Tikslioji mechanika

Neátrauktina
Varikliniø transporto priemoniø mechanika ir inþinerija. Ji priskiriama 525 posrièiui Variklinës
transporto priemonës, laivai ir orlaiviai.

522

Elektra ir energija

Elektra apima namø, verslo ir pramonës ámoniø elektros instaliacijos ir elektros prietaisø árengimà,
prieþiûrà, remontà ir gedimø diagnostikà. Á ðá posritá áeina elektros energijos paskirstymo antþeminiø
ir poþeminiø tinklø árengimas ir prieþiûra. Energija apima energijos gamybà. Priskiriamos tokio turinio
programos:
Atominë, vandens ir ðiluminë energija
Dujø paskirstymas
Elektrikø rengimas
Elektriniø prietaisø remontas
Elektros energijos gamyba
Elektros inþinerija
Elektros montavimas
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Elektros perdavimo linijø tiesimas ir prieþiûra
Energija
Energijos gamyba
Energijos studijos
Klimato inþinerija
Oro kondicionavimas
Saulës energija
Šaldymas
Šildymas

Átrauktina
Instaliacija, gedimø diagnostika ir ðildymo, vëdinimo, ðaldymo árangos remontas.
Neátrauktina
Transporto priemoniø elektros áranga. Ji priskiriama 525 posrièiui Variklinës transporto priemonës,
laivai ir orlaiviai.

523

Elektronika ir automatika

Elektronika ir automatika apima elektroninës árangos, maðinø ir sistemø planavimà, projektavimà,
tobulinimà, prieþiûrà ir kontrolæ. Á ðá posritá áeina kompiuteriø ir komunikacijø árangos kûrimas. Priskiriamos
tokio turinio programos:
Automatika
Duomenø apdorojimo technologija
Elektronikos inþinerija
Elektroninës árangos prieþiûra
Elektroninis duomenø apdorojimas
Kompiuteriø remontas
Ryðiø sistemos
Ryðiø sistemø árangos instaliavimas
Ryðiø sistemø árangos prieþiûra
Robototechnika
Skaièiavimo technika
Skaitmeninë technologija
Telekomunikacijø technologija
Televizoriø ir radijo taisymas
Tinklø technologija
Transliacijø elektronika
Valdymo inþinerija

Neátrauktina
Informatika (kompiuteriniø sistemø ir programinës árangos kûrimas). Ji priskiriama 481 posrièiui
Informatika.

524

Cheminës medþiagos ir cheminiai procesai

Cheminës medþiagos ir cheminiai procesai apima produktø ir procesø, kai vyksta cheminë ir
fizinë kaita, planavimà, projektavimà ir tobulinimà. Á ðá posritá áeina chemijos árenginiai ir valdymo
sistemos. Priskiriamos tokio turinio programos:
Biochemijos technologijos
Biotechnologijos inþinerija
Chemijos inþinerija
Cheminiø procesø inþinerija
Árengimø ir maðinø eksploatacija
Laborantø rengimas
Laboratorijos padëjëjø rengimas
Laboratorijø technologijos
Naftos valymas
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Naftos/dujø/naftos chemijos produktø perdirbimas
Perdirbimo technologijos

Átrauktina
Laboratorijø technologijos, jeigu neakcentuojamas specifinis jø pritaikymas.
Neátrauktina
Laboratorijø technologijos, jeigu akcentuojamas specifinis jø pritaikymas (biologijoje, medicinoje ir
kitur). Jos priklauso atitinkamiems posrièiams (420, 725 ir kt.).
Specifiniø medþiagø gamyba. Pvz., programos, kuriose iðskiriamas popieriaus perdirbimas, turi bûti
priskiriamos 543 posrièiui Medþiagos (mediena, popierius, plastikai, stiklas).

525

Variklinës transporto priemonës, laivai ir orlaiviai

Variklinës transporto priemonës, laivai ir orlaiviai apima varikliniø transporto priemoniø,
áskaitant þemës darbø ir þemës ûkio maðinas, projektavimà, tobulinimà, gamybà, techninæ prieþiûrà,
gedimø diagnostikà, remontà ir aptarnavimà. Ðiam posrièiui bûdingas metaliniø konstrukcijø ir varikliø
jungimas. Priskiriamos tokio turinio programos:
Aerokosminë inþinerija
Automobiliø ir traktoriø elektros áranga
Automobiliø ir traktoriø inþinerija
Aviacijos inþinerija
Jûros (karo) inþinerija
Jûros hidrotechnika
Jûros inþinerija
Këbulo remontas
Korpusø gamyba
Laivø statyba
Lakuotojai/purðkëjai
Motociklø inþinerija
Motociklø mechanika
Orlaiviø inþinerija
Orlaiviø techninë prieþiûra
Sraigtasparnio konstrukcija
Transporto priemoniø balansavimas
Transporto priemoniø daþymas
Transporto priemoniø diagnostika
Transporto priemoniø elektros áranga
Transporto priemoniø ir varikliø inþinerija
Transporto priemoniø konstravimas
Transporto priemoniø konstravimas ir remontas
Transporto priemoniø mechanika
Transporto priemoniø remontas
Þemës ûkio maðinø mechanika

Átrauktina
Automobiliø elektros áranga.
Neátrauktina
Nemotoriniø transporto priemoniø gamyba ir remontas. Jie priskiriami 521 posrièiui Mechanika
ir metalo darbai (pvz., dviraèiai) arba 543 posrièiui Medþiagos (mediena, popierius, plastikai, stiklas)
(pvz., nemotorinës valtys).

540

Gamyba ir perdirbimas (plaèiosios programos)

Gamyba ir perdirbimas (plaèiosios programos) apima gamybà ir perdirbimà, kai neakcentuojama
kurio nors posrièio specializacija. Priskiriamos bendrosios gamybos ir perdirbimo programos.
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541

Maisto produktø gamyba

Maisto produktø gamyba apima maisto produktø, gërimø gamybà ir ápakavimà bei maisto gaminimo
ir paskirstymo árenginius ir operacijas. Priskiriamos tokio turinio programos:
Aludarystë
Kepimas
Kepimo pramonë/miltiniai gaminiai
Konditerija
Maistas
Maisto apdorojimas/higiena
Maisto ir gërimø perdirbimas
Maisto konservavimas
Maisto paruošimas
Maisto perdirbimo pramonë
Maisto prekiø mokslas
Maisto prekiø mokslas ir technologija
Maisto technologija
Mësos pramonë
Pienininkystës mokslas
Pieno produktai
Skerdimas
Spirito gamyba
Sûrio gamyba
Tabako gamyba
Vyno gamybos mokslas
Vyno laikymas/brandinimas
Vyno pramonë

Átrauktina
Maisto apdorojimas ir maisto higiena.
Tabako pramonë.
Neátrauktina
Restoranai ir vieðasis maitinimas. Jie priklauso 811 posrièiui Vieðbuèiai, restoranai ir vieðasis
maitinimas.
Mitybos mokslas. Jis priklauso 421 posrièiui Biologija ir biochemija.

542

Tekstilë, apranga, avalynë, oda

Tekstilë, apranga, avalynë, oda apima tekstilës, tekstilës ir odos gaminiø, aprangos ir panaðiø
gaminiø, batø ir kitokios avalynës gamybà. Priskiriamos tokio turinio programos:
Audimas (pramoninis)
Avalynës gamyba
Avalynës ir odos gaminiø taisymas
Baldø apmuðimas
Balnininkystë
Batsiuvystë
Drabuþiø gamyba
Drabuþiø ir tekstilës gamyba
Individualus drabuþiø siuvimas
Kailiadirbystë
Kailininkystë
Kailiø gamyba
Kailiø ir odos pramonë
Mezgimas (pramoninis)
Minkšti baldai
Odininkystë
Odos dirbimas
Odos gaminiø gamyba
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Odos gaminiø produkcija
Siuvimas
Siuvimas (pramoninis)
Siuvimo pramonë
Siuvimo profesijos
Siuvinëjimas (pramoninis)
Sukirpimas ir siuvimas
Tekstilës pramonë
Tekstilës pramonë, apranga ir avalynë
Tekstilës technika
Verpimas
Vilnotyra

Neátrauktina
Rankdarbiai (audimas, siuvinëjimas ir kt.). Jie priklauso 215 posrièiui Dailieji amatai.

543 Medþiagos (mediena, popierius, plastikai, stiklas)
Medþiagos apima medienos, popieriaus, plastikø, stiklo ar kitø medþiagø  akmens, molio, sintetiniø  gamybà. Ðiam posrièiui priklausanèiose programose daugiau dëmesio kreipiama á tam tikrà
medþiagà, o ne á jø technologijà. Priskiriamos tokio turinio programos:
Akmenø taðymas
Baldininko amatas
Baldø gamyba
Dailidystë ir stalystë
Gumos perdirbimas
Keramika (pramoninë)
Medienos apdirbimas
Medienos apdirbimas staklëmis ir tekinimas
Medienos technologija
Padarinës medienos technologija
Pynimas ið vyteliø
Plastmasës gamyba
Popieriaus gamyba ir perdirbimas
Pramoninë deimantø gamyba
Sintetinio pluošto gamyba
Stalystë (ne statybinë)
Stiklo apdirbimas (pramoninis)
Stiklo gamyba
Valèiø gamyba (ne motoriniø)

Neátrauktina
Metalo darbai. Jie priskiriami 521 posrièiui Mechanika ir metalo darbai.
Statybinë dailidystë ir stalystë. Jos priskiriamos 582 posrièiui Statyba ir statybos inþinerija.
Cheminis apdorojimas. Jis priskiriamas 524 posrièiui Cheminës medþiagos ir cheminiai procesai.
Spausdinimas ir knygriðyba. Jie priskiriami 213 posrièiui Garso ir vaizdo technika bei þiniasklaidos
produkcija.
Rankdarbiai (meniniai stiklo dirbiniai, medþio droþyba ir t.t.). Jie priklauso 215 posrièiui Dailieji
amatai.

544

Kasyba ir gavyba

Kasyba ir gavyba apima naudingøjø iðkasenø, naftos, dujø planavimà, plëtrà, ávertinimà ir gavybà.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Angliø gavyba
Kalnakasybos inþinerija
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Kalnakasybos technologija
Karjerø prieþiûra
Naftos ir dujø gavyba
Naudingøjø iðkasenø technologija
Þaliavø gavyba

Neátrauktina
Metalurgija. Ji priskiriama 521 posrièiui Mechanika ir metalo darbai.
Geologija. Ji priskiriama 443 posrièiui Mokslas apie Þemæ.

581

Architektûra ir miesto planavimas

Architektûra apima pastatø statybos menà, mokslà ir metodus akcentuojant tiek utilitarinius tikslus,
pvz., konstrukcijø tvirtumas, stiprumas ir pastato funkcionalumas bei ekonomiðkumas, tiek estetikos
dalykus. Miesto planavimas apima miestø plëtrà tiek funkcionalumo, tiek estetikos poþiûriu. Priskiriamos
tokio turinio programos:
Architektûra
Architektûrinis miestø projektavimas ir planavimas
Gyvenvietës planavimas
Gyvenvietës uþstatymas
Kaimo plëtra
Kartografija
Konstrukcinë architektûra
Landðafto architektûra
Matavimas (laukø)
Miesto planavimas
Miestø ir kaimø planavimas
Miestø ir rajonø planavimas
Miestø tyrimai
Pastatø projektavimas
Topografija

Átrauktina
Kartografija ir topografija.
Neátrauktina
Interjero dizainas. Jis priskiriamas 214 posrièiui Dizainas.
Parkø ir sodø iðdëstymas ir árengimas. Jis priskiriamas 622 posrièiui Sodininkystë.

582

Statyba ir statybos inþinerija

Statyba apima valstybiniø, verslo, pramonës ir gyvenamøjø namø surinkimo, statymo ir prieþiûros
mokslà, technologijas ir metodus. Statybos inþinerija apima dideliø pastatø ir konstrukcijø, áskaitant
transporto, vandens tiekimo, nuotëkø tinklus, planavimà, projektavimà, bandymà ir vadovavimà statybai.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Braiþyba, techninë
Cemento apdorojimas
Dailidystë ir stalystë (statyba)
Darbø apimties apskaièiavimas
Daþymas ir sienø dangos
Dokø ir uosto statyba
Drëkinimas ir nusausinimas (statymas)
Grindø klojimas
Izoliacija
Keliø tiesyba
Keraminiø grindø ir sienø plyteliø klojimas

Inþinerija,
Þemës
ûkisgamyba
ir vetirinarija
ir statyba
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Konstrukcijø inþinerija
Konstrukciniai metalo dirbiniai (statyba)
Mûrijimas
Mûrijimas ir mûrininkystë
Mûrinës konstrukcijos
Pastatø nugriovimas
Pastatø rekonstrukcija
Pastatø statyba
Pastoliø statymas
Sanitarija (statyba)
Sanitarinë techninë áranga ir vamzdþiø tiesimas
Statybos inþinerija
Statybos árengimø valdymas
Statybos techninë prieþiûra
Statybos technologija
Statymas ið akmenø/plytø ir keraminiø blokeliø
Statiniø technologija
Stiklinimas
Stogo dengimas
Techninë braiþyba
Tiltø statyba
Tinkavimas (statyba)
Vamzdþiø montavimas
Vandens inþinerija ir technologija
Vandens tiekimo ir kanalizacijos inþinerija
Vëdinimas (statyba)
Þemës kasimo inþinerija

Neátrauktina
Elektros instaliacija. Ji priskiriama 522 posrièiui Elektra ir energija. Ðildymo, oro kondicionavimo
ir ðaldymo árangos instaliavimas ir remontas. Jis priklauso 522 posrièiui Elektra ir energija.

6 Þemës ûkis ir veterinarija
620

Þemës ûkis, miðkininkystë ir þuvininkystë (plaèiosios programos)

Þemës ûkis, miðkininkystë ir þuvininkystë (plaèiosios programos) apima þemës ûká, miðkininkystæ
ir þuvininkystæ, kai neakcentuojama kurio nors posrièio specializacija. Priskiriamos bendrosios þemës
ûkio, miðkininkystës ir þuvininkystës programos.

621

Augalininkystë ir gyvulininkystë

Augalininkystë ir gyvulininkystë (þemës ûkis) apima derliaus ir ganyklø auginimà, derliaus
nuëmimà, taip pat galvijø ganymà ir auginimà. Á ðá posritá áeina ûkio valdymas ir prieþiûra bei neapdorota
augalininkystës ir gyvulininkystës produkcija. Priskiriamos tokio turinio programos:
Agronomija ir augalininkystë
Alyvmedþiø auginimas
Arklininkystë
Arkliø auginimas
Auginimas dirvoje ir vandenyje
Avininkystë
Darþininkystë
Dirvos derlingumas
Dirvotyra
Drëkinimo metodai
Gyvulininkystë
Gyvuliø auginimas
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Gyvûnø dresavimas
Grûdiniø kultûrø auginimas
Kiaulininkystë
Paukðtininkystë
Ristûnø prieþiûra
Ryþiø ir kvieèiø auginimas
Sodininkystë, vaisininkystë
Sodø árengimas
Ðunininkystë
Ûkininkavimas
Ûkio iðlaikymas
Vynuogininkystë
Vynuogynø árengimas
Vynuogiø auginimas
Þàsø auginimas
Þemdirbystë
Þemës ûkio ekonomika
Þemës ûkio mokslai
Þemës ûkio pagrindai
Þemës ûkio verslas/Agropramoninio komplekso veikla
Þemës ûkis

Átrauktina
Dirvotyra, dirvos derlingumo ir drëkinimo metodai.
Intensyvioji augalininkystë (vaisiø, darþoviø ir kt.).
Neátrauktina
Vyno gamyba. Ji priskiriama 541 posrièiui Maisto produktø gamyba.
Lenktyniniø þirgø auginimas. Jis priskiriamas 813 posrièiui Sportas.

622

Sodininkystë

Sodininkystë apima sodininkystës technologijas ir valdymà, gëlininkystæ, augalø auginimo metodus
ðiltadarþiuose, medelyno auginimà, apþeldinimà ir t.t. Priskiriamos tokio turinio programos:
Auginimas šiltnamiuose
Dekoratyvinë sodininkystë
Gëlininkystë
Landðafto sodininkystë
Medelyno auginimas (sodininkystë)
Sodininkystë
Sodininkystës metodai
Sporto aikðteliø prieþiûra
Sporto aikðteliø vejø prieþiûra
Ðiltadarþiø ûkis
Vejø, gazonø prieþiûra
Vejø, gazonø veisimas

Átrauktina
Miestø ir privaèiø parkø bei sodø iðdëstymas ir árengimas.
Sodininkystës dalykai, susijæ su gëlininkyste ir darþoviø auginimu.
Neátrauktina
Þemës ûkio kultûrø (kvieèiø, ryþiø, vaisiø, darþoviø ir t.t., skirtø maistui) auginimas. Jis priskiriamas
621 posrièiui Augalininkystë ir gyvulininkystë.
Dirvotyra, dirvos derlingumo ir drëkinimo metodai. Jie priskiriami 621 posrièiui Augalininkystë ir
gyvulininkystë.
Nacionaliniø parkø valdymas. Jis priskiriamas 853 posrièiui Gamtinë aplinka ir laukiniai gyvûnai.
Landðafto architektûra. Ji priskiriama 581 posrièiui Architektûra ir miesto planavimas.
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Miðkininkystë

Miðkininkystë apima miðkø veisimà, auginimà, miðko produkcijos nuëmimà ir miðkø valdymà. Á
ðá posritá áeina medþioklë ir gaudymas spàstais. Priskiriamos tokio turinio programos:
Medþioklë ir gaudymas spàstais
Miðkininkystë
Miško medþiagø tvarkymo metodai
Miðko prieþiûra
Miško veisimas

Neátrauktina
Nacionaliniø parkø valdymas. Jis priskiriamas 852 posrièiui Gamtinë aplinka ir laukiniai gyvûnai.
Padarinës medienos technologija (lentpjûvës produkcija ir kt.). Ji priskiriama 543 posrièiui Medþiagos
(mediena, popierius, plastikai, stiklas).

624

Þuvininkystë

Þuvininkystë apima þuvø ir kitokios jûrø produkcijos veisimà, auginimà ir gaudymà. Priskiriamos
tokio turinio programos:
Giluminë þûklë
Jûrø þuvininkystë
Kiautuotojø vëþiagyviø veisimas
Þuvininkystë
Þuvininkystës mokslas ir technologija
Þuvivaisa
Þuvø ûkiai
Þvejyba

Átrauktina
Þvejybos valèiø valdymas.
Neátrauktina
Pramoninis þuvies apdorojimas. Jis priskiriamas 541 posrièiui Maisto produktø gamyba.

640

Veterinarija

Veterinarija apima gyvûnø suþalojimø ir ligø profilaktikà, diagnozavimà ir gydymà bei jø bendrà
prieþiûrà. Á ðá posritá áeina serganèiø, suþeistø, silpnø gyvûnø, gydomø veterinarijos klinikose, prieþiûra.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Gyvûnø reprodukcija (mokslas)
Gyvûnø sveikatos prieþiûra
Veterinarijos mokslas
Veterinarinë medicina
Veterinarinë pagalba

Átrauktina
Gyvûnø reprodukcijos mokslas.
Neátrauktina
Gyvûnø veisimas. Jis priskiriamas 621 posrièiui Augalininkystë ir gyvulininkystë.

Sveikatos prieþiûra ir socialinë apsauga
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7 Sveikatos prieþiûra ir socialinë apsauga
720

Sveikatos prieþiûra (plaèiosios programos)

Sveikatos prieþiûra (plaèiosios programos) apima sveikatos studijas, kai neakcentuojama kurio
nors posrièio specializacija. Priskiriamos tokio turinio programos:
Sveikata
Visuomenës sveikata

721

Medicina

Medicina apima principus ir priemones, skirtas ligoniø, suþeistøjø, suþalotøjø profilaktikai, diagnozei
nustatyti ir slaugai, bei sveikatos prieþiûrà apskritai. Tai daugiausia gydytojø rengimas. Priskiriamos
tokio turinio programos:
Akušerija ir ginekologija
Anatomija
Anesteziologija
Audiologija
Bakteriologija
Bendroji medicina
Chirurgija
Citologija
Dermatologija
Epidemiologija
Fiziologija
Gerontologija
Gydytojø rengimas
Ginekologija
Hematologija
Histologija
Homeopatija
Imunologija
Kardiologija
Medicina
Medicininis švietimas
Medicinos mokslas
Naturopatija
Nekrologija
Oftalmologija
Onkologija
Patologija
Pediatrija
Plastinë chirurgija
Profilaktinë ir socialinë medicina
Psichiatrija
Stomatologija
Teismo medicina
Vidaus ligos

723

Slauga ir prieþiûra

Slauga ir prieþiûra apima ligoniø, neágaliøjø, silpnøjø sveikatos prieþiûrà; gydytojø bei kitø medicinos
ir sveikatos apsaugos specialistø pagalbos teikimà diagnozuojant ir gydant ligonius. Slaugos kvalifikacijose
daugiausia dëmesio skiriama sveikatos prieþiûrai ligos ir reabilitacijos laikotarpiu. Á ðá posritá áeina
pagyvenusiø ir neágaliø þmoniø prieþiûra. Priskiriamos tokio turinio programos:
Akušerija
Bendruomenës slauga
Gerontologijos tarnybos

Sveikatos prieþiûra ir socialinë apsauga
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Higiena, medicininë
Kûdikiø higiena (slauga)
Motinø su vaikais slauga
Neágaliø þmoniø slauga
Pagalbinë slauga
Pagyvenusiø þmoniø prieþiûra
Pagyvenusiø þmoniø slauga
Pagrindinë slauga
Psichiðkai neágaliø þmoniø slauga
Slauga
Slaugos padëjëjas/Sanitaras
Sveikatos apsauga

Átrauktina
Slauga, apimanti ir sveikatos prieþiûrà, ir socialinæ rûpybà (pvz., pagyvenusiø þmoniø).
Neátrauktina
Veterinarinë slauga. Ji priskiriama 640 posrièiui Veterinarija.
Dantø prieþiûra. Ji priskiriama 724 posrièiui Stomatologija.
Vaikø globa (jei tai ne sveikatos prieþiûra). Ji priklauso 761 posrièiui Vaikø prieþiûra ir paslaugos
jaunimui.

724

Stomatologija

Stomatologija apima dantø, dantenø ligø ir anomalijø diagnozavimà, gydymà ir profilaktikà. Á ðá
posritá áeina protezø ir ortodontijos átaisø, árankiø, reikmenø konstravimas, gamyba ir remontas. Ðis
posritis taip pat apima stomatologams teikiamà asistentø pagalbà. Priskiriamos tokio turinio programos:
Burnos ertmës higiena
Chirurginë stomatologija
Dantø gydymas
Dantø prieþiûra
Klinikinë stomatologija
Odontologija
Ortodontija
Stomatologija
Stomatologijos laboratorijos technologijos
Stomatologijos technologijos
Stomatologinë pagalba

Átrauktina
Burnos ertmës higiena ir stomatologinë sveikatos prieþiûra.

725

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija apima daugybæ ávairiø technologijø, skirtø ligoms
ir sutrikimams diagnozuoti bei gydyti. Priskiriamos tokio turinio programos:
Akies protezai/læðiai
Branduolio reiðkiniø panaudojimo medicinoje technologijos
Greitoji medicinos pagalba
Greitosios medicinos pagalbos technologijos
Klausos aparatø technologijos
Klausos protezai
Kontaktiniø læðiø gamyba
Medicinos laboratorijø technologijos
Medicinos technologijos
Optikos technologijos
Ortopediniai protezai
Paramedikø pagalbinës technologijos
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Protezø technologijos
Radiologijos technologijos
Radioterapija
Rentgeno spinduliø technologijos (medicininës)
Rentgenografija
Teismo medicinos technologijos

Átrauktina
Medicinos laboratorijø technologijos.
Neátrauktina
Laboratorijø technologijos, nesusijusios su medicina. Bendrosios laboratorijø technologijos. Jos
priskiriamos 524 posrièiui Cheminës medþiagos ir cheminiai procesai. Laboratorijø technologijos,
pritaikytos tam tikriems dalykams (biologijoje, fizikoje, chemijoje ir t.t.), priskiriamos atitinkamiems
posrièiams (421, 441, 442 ir kt.).
Stomatologijos technologijos. Jos priskiriamos 724 posrièiui Stomatologija.

726

Terapija ir reabilitacija

Terapija ir reabilitacija apima priemones, taikomas nedarbingiems þmonëms dël laikinos ar
ilgalaikës negalios ir skirtas normaliai jø sveikatos bûklei atgauti. Priskiriamos tokio turinio programos:
Darbo terapija
Dietetika
Fizioterapija
Kalbos sutrikimø gydymas
Kalbos sutrikimø patologija ir gydymas
Masaþas
Mityba ir dietetika
Mityba/Dietetika
Optometrija
Osteopatija
Profesinë reabilitacija
Psichiatrinë pagalba
Reabilitacija
Refleksologija

Átrauktina
Profesinë reabilitacija ir darbo terapija.
Neátrauktina
Psichoterapija. Ji priskiriama 311 posrièiui Psichologija.
Mitybos mokslas. Jis priskiriamas 421 posrièiui Biologija ir biochemija.

727

Farmacija

Farmacija apima studijas apie vaistus ir jø poveiká þmonëms. Á ðá posritá áeina vaistø gamyba,
paskirstymas ir administravimas. Priskiriamos tokio turinio programos:
Farmacija
Vaistø gaminimas vaistinëje

Neátrauktina
Farmakologija. Ji priskiriama 421 posrièiui Biologija ir biochemija.
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39

Vaikø prieþiûra ir paslaugos jaunimui

Vaikø prieþiûra ir paslaugos jaunimui apima vaikø ir jaunuoliø vystymàsi ir prieþiûrà. Á ðá posritá
áeina rekreacija ir laisvalaikis, taip pat socialinë pagalba mokyklinio amþiaus vaikams. Priskiriamos
tokio turinio programos:
Jaunimo centrai
Jaunimo ádarbinimas
Jaunimo rekreacija
Vaikø globa
Vaikø rekreacija

Neátrauktina
Ankstyvasis ugdymas. Jis priskiriamas 143 posrièiui Mokytojø rengimas ikimokyklinëms ástaigoms.
Vaikø sveikatos prieþiûra. Ji priskiriama 723 posrièiui Slauga ir prieþiûra.

762

Socialinis darbas ir konsultavimas

Socialinis darbas ir konsultavimas apima bendruomeniø, tam tikrø grupiø ir asmenø rûpybos
poreikius ir atitinkamus bûdus tuos poreikius patenkinti. Daugiausia dëmesio kreipiama á socialinæ
gerovæ akcentuojant socialinæ politikà ir praktikà. Priskiriamos tokio turinio programos:
Alkoholis, tabakas, narkotikai (þinios apie tai)
Blogas elgesys (þinios apie tai)
Gaujos (þinios apie tai)
Konsultavimas
Konsultavimas piktnaudþiavimo alkoholiu ir narkotikais klausimais
Konsultavimas profesinio orientavimo klausimais
Konsultavimas šeimos ir santuokos klausimais
Pagalba iðtikus krizei
Profesinis konsultavimas
Profesinis orientavimas
Socialinë globa
Socialinë politika
Socialinë praktika
Socialinë teorija (taikomoji)
Socialinis darbas (socialinë apsauga)

Átrauktina
Profesinis orientavimas.
Neátrauktina
Sociologija ir socialiniai mokslai. Jie priskiriami 312 posrièiui Sociologija ir kultûrologija.
Prieþiûros programos, kuriose derinama sveikatos prieþiûra su socialine rûpyba, pvz., pagyvenusiøjø
prieþiûra. Jos priklauso 723 posrièiui Slauga ir prieþiûra.

Paslaugos
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810

Paslaugos asmenims (plaèiosios programos)

Paslaugos asmenims (plaèiosios programos) apima bendràsias paslaugas asmenims, kai
neakcentuojama kurio nors posrièio specializacija. Posritá sudaro daug antrojo lygmens programø.
Priskiriamos tokio turinio programos:
Paslaugos asmenims (plaèiosios programos)

811

Vieðbuèiai, restoranai ir vieðasis maitinimas

Vieðbuèiai, restoranai ir vieðasis maitinimas apima maisto, gërimø, patogumø ir panaðiø paslaugø
vieðbuèiuose, restoranuose ir t.t. teikimà. Priskiriamos tokio turinio programos:
Baro aptarnavimas
Baro padavëjas
Kulinarija (restoranams ir vieðbuèiams)
Kulinarijos menas
Maisto pateikimas
Padavëjo darbas ir baro aptarnavimas
Sveèiø priëmimas
Vaiðës ir sveèiø priëmimas
Viešasis maitinimas
Vieðbuèiai ir restoranai
Vieðbuèio registratoriø rengimas
Vieðbuèiø paslaugos
Vieðbuèiø/moteliø ir restoranø paslaugos

Neátrauktina
Maisto gamyba (pramoninë). Ji priskiriama 541 posrièiui Maisto produktø gamyba.
Vieðbuèio registratoriø rengimas (bendrasis). Jis priskiriamas 346 posrièiui Sekretoriø ir kontoros
darbas.

812

Kelionës, turizmas ir laisvalaikis

Kelionës ir turizmas apima turistiniø marðrutø ir renginiø marketingà ir reklamà. Á ðá posritá áeina
aprûpinimas bilietais ir vietø uþsakymas. Laisvalaikis apima rekreacinæ ir poilsinæ veiklà, skirtà
asmenims ir grupëms. Priskiriamos tokio turinio programos:
Gido, kelioniø vadovo darbas
Kelionës ir turizmas
Kelioniø agentûrø tarnybos
Kelioniø tarnybos
Laisvalaikis ir turizmas
Rekreacija ir laisvalaikis
Rekreacijos vadyba
Sausumos águlos rengimas (oro uostas)
Turizmas
Turizmo verslas

Neátrauktina
Rekreacijos ir laisvalaikio programos mokyklinio amþiaus vaikams. Jos priskiriamos 761 posrièiui
Vaikø prieþiûra ir paslaugos jaunimui.

Paslaugos
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41

Sportas

Sportas apima sportinæ technikà ir gebëjimus, pasireiðkianèius pasirinktoje sporto ðakoje. Priskiriamos
tokio turinio programos:
Futbolas
Gimnastika
Kûno kultûra (sportas)
Laþybininkø sportas
Nërimas (sportas)
Sportas
Sportinis lyderiavimas
Sportinis treniravimas
Sporto instruktoriø rengimas
Sporto treneriø rengimas
Technikos ir gebëjimø ugdymas tam tikroje sporto ðakoje
Teisëjai ir kiti sporto darbuotojai
Teisëjø ir kitø sporto darbuotojø rengimas
Treneriø rengimas
Þokëjø rengimas

Átrauktina
Profesionaliø þirgø lenktyniø jojikø rengimas.
Neátrauktina
Kûno kultûros mokytojø (sporto treneriø) rengimas. Jis priskiriamas 146 posrièiui Profesijos
dalykø mokytojø rengimas.

814

Paslaugos namuose

Paslaugos namuose apima ávairias namø paslaugas: namø ruoðos, valymo, skalbimo, siuvimo ir
t.t. Priskiriamos tokio turinio programos:
Cheminis valymas
Kaminø valymas
Kulinarija (namuose)
Laidojimo paslaugos ir laidojimo apeigos
Namø ûkio ekonomika
Namø ûkio prieþiûra, paslaugos
Namø ûkio prieþiûros ir paslaugø darbininkai
Namø ûkis
Sargas/priþiûrëtojas
Siuvimas (namuose)
Siuvinëjimas (namuose)
Skalbimas
Valymas
Vartotojø ûkis

Átrauktina
Valymo programos, netgi jei jos susijusios su mokyklø, ligoniniø, gamyklø ir t.t. valymu.
Neátrauktina
Pastatø prieþiûra. Ji priskiriama 582 posrièiui Statyba ir statybos inþinerija.

815

Plaukø ir groþio prieþiûra

Plaukø ir groþio prieþiûra apima plaukø ir kûno groþio prieþiûros paslaugas. Priskiriamos tokio
turinio programos:
Fizinës bûklës ir kûno svorio kontrolë
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Fizinës sveikatos centrai
Groþio salonai (groþio terapija)
Groþio terapija
Kosmetika
Kosmetikos paslaugos
Kosmetologija
Manikiûras
Masaþas
Pedikiûras
Perukø gamyba
Plaukø prieþiûra
Vyrø plaukø kirpimas

840

Transporto paslaugos

Transporto paslaugos apima laivø, orlaiviø ir kitø transporto priemoniø veiklà, navigacijà ir
valdymà. Priskiriamos tokio turinio programos:
Autobusø vairavimas
Automobiliniø krautuvø vairavimas
Aviacija
Geleþinkelio veikla
Águlos rengimas
Jûreivystë
Jûreivystës mokslas
Jûrininkø rengimas
Keliamøjø kranø ir sunkveþimiø vairavimas
Keliø transporto eksploatavimas
Laivø valdymas
Lëktuvo palydovø rengimas
Lëktuvø águlø rengimas (skraidymas ir navigacija)
Navigacijos technologijos
Orlaivio valdymas
Pašto paslaugos
Pašto veikla
Ryšiai ir susisiekimas (oro, geleþinkelio, keliø ir t.t.)
Skraidymas ir navigacija
Skrydþiø valdymas
Sunkveþimiø vairavimas
Transportas
Vairavimas

Átrauktina
Águlos parengimas.
Neátrauktina
Telefono tinklø paslaugos. Jos priskiriamos 523 posrièiui Elektronika ir automatika. Komutacinës
lentos valdymas. Jis priskiriamas 346 posrièiui Sekretoriø ir kontoros darbas.

850

Aplinkosauga (plaèiosios programos)

Aplinkosauga (plaèiosios programos) apima aplinkosaugos studijas, kai neakcentuojama kurio
nors posrièio specializacija. Priskiriamos tokio turinio programos:
Aplinkos išsaugojimas
Aplinkos tyrimai
Aplinkosauga
Dirvoþemio ir vandens iðtekliø iðsaugojimas
Gamtos iðtekliø iðsaugojimas
Gamtos iðtekliø naudojimas

Paslaugos

851

43

Aplinkosaugos technologijos

Aplinkosaugos technologijos apima procesus, kuriais siekiama sumaþinti nuotëkø ir atliekø kieká
ir iðvengti uþterðtumo, taip pat vandens, oro, dirvoþemio ir t.t. kontrolæ. Priskiriamos tokio turinio
programos:
Antrinis panaudojimas
Aplinkos kontrolë
Aplinkosaugos technologijos
Ekologinës technologijos
Oro tarðos kontrolë
Pramonës atliekø kontrolë
Triukðmo kontrolë
Vandens tarðos kontrolë

Neátrauktina
Programos, susijusios su maisto, vandens ir t.t. higienos normomis. Jos priskiriamos 853 posrièiui
Sanitarijos ir higienos tarnybos.

852

Gamtinë aplinka ir laukiniai gyvûnai

Gamtinë aplinka ir laukiniai gyvûnai apima gyvøjø organizmø ir gamtos santykius siekiant
iðsaugoti gamtà ir gyvûnus. Á ðá posritá áeina nacionaliniø parkø steigimas ir prieþiûra siekiant iðsaugoti
natûralià aplinkà. Priskiriamos tokio turinio programos:
Gamtos išsaugojimas
Girininkavimo studijos
Laukiniai gyvûnai
Medþioklës ûkis
Nacionaliniø parkø ir laukiniø gyvûnø valdymas

Neátrauktina
Miðkininkystë ir sodininkystë. Jos priskiriamos 62 srities Þemës ûkis, miðkininkystë, þuvininkystë
posrièiams.
Medþioklë ir gaudymas spàstais. Jis priklauso 623 posrièiui Miðkininkystë.

853

Sanitarijos ir higienos tarnybos

Sanitarijos ir higienos tarnybos apima komunalines paslaugas, susijusias su visuomenës sveikatai
átakos turinèiais veiksniais, tokiais kaip maisto ir vandens tiekimo higienos normos, nuotëkø ir atliekø
ðalinimas, gatviø valymas. Priskiriamos tokio turinio programos:
Atliekø surinkimas
Atliekø/nuotëkø ðalinimas
Gatviø valymas
Gyvenvieèiø sanitarija
Higienos normos
Komunalinë higiena
Ðiukðliø ðalinimas
Vandens tiekimas

860

Saugos paslaugos (plaèiosios programos)

Saugos paslaugos (plaèiosios programos) apima saugos paslaugas, kai neakcentuojama kurio
nors posrièio specializacija. Priskiriamos bendrosios saugos paslaugø programos:
Saugos paslaugos (plaèiosios programos)

Paslaugos

44

861

Asmenø ir nuosavybës apsauga

Asmenø ir nuosavybës apsauga apima paslaugas, skirtas visuomenei ir susijusias su asmenø ir
nuosavybës apsauga. Á ðá posritá áeina policijos darbas, visuomenës saugumo, prieðgaisrinës apsaugos
ir ugniagesybos programos. Priskiriamos tokio turinio programos:
Gyvybës gelbëjimas
Kalëjimø darbas
Muitiniø paslaugos
Nardymas (susijæs su profesija)
Pilieèiø saugumas
Policijos darbas
Policijos studijos
Prieðgaisrinë apsauga (ugniagesyba)
Prieðgaisrinës technologijos
Sargyba
Saugumas ir nuostoliø prevencija
Teisësauga
Visuomenës saugumas

Neátrauktina
Teisë. Ji priskiriama 380 posrièiui Teisë.
Kriminologija. Ji priklauso 312 posrièiui Sociologija ir kultûrologija.

862

Profesinë sveikata ir darbo sauga

Profesinë sveikata ir darbo sauga apima aplinkos veiksniø, átakojanèiø darbo vietà, nustatymà,
vertinimà ir kontrolæ. Priskiriamos tokio turinio programos:
Darbo aplinka
Darbo sàlygos
Darbø sauga
Ergonomika (profesinë sveikata ir darbo sauga )
Priemonës darbo aplinkai pagerinti (sauga)
Profesinë sveikata
Profesinë sveikata ir darbo higiena
Profesinë sveikata ir darbo sauga
Stresas darbe

Neátrauktina
Profesinë reabilitacija ir darbo terapija. Jos priskiriamos 726 posrièiui Terapija ir reabilitacija.
Darbo teisë. Ji priskiriama 380 posrièiui Teisë.
Ergonomika, jei akcentuojama technika. Ji priskiriama atitinkamiems 52 srities Inþinerija ir inþinerinës
profesijos posrièiams.

863

Ginkluotosios pajëgos ir gynyba

Ginkluotosios pajëgos ir gynyba apima visuomenei paslaugas, susijusias su kariavimu bei gynyba
ir skirtas teoriniam ir praktiniam karo mokslo iðsilavinimui suteikti. Priskiriamos tokio turinio programos:
Gynybos teorija
Karyba
Karinis parengimas
Karo mokslas
Nacionalinis saugumas

Neátrauktina
Kariø, dalyvaujanèiø ne karinëse programose, rengimas. Jis turëtø bûti priskiriamas pagal mokymo
programos turiná atitinkamos srities posrièiui.

Paslaugos

Abëcëlinis kodø sàraðas
A

346
345
346
525
621
725
215
543
441
723
721
461
621
762
541
215
311
442
721
721
544
213
143
851
222
850
851
850
850
851
422
225
581
581
322
090
621
621
090
090
090
441
441
346
090
853
853
212
443
522
341
542

Administracinës ir sekretoriø paslaugos
Administravimas
Advokatø firmos ar bendrovës juridinio skyriaus sekretoriaus rengimas
Aerokosminë inþinerija
Agronomija ir augalininkystë
Akies protezai/læðiai
Akmens skulptûra (amatas)
Akmenø taðymas
Akustika
Akuðerija
Akuðerija ir ginekologija
Algebra
Alyvmedþiø auginimas
Alkoholis, tabakas, narkotikai (þinios apie tai)
Aludarystë
Amatai
Amþiaus tarpsniø ir vaiko psichologija
Analizinë chemija
Anatomija
Anesteziologija
Angliø gavyba
Animacija
Ankstyvasis ugdymas
Antrinis panaudojimas
Antrosios kalbos
Aplinkos iðsaugojimas
Aplinkos kontrolë
Aplinkos tyrimai
Aplinkosauga
Aplinkosaugos technologijos
Aplinkotyra
Archeologija
Architektûra
Architektûrinis miestø projektavimas ir planavimas
Archyvistika
Argumentavimo ir pateikimo technika
Arklininkystë
Arkliø auginimas
Asmeninës karjeros planavimas
Asmens gebëjimø tobulinimas
Asmens tobulinimasis
Astrofizika
Astronomija
Ataskaitø ið teismo salës rengimas
Atkaklumo ugdymas
Atliekø surinkimas
Atliekø/nuotëkø ðalinimas
Atlikëjø menas
Atmosferos mokslai
Atominë, vandens ir ðiluminë energija
Atsargø valdymas
Audimas (pramoninis)

45
Priedas

46
215
721
344
621
622
215
840
523
840
525
525
542
542
840
525
621

B

721
543
542
543
542
343
343
811
811
542
380
090
721
010
010
723
322
322
421
524
421
421
421
524
762
421
582
441
725
215
344
344
724

C

582
442

Audimas ir pynimas (amatas)
Audiologija
Auditas
Auginimas dirvoje ir vandenyje
Auginimas ðiltnamiuose
Auksakalystë
Autobusø vairavimas
Automatika
Automobiliniø krautuvø vairavimas
Automobiliø ir traktoriø elektros áranga
Automobiliø ir traktoriø inþinerija
Avalynës gamyba
Avalynës ir odos gaminiø taisymas
Aviacija
Aviacijos inþinerija
Avininkystë

Bakteriologija
Baldininko amatas
Baldø apmuðimas
Baldø gamyba
Balnininkystë
Bankininkystë ir finansai
Banko darbuotojø rengimas
Baro aptarnavimas
Baro padavëjas
Batsiuvystë
Baudþiamosios teisenos studijos
Bendradarbiavimas
Bendroji medicina
Bendrosios programos
Bendrosios programos neiðskiriant kurio nors dalyko
Bendruomenës slauga
Bibliotekininkø rengimas
Bibliotekø darbas
Biochemija
Biochemijos technologijos
Biofizika
Biologija
Biometrija
Biotechnologijos inþinerija
Blogas elgesys (þinios apie tai)
Botanika
Braiþyba, techninë
Branduolio fizika
Branduolio reiðkiniø panaudojimo medicinoje technologijos
Brangakmeniø ðlifavimas ir juvelyriniai dirbiniai
Buhalterija
Buhalterinë apskaita
Burnos ertmës higiena

Cemento apdorojimas
Chemija

47
524
814
524
721
724
212
212
721

D

543
582
145
724
724
090
862
347
090
862
380
726
347
582
862
345
621
582
622
312
341
721
142
341
726
212
621
621
850
214
582
322
542
542
214
212
343
462
582
621
522
461
482
523
346

Chemijos inþinerija
Cheminis valymas
Cheminiø procesø inþinerija
Chirurgija
Chirurginë stomatologija
Choreografija
Cirkas
Citologija

Dailidystë ir stalystë
Dailidystë ir stalystë (statyba)
Dalyko mokymas
Dantø gydymas
Dantø prieþiûra
Darbas komandoje
Darbo aplinka
Darbo organizavimas
Darbo paieðka
Darbo sàlygos
Darbo teisë
Darbo terapija
Darbo tobulinimas
Darbø apimties apskaièiavimas
Darbø sauga
Darbuotojø telkimas
Darþininkystë
Daþymas ir sienø dangos
Dekoratyvinë sodininkystë
Demografiniai tyrimai
Demonstravimo technika
Dermatologija
Didaktika
Didmeninë prekyba
Dietetika
Dirigavimas (muzika)
Dirvos derlingumas
Dirvotyra
Dirvoþemio ir vandens iðtekliø iðsaugojimas
Dizainas
Dokø ir uosto statyba
Dokumentacija
Drabuþiø gamyba
Drabuþiø ir tekstilës gamyba
Drabuþiø modeliavimas
Dramaturgija
Draudimas
Draudimo statistika
Drëkinimas ir nusausinimas (statymas)
Drëkinimo metodai
Dujø paskirstymas
Duomenø analizë (matematika)
Duomenø apdorojimo programinë áranga
Duomenø apdorojimo technologija
Duomenø ávedimas

48
521
521

E

142
422
851
314
314
340
314
522
522
523
523
523
522
522
522
522
090
310
522
522
522
421
721
862
211
211
226
312

F

727
421
213
213
223
226
343
343
441
443
815
815
440
721
726
213
080
813
312

Dviraèiø gamyba
Dviraèiø remontas

Edukologija
Ekologija
Ekologinës technologijos
Ekonometrija
Ekonomika
Ekonomika (verslas)
Ekonomikos istorija
Elektrikø rengimas
Elektriniø prietaisø remontas
Elektronikos inþinerija
Elektroninës árangos prieþiûra
Elektroninis duomenø apdorojimas
Elektros energijos gamyba
Elektros inþinerija
Elektros montavimas
Elektros perdavimo linijø tiesimas ir prieþiûra
Elgsenos ágûdþiø lavinimas
Elgsenos mokslas
Energija
Energijos gamyba
Energijos studijos
Entomologija
Epidemiologija
Ergonomika (profesinë sveikata ir darbo sauga )
Eskizai (menas)
Estetika
Etika
Etnologija

Farmacija
Farmakologija
Filmø ir televizijos laidø montavimas
Filmø kûrimas
Filologija (gimtoji kalba)
Filosofija
Finansai, bankininkystë, draudimas
Finansø teorija
Fizika
Fizinë geografija
Fizinës bûklës ir kûno svorio kontrolë
Fizinës sveikatos centrai
Fiziniai mokslai (plaèiosios programos)
Fiziologija
Fizioterapija
Fotografija
Funkcinis raðtingumas
Futbolas
Futurologija

49

G

540
347
852
850
850
521
213
213
213
853
762
840
622
215
421
443
443
443
312
443
461
443
721
723
223
721
812
624
813
223
144
721
863
521
852
090
853
581
581
861
421
621
621
621
640
640
211
213
213
211
725
725
346
582

Gamyba ir perdirbimas (plaèiosios programos)
Gamybiniai santykiai
Gamtos iðsaugojimas
Gamtos iðtekliø iðsaugojimas
Gamtos iðtekliø naudojimas
Garo katilø (boileriø) gamyba ir suvirinimas
Garsas ir vaizdas
Garso áraðø gamyba
Garso technika
Gatviø valymas
Gaujos (þinios apie tai)
Geleþinkelio veikla
Gëlininkystë
Gëliø komponavimas
Genetika
Geodezija
Geofizika
Geografija (gamtinë)
Geografija (socialinë)
Geologija
Geometrija
Geomokslas
Gerontologija
Gerontologijos tarnybos
Gestø kalba
Gydytojø rengimas
Gido, kelioniø vadovo darbas
Giluminë þûklë
Gimnastika
Gimtoji kalba
Gimtosios kalbos mokytojø rengimas
Ginekologija
Gynybos teorija
Ginklø gamyba
Girininkavimo studijos
Gyvenimo orientacija
Gyvenvieèiø sanitarija
Gyvenvietës planavimas
Gyvenvietës plëtra
Gyvybës gelbëjimas
Gyvosios gamtos mokslai
Gyvulininkystë
Gyvuliø auginimas
Gyvûnø dresavimas
Gyvûnø reprodukcija (mokslas)
Gyvûnø sveikatos prieþiûra
Grafika
Grafinis dizainas
Grafiniø vaizdø reprodukcija
Graviravimas ësdinimo bûdu
Greitoji medicinos pagalba
Greitosios medicinos pagalbos technologijos
Greitraðtis
Grindø klojimas

50
815
815
621
543

H

721
521
443
443
723
853
721
721
220

I

840
213
343
721
542
321
346
322
322
481
146
146
214
214
214
482
343
343
520
521
524
213
345
225
142
347
221
582

J

761
761
761
840
840
840
525

Groþio salonai (groþio terapija)
Groþio terapija
Grûdiniø kultûrø auginimas
Gumos perdirbimas

Hematologija
Hidraulika
Hidrogeologija
Hidrologija
Higiena, medicininë
Higienos normos
Histologija
Homeopatija
Humanitariniai mokslai

Águlos rengimas
Iliustracija
Ámonës finansai
Imunologija
Individualus drabuþiø siuvimas
Informacija (perteikimo forma ir turinys)
Informacijos apdorojimas/duomenø ávedimas
Informacijos mokslas
Informacijos paieðka
Informatika
Instruktoriø rengimas
Instruktoriø rengimas ámonëse
Interjero architektûra
Interjero dekoravimas
Interjero dizainas
Interneto naudojimas
Investicijos ir vertybiniai popieriai
Investicijø analizë
Inþinerija
Árankiø ir ðtampø gamyba
Árengimø ir maðinø eksploatacija
Áriðimas ir apdaila (spausdinimas)
Ástaigos valdymas
Istorija
Iðsilavinimo ávertinimas
Ávadiniai kursai
Ávairiø religijø studijavimas
Izoliacija

Jaunimo centrai
Jaunimo ádarbinimas
Jaunimo rekreacija
Jûreivystë
Jûreivystës mokslas
Jûrininkø rengimas
Jûros (karo) inþinerija

51
443
525
525
443
624
215
215
215

K

542
542
542
542
581
223
223
223
726
726
861
211
544
544
814
721
863
863
544
863
581
525
840
812
812
812
582
840
541
541
215
543
582
621
624
213
212
144
725
725
346
347
522
724
311

Jûros biologija
Jûros hidrotechnika
Jûros inþinerija
Jûrø mokslas
Jûrø þuvininkystë
Juvelyriniai dirbiniai
Juvelyriniø dirbiniø dizainas
Juvelyriniø dirbiniø gamyba (amatas)

Kailiadirbystë
Kailininkystë
Kailiø gamyba
Kailiø ir odos pramonë
Kaimo plëtra
Kalba ir retorika (gimtoji kalba)
Kalbos (gimtosios)
Kalbos iðsaugojimas
Kalbos sutrikimø gydymas
Kalbos sutrikimø patologija ir gydymas
Kalëjimø darbas
Kaligrafija
Kalnakasybos inþinerija
Kalnakasybos technologija
Kaminø valymas
Kardiologija
Karyba
Karinis parengimas
Karjerø prieþiûra
Karo mokslas
Kartografija
Këbulo remontas
Keliamøjø kranø ir sunkveþimiø vairavimas
Kelionës ir turizmas
Kelioniø agentûrø tarnybos
Kelioniø tarnybos
Keliø tiesyba
Keliø transporto eksploatavimas
Kepimas
Kepimo pramonë/miltiniai gaminiai
Keramika
Keramika (pramoninë)
Keraminiø grindø ir sienø plyteliø klojimas
Kiaulininkystë
Kiautuotojø vëþiagyviø veisimas
Kinematografija
Kino ir teatro istorija
Klasës mokytojø rengimas
Klausos aparatø technologijos
Klausos protezai
Klaviatûros valdymo ágûdþiai
Klientø reikalai
Klimato inþinerija
Klinikinë stomatologija
Klinikinis interviu

52
213
347
520
345
346
380
481
213
213
482
481
481
481
482
523
213
213
212
853
321
090
346
541
582
581
582
762
762
762
762
725
346
525
815
815
815
441
214
312
312
723
814
811
811
312
225
215
312
813
345
345

L

524
524

Knygriðyba
Kokybës garantija
Kokybës kontrolë (technika)
Kokybës valdymas
Komercinë korespondencija
Komercinë teisë
Kompiuterija
Kompiuterinë grafika
Kompiuterinë leidyba
Kompiuterinës leidybos programinë áranga
Kompiuterinis programavimas
Kompiuteriniø sistemø analizë
Kompiuteriniø sistemø projektavimas
Kompiuterio panaudojimas
Kompiuteriø remontas
Komponavimas (spausdinimas)
Komponavimo árangos valdymas
Kompozicija (muzika)
Komunalinë higiena
Komunikacija, masinë (perteikimo forma ir turinys)
Komunikaciniai gebëjimai
Komutacinës lentos valdymas
Konditerija
Konstrukcijø inþinerija
Konstrukcinë architektûra
Konstrukciniai metalo dirbiniai (statyba)
Konsultavimas
Konsultavimas piktnaudþiavimo alkoholiu ir narkotikais klausimais
Konsultavimas profesinio orientavimo klausimais
Konsultavimas ðeimos ir santuokos klausimais
Kontaktiniø læðiø gamyba
Kontoros automatizacija
Korpusø gamyba
Kosmetika
Kosmetikos paslaugos
Kosmetologija
Kosmoso tyrimai
Kostiumo dizainas
Kraðto kultûros
Kriminologija
Kûdikiø higiena (slauga)
Kulinarija (namuose)
Kulinarija (restoranams ir vieðbuèiams)
Kulinarijos menas
Kultûrologija
Kultûros istorija
Kultûros vertybiø konservavimas
Kultûrø geografinis pasiskirstymas
Kûno kultûra (sportas)
Kvalifikacijos tobulinimas ámonëje
Kvalifikacijos tobulinimo valdymas

Laborantø rengimas
Laboratorijos padëjëjø rengimas

53
524
814
090
521
812
525
840
521
146
525
581
622
852
813
213
840
840
225
421
223
222
225
312
211
226
345

M

212
541
541
541
541
541
811
541
541
541
541
213
314
815
342
726
815
321
581
461
462
341
521
521
622
721
721

Laboratorijø technologijos
Laidojimo paslaugos ir laidojimo apeigos
Laiko planavimas
Laikrodþiø gamyba
Laisvalaikis ir turizmas
Laivø statyba
Laivø valdymas
Lakðtinio metalo apdirbimas
Lakûnø instruktoriø rengimas
Lakuotojai/purðkëjai
Landðafto architektûra
Landðafto sodininkystë
Laukiniai gyvûnai
Laþybininkø sportas
Leidiniø dizainas, maketavimas
Lëktuvo palydovø rengimas
Lëktuvø águlø rengimas (skraidymas ir navigacija)
Lyginamoji literatûra
Limnologija (eþerotyra)
Lingvistika (gimtoji kalba)
Lingvistika (uþsienio kalbos)
Literatûros istorija
Lyties studijos
Litografija
Logika
Logistika

Madø demonstravimas
Maistas
Maisto apdorojimas/higiena
Maisto ir gërimø perdirbimas
Maisto konservavimas
Maisto paruoðimas
Maisto pateikimas
Maisto perdirbimo pramonë
Maisto prekiø mokslas
Maisto prekiø mokslas ir technologija
Maisto technologija
Maketavimas
Makroekonomika
Manikiûras
Marketingas
Masaþas
Masaþas
Masinë komunikacija (perteikimo forma ir turinys)
Matavimas (laukø)
Matematika
Matematinë (teorinë) statistika
Maþmeninë prekyba
Mechanikos inþinerija
Mechanikø rengimas
Medelyno auginimas (sodininkystë)
Medicina
Medicininis ðvietimas

54
725
721
346
725
543
543
543
520
215
623
852
210
210
215
211
215
211
211
211
211
541
521
521
521
521
521
443
542
581
581
581
581
421
521
443
542
222
623
623
623
623
726
726
344
090
140
140
146
146
146
146
146
146
145
146

Medicinos laboratorijø technologijos
Medicinos mokslas
Medicinos sekretoriø rengimas
Medicinos technologijos
Medienos apdirbimas
Medienos apdirbimas staklëmis ir tekinimas
Medienos technologija
Medþiagø technologijos
Medþio raiþyba
Medþioklë ir gaudymas spàstais
Medþioklës ûkis
Menas (plaèiosios programos)
Menas ir amatai (plaèiosios programos)
Meniniai stiklo dirbiniai
Meninis graviravimas
Meninis metalo apdirbimas
Meno filosofija
Meno istorija
Meno studijos
Meno teorija
Mësos pramonë
Metalo gamyba
Metalo liejimas ir formavimas
Metalo pjovimas ir apdirbimas
Metalurgijos inþinerija
Metalurgijos technologija
Meteorologija
Mezgimas (pramoninis)
Miesto planavimas
Miestø ir kaimø planavimas
Miestø ir rajonø planavimas
Miestø tyrimai
Mikrobiologija
Mikromechanika
Mineralogija
Minkðti baldai
Mirusios kalbos
Miðkininkystë
Miðko medþiagø tvarkymo metodai
Miðko prieþiûra
Miðko veisimas
Mityba ir dietetika
Mityba/Dietetika
Mokesèiø apskaita
Mokymas gyventi ðeimoje
Mokymo technologija
Mokytojø kvalifikacijos tobulinimas
Mokytojø rengimas - kûno kultûra
Mokytojø rengimas - menas ir amatai
Mokytojø rengimas - muzika
Mokytojø rengimas - profesijos dalykai
Mokytojø rengimas - slauga
Mokytojø rengimas - technikos dalykai
Mokytojø rengimas - teorijos dalykai, pvz., anglø kalba, matematika, istorija
Mokytojø rengimas - verslo dalykai

55
140
443
225
225
421
226
312
723
525
525
861
213
582
582
582
225
322
212
212
215
215
213
212

N

314
863
852
544
524
524
814
814
814
814
861
721
544
321
840
144
723
341
721
813
380
142

O

542
724
542
542
542

Mokytojø rengimas (bendrasis)
Mokslas apie þemæ
Mokslo ir minties istorija
Mokslo ir technikos istorija bei filosofija
Molekulinë biologija
Moralë
Moters studijos
Motinø su vaikais slauga
Motociklø inþinerija
Motociklø mechanika
Muitiniø paslaugos
Multiterpës produkcija
Mûrijimas
Mûrijimas ir mûrininkystë
Mûrinës konstrukcijos
Muziejininkystë
Muziejø dokumentacija
Muzika
Muzika ir scena
Muzikos instrumentai (taisymas ir derinimas)
Muzikos instrumentø gamyba (ne pramoninë)
Muzikos áraðai
Muzikos istorija

Nacionalinë sàskaityba
Nacionalinis saugumas
Nacionaliniø parkø ir laukiniø gyvûnø valdymas
Naftos ir dujø gavyba
Naftos valymas
Naftos/dujø/naftos chemijos produktø perdirbimas
Namø ûkio ekonomika
Namø ûkio prieþiûra, paslaugos
Namø ûkio prieþiûros ir paslaugø darbininkai
Namø ûkis
Nardymas (susijæs su profesija)
Naturopatija
Naudingøjø iðkasenø technologija
Naujienø reportaþai
Navigacijos technologijos
Neágaliø vaikø ugdymas
Neágaliø þmoniø slauga
Nekilnojamojo turto prekyba
Nekrologija
Nërimas (sportas)
Notarinë praktika
Nuotolinio mokymo metodika

Odininkystë
Odontologija
Odos dirbimas
Odos gaminiø gamyba
Odos gaminiø produkcija

56
721
443
721
461
481
441
725
726
442
090
345
346
840
525
525
421
522
851
724
725
726

P

543
811
762
723
723
723
723
080
010
443
080
725
421
341
342
090
810
582
581
582
582
582
840
840
721
621
215
142
721
815
343
524

Oftalmologija
Okeanografija
Onkologija
Operacijø tyrimas
Operacinës sistemos
Optika
Optikos technologijos
Optometrija
Organinë chemija
Organizaciniø asmens gebëjimø lavinimas
Organizavimo teorija ir praktika
Orgtechnikos valdymas
Orlaivio valdymas
Orlaiviø inþinerija
Orlaiviø techninë prieþiûra
Ornitologija
Oro kondicionavimas
Oro tarðos kontrolë
Ortodontija
Ortopediniai protezai
Osteopatija

Padarinës medienos technologija
Padavëjo darbas ir baro aptarnavimas
Pagalba iðtikus krizei
Pagalbinë slauga
Pagyvenusiø þmoniø prieþiûra
Pagyvenusiø þmoniø slauga
Pagrindinë slauga
Pagrindinës korekcinës programos suaugusiesiems
Pagrindinës programos
Paleontologija
Paprastas raðtingumas
Paramedikø pagalbinës technologijos
Parazitologija
Pardavimas aukcionuose
Pardavimas ir marketingas
Pasitikëjimo savimi ugdymas
Paslaugos asmenims (plaèiosios programos)
Pastatø nugriovimas
Pastatø projektavimas
Pastatø rekonstrukcija
Pastatø statyba
Pastoliø statymas
Paðto paslaugos
Paðto veikla
Patologija
Paukðtininkystë
Paveikslø rëminimas
Pedagogika
Pediatrija
Pedikiûras
Pensinis draudimas
Perdirbimo technologijos

57
345
345
815
442
541
341
541
211
861
313
543
341
341
341
441
721
543
341
815
521
861
861
442
313
313
313
314
146
543
090
144
144
140
851
214
520
543
214
341
341
341
862
861
861
143
346
090
146
726
862
862
862
762
762
721

Personalo administravimas
Personalo valdymas
Perukø gamyba
Petrologija
Pieno produktai
Pieno produktø maþmeninis pardavimas
Pienininkystës mokslas
Pieðimas (meninis)
Pilieèiø saugumas
Pilietiðkumas
Pynimas ið vyteliø
Pirkimas
Pirkimas ir pardavimas
Pirkimas, ásigijimas ir sutartys
Planetø tyrimai
Plastinë chirurgija
Plastmasës gamyba
Plataus vartojimo paslaugos
Plaukø prieþiûra
Plieno gamyba
Policijos darbas
Policijos studijos
Polimerø chemija
Politika
Politikos istorija
Politikos mokslas
Politinë ekonomika
Popamokinës veiklos mokytojø rengimas
Popieriaus gamyba ir perdirbimas
Pozityvus màstymas
Pradinis mokymas
Pradiniø mokyklø mokytojø rengimas
Praktiniai pedagogikos kursai (bendrieji)
Pramonës atliekø kontrolë
Pramonës gaminiø dizainas (meninis)
Pramonës inþinerija
Pramoninë deimantø gamyba
Pramoninis dizainas (meninis)
Prekyba telefonu
Prekybos agentai
Prekiø sandëliø valdymas
Priemonës darbo aplinkai pagerinti (sauga)
Prieðgaisrinë apsauga (ugniagesyba)
Prieðgaisrinës technologijos
Prieðmokyklinis ugdymas
Priimamojo sekretoriø, registratoriø rengimas
Pristatymo technika
Profesijos mokytojø kvalifikacijos tobulinimas
Profesinë reabilitacija
Profesinë sveikata
Profesinë sveikata ir darbo higiena
Profesinë sveikata ir darbo sauga
Profesinis konsultavimas
Profesinis orientavimas
Profilaktinë ir socialinë medicina

58
347
481
482
481
482
481
213
725
090
721
723
311
311
311
726

R

213
321
725
725
725
215
346
223
080
346
726
726
342
812
812
221
221
221
725
725
212
342
621
840
342
523
523
523
213
621
523

S

582
582
814
861

Profsàjungos kursai (bendrieji)
Programavimo kalbos (Visual Basic, C++ ir kt.)
Programinë tekstø apdorojimo áranga
Programinës árangos adaptavimas vietos sàlygomis
Programinës árangos panaudojimas
Programinës árangos testavimas
Programø, sudarytø ið áraðø, vedëjø rengimas
Protezø technologijos
Protiniø gabumø lavinimas
Psichiatrija
Psichiðkai neágaliø þmoniø slauga
Psichoanalizë
Psichologija
Psichoterapija
Psichiatrinë pagalba

Radijo ir televizijos produkcija
Radijo ir televizijos þurnalistika
Radiologijos technologijos
Radiologijos technologijos
Radioterapija
Rankdarbiai
Raðymas maðinële
Raðiniai
Raðtingumas
Raðtvedyba
Reabilitacija
Refleksologija
Reklama
Rekreacija ir laisvalaikis
Rekreacijos vadyba
Religija
Religijos istorija
Religijos studijos
Rentgeno spinduliø technologijos (medicininës)
Rentgenografija
Reþisûra (teatras)
Rinkotyra
Ristûnø prieþiûra
Ryðiai ir susisiekimas (oro, geleþinkelio, keliø ir t. t.)
Ryðiai su visuomene
Ryðiø sistemos
Ryðiø sistemø árangos instaliavimas
Ryðiø sistemø árangos prieþiûra
Ryðkinimas
Ryþiø ir kvieèiø auginimas
Robototechnika

Sanitarija (statyba)
Sanitarinë techninë áranga ir vamzdþiø tiesimas
Sargas/priþiûrëtojas
Sargyba

59
860
861
522
812
090
212
212
214
443
346
223
222
215
543
542
814
542
215
542
542
215
814
542
080
523
482
461
523
814
541
840
840
211
723
723
312
312
762
090
762
762
762
310
312
762
343
312
622
621
622
621
321
213
213
541

Saugos paslaugos (plaèiosios programos)
Saugumas ir nuostoliø prevencija
Saulës energija
Sausumos águlos rengimas (oro uostas)
Savigarbos ugdymas
Sceninë kalba
Sceninis judesys
Scenografija
Seismologija
Sekretoriø rengimas
Semantika (gimtoji kalba)
Semantika (uþsienio kalbos)
Sidabrakalystë
Sintetinio pluoðto gamyba
Siuvimas
Siuvimas (namuose)
Siuvimas (pramoninis)
Siuvimas, siuvinëjimas, mezgimas, nërimas
Siuvimo pramonë
Siuvimo profesijos
Siuvinëjimas
Siuvinëjimas (namuose)
Siuvinëjimas (pramoninis)
Skaièiavimo pagrindai
Skaièiavimo technika
Skaièiavimø programinë áranga (skaièiuoklës)
Skaitinë analizë
Skaitmeninë technologija
Skalbimas
Skerdimas
Skraidymas ir navigacija
Skrydþiø valdymas
Skulptûra
Slauga
Slaugos padëjëjas/Sanitaras
Socialinë antropologija
Socialinë geografija
Socialinë globa
Socialinë kompetencija
Socialinë politika
Socialinë praktika
Socialinë teorija (taikomoji)
Socialiniai mokslai
Socialinio konflikto teorija
Socialinis darbas (socialinë apsauga)
Socialinis draudimas
Sociologija
Sodininkystë
Sodininkystë, vaisininkystë
Sodininkystës metodai
Sodø árengimas
Spauda (informacijos skleidimas)
Spausdinimas
Spausdinimo technikos valdymas
Spirito gamyba

60
813
813
813
622
622
813
813
525
543
582
582
582
582
582
582
462
582
543
543
582
721
724
724
724
724
862
380
542
840
541
521
811
720
723

Ð

522
521
522
213
622
853
621
221
142
345

T

541
461
313
211
343
314

Sportas
Sportinis lyderiavimas
Sportinis treniravimas
Sporto aikðteliø prieþiûra
Sporto aikðteliø vejø prieþiûra
Sporto instruktoriø rengimas
Sporto treneriø rengimas
Sraigtasparnio konstrukcija
Stalystë (ne statybinë)
Statybos inþinerija
Statybos árenginiø valdymas
Statybos techninë prieþiûra
Statybos technologija
Statymas ið akmenø/plytø ir keraminiø blokeliø
Statiniø technologija
Statistika, taikomoji
Stiklinimas
Stiklo apdirbimas (pramoninis)
Stiklo gamyba
Stogo dengimas
Stomatologija
Stomatologija
Stomatologijos laboratorijos technologijos
Stomatologijos technologijos
Stomatologinë pagalba
Stresas darbe
Studijos, nesuteikianèios teisininko kvalifikacijos
Sukirpimas ir siuvimas
Sunkveþimiø vairavimas
Sûrio gamyba
Suvirinimas
Sveèiø priëmimas
Sveikata (plaèiosios programos)
Sveikatos apsauga

Ðaldymas
Ðaltkalvystë ir seifø remontas
Ðildymas
Ðilkografija
Ðiltadarþiø ûkis
Ðiukðliø ðalinimas
Ðunininkystë
Ðventøjø knygø studijavimas
Ðvietimo sistemos vertinimas ir tyrimai
Ðvietimo vadyba

Tabako gamyba
Taikomoji matematika
Taikos ir konfliktø studijos
Tapyba
Tarpininkavimas sudarant vertybiniø popieriø birþos sandorius
Tarptautinë ekonomika

61
313
215
212
813
582
520
380
813
813
380
380
380
861
380
721
725
542
542
542
213
523
523
342
462
521
582
582
481
523
462
462
421
581
523
840
525
525
525
525
525
525
525
525
525
813
214
851
812
812

U

142
621
621
345

Tarptautiniai santykiai
Tautodailë ir amatininkystë
Teatras
Technikos ir gebëjimø ugdymas tam tikroje sporto ðakoje
Techninë braiþyba
Techninës prieþiûros inþinerija
Teisë
Teisëjai ir kiti sporto darbuotojai
Teisëjø ir kitø sporto darbuotojø rengimas
Teisës istorija
Teisës mokslas
Teisës studijos
Teisësauga
Teisinë praktika
Teismo medicina
Teismo medicinos technologijos
Tekstilës pramonë
Tekstilës pramonë, apranga ir avalynë
Tekstilës technika
Teksto rinkimas
Telekomunikacijø technologija
Televizoriø ir radijo taisymas
Tiekimas
Tikimybiø teorija
Tikslioji mechanika
Tiltø statyba
Tinkavimas (statyba)
Tinklø administravimas
Tinklø technologija
Tyrimo atranka
Tyrimo projektavimas
Toksikologija
Topografija
Transliacijø elektronika
Transportas
Transporto priemoniø balansavimas
Transporto priemoniø daþymas
Transporto priemoniø diagnostika
Transporto priemoniø elektros áranga
Transporto priemoniø ir varikliø inþinerija
Transporto priemoniø konstravimas
Transporto priemoniø konstravimas ir remontas
Transporto priemoniø mechanika
Transporto priemoniø remontas
Treneriø rengimas
Trimatis dizainas
Triukðmo kontrolë
Turizmas
Turizmo verslas

Ugdymo turinio tobulinimas
Ûkininkavimas
Ûkio iðlaikymas
Uþimtumo valdymas

62
222
346

V

343
212
761
761
840
146
146
727
811
213
543
523
345
345
346
814
345
582
582
851
853
582
814
582
345
622
622
542
340
345
340
345
345
340
222
640
640
640
721
225
145
345
811
345
811
811
811
811
090
542
541

Uþsienio kalbos
Uþsienio kalbos sekretorëms

Vadovavimas finansinei veiklai
Vaidinimas ir reþisûra
Vaikø globa
Vaikø rekreacija
Vairavimas
Vairavimo instruktoriø rengimas
Vairavimo ir saugos instruktoriø rengimas
Vaistø gaminimas vaistinëje
Vaiðës ir sveèiø priëmimas
Vaizdo kameros valdymas
Valèiø gamyba (ne motoriniø)
Valdymo inþinerija
Valdymo menas
Valdymo mokslas
Valdymo reikalø paslaugos
Valymas
Valstybiniø ástaigø ir institucijø administravimas
Vamzdþiø montavimas
Vandens inþinerija ir technologija
Vandens tarðos kontrolë
Vandens tiekimas
Vandens tiekimo ir kanalizacijos inþinerija
Vartotojø ûkis
Vëdinimas (statyba)
Veiklos rezultatø ávertinimas
Vejø, gazonø prieþiûra
Vejø, gazonø veisimas
Verpimas
Verslas ir administravimas
Verslo administravimas
Verslo ekonomika
Verslo pradëjimas
Verslo pradþiamokslio kursai
Verslo studijos (bendrosios programos)
Vertimo programos
Veterinarijos mokslas
Veterinarinë medicina
Veterinarinë pagalba
Vidaus ligos
Viduramþiø ir renesanso studijos
Vidurinis mokymas
Vieðasis administravimas
Vieðasis maitinimas
Vieðasis vietos administravimas
Vieðbuèiai ir restoranai
Vieðbuèio registratoriø rengimas
Vieðbuèiø paslaugos
Vieðbuèiø/moteliø ir restoranø paslaugos
Vieðosios kalbos
Vilnotyra
Vyno gamybos mokslas

63
541
541
621
621
621
815
421
861
720
214
443

Z

421

Þ

544
621
621
582
621
525
621
621
621
621
620
213
347
312
345
313
222
813
321
624
624
624
624
624

Vyno laikymas/brandinimas
Vyno pramonë
Vynuogininkystë
Vynuogynø árengimas
Vynuogiø auginimas
Vyrø plaukø kirpimas
Virusologija
Visuomenës saugumas
Visuomenës sveikata
Vitrinø apipavidalinimas
Vulkanologija

Zoologija

Þaliavø gavyba
Þàsø auginimas
Þemdirbystë
Þemës kasimo inþinerija
Þemës ûkio ekonomika
Þemës ûkio maðinø mechanika
Þemës ûkio mokslai
Þemës ûkio pagrindai
Þemës ûkio verslas/Agropramoninio komplekso veikla
Þemës ûkis
Þemës ûkis, miðkininkystë ir þuvininkystë (plaèiosios programos)
Þiniasklaidos metodai
Þinios apie ámonæ
Þmoniø geografinis pasiskirstymas
Þmoniø iðtekliø valdymas
Þmoniø teisës
Þodinis vertimas
Þokëjø rengimas
Þurnalistika
Þuvininkystë
Þuvininkystës mokslas ir technologija
Þuvivaisa
Þuvø ûkiai
Þvejyba
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STUDIJØ IR MOKYMO PROGRAMØ
KODAVIMO TAISYKLËS
I. Bendroji dalis
1. Studijø ir mokymo programø kodavimo taisyklës (toliau  Taisyklës) parengtos remiantis
ISCED 97, Lietuvos ðvietimo klasifikacija, Lietuvos aukðtojo mokslo studijø krypèiø sàraðu bei UNESCO
rekomendacijomis.
2. Taisyklës taikomos suteikiant valstybinius ir ISCED kodus registruojant aukðtojo mokslo,
aukðtesniøjø studijø, pagrindinio profesinio mokymo ir darbo rinkos profesinio mokymo bei bendrojo
ugdymo programas. Ðios Taisyklës taip pat taikomos perkoduojant Studijø ir mokymo programø registre
áregistruotas programas. Remiantis ðiomis taisyklëmis galima koduoti neformaliojo ðvietimo programas.
II. Valstybinio kodo struktûra ir klasifikatoriai
3. Valstybiná studijø ir mokymo programos kodà sudaro 9 simboliai.
4. Valstybinio kodo struktûra 0  5 lygmenyse:

*

**

*

***

**

Lygmuo (klasifikatorius)
Poymis ir programos tipas (klasifikatorius)
Laisva pozicija
Posritis (klasifikatorius)
Programos eilës numeris
5. Valstybinio kodo struktûra 6 ir 7 lygmenyse:

*
Lygmuo (klasifikatorius)
Poymis ir programos tipas (klasifikatorius)
Studijø kryptis (klasifikatorius)
Programos eilës numeris

**

****

**
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6. Lygmenø valstybiniame kode klasifikatorius
Kodas
0
1
2
3
4
5
6
7

Pavadinimas
Ikimokyklinis ugdymas
Pradinis mokymas
Pagrindinis mokymas
Vidurinis mokymas
Aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo nesuteikiantis povidurinis mokymas
Aukštesnysis mokslas
Aukštasis mokslas
Doktorantûra ir meno aspirantûra

7. Poþymiø ir programos tipø kartu su lygmeniu klasifikatorius (valstybinio kodo 1-3 skaitmenys)
Kodas
001
002
007
101
107
201
202
205
206
207
301
302
303
304
305
401
210
211
217
320
327
330
355
440
447
455

Pavadinimas
Bendrojo ugdymo programos
Ikimokyklinio ugdymo programos
Priešmokyklinio ugdymo programos
Ikimokyklinio ugdymo programos specialiøjø poreikiø vaikams
Pradinio ugdymo programos
Pradinio ugdymo programos specialiøjø poreikiø vaikams
Bendrojo pagrindinio ugdymo programos
Alternatyvaus ugdymo programos
Suaugusiøjø bendrojo lavinimo programos
Suaugusiøjø rengimosi profesiniam mokymuisi programos
Bendrojo pagrindinio ugdymo programos specialiøjø poreikiø vaikams
Bendrojo vidurinio ugdymo programos
Gimnazijos programos
Menø gimnazijos programos
Tarptautinio bakalaureato programos
Suaugusiøjø bendrojo vidurinio ugdymo programos
5 ir 6 lygmens studijoms parengianèios programos
Pagrindinio profesinio mokymo programos
Pagrindinio profesinio mokymo 1-osios pakopos programos
Pagrindinio profesinio mokymo 1-osios pakopos programos, suteikianèios galimybæ ágyti
pagrindiná išsilavinimà
Specialiøjø poreikiø asmenø pagrindinio profesinio mokymo 1-osios pakopos programos
Pagrindinio profesinio mokymo 2-osios pakopos programos
Specialiøjø poreikiø asmenø pagrindinio profesinio mokymo 2-osios pakopos programos
Pagrindinio profesinio mokymo 3-iosios pakopos programos
Programos, suteikianèios papildomà profesinæ kvalifikacijà turintiesiems pagrindinio
profesinio mokymo kvalifikacijos paþymëjimà ar kvalifikuoto darbuotojo diplomà
Pagrindinio profesinio mokymo 4-osios pakopos programos
Specialiøjø poreikiø asmenø pagrindinio profesinio mokymo 4-osios pakopos programos
Programos, suteikianèios papildomà profesinæ kvalifikacijà turintiesiems pagrindinio
profesinio mokymo kvalifikacijos paþymëjimà ar kvalifikuoto darbuotojo diplomà
ð
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Kodas
503
505

260
261
262
265
360
361
362
365
560

19x
29x
39x
49x
59x
69x
601
611
612
621
622
623
653
655
731
732

Pavadinimas
Aukštesniøjø studijø programos
Aukštesniøjø studijø programos
Programos, suteikianèios papildomà profesinæ kvalifikacijà turintiesiems aukštesnájá
išsilavinimà
Darbo rinkos profesinio mokymo programos
Antrojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios teisæ atlikti
darbà ar funkcijà
Antrojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios pirmo lygio
profesinæ kvalifikacijà
Antrojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios antro lygio
profesinæ kvalifikacijà
Antrojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios papildomà
profesinæ kvalifikacijà turintiesiems darbo rinkos profesinio mokymo kvalifikacijos
paþymëjimà
Treèiojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios teisæ atlikti
darbà ar funkcijà
Treèiojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios pirmo lygio
profesinæ kvalifikacijà
Treèiojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios antro lygio
profesinæ kvalifikacijà
Treèiojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios papildomà
profesinæ kvalifikacijà turintiesiems darbo rinkos profesinio mokymo kvalifikacijos
paþymëjimà
Penktojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios teisæ atlikti
darbà ar funkcijà
Neformaliojo švietimo programos
Raštingumo, funkcinio raštingumo ir skaièiavimo pagrindø programos
Antrojo lygmens neformaliojo suaugusiøjø švietimo programos
Treèiojo lygmens neformaliojo suaugusiøjø švietimo programos
Ketvirtojo lygmens neformaliojo suaugusiøjø švietimo programos
Penktojo lygmens neformaliojo suaugusiøjø švietimo programos
Šeštojo lygmens neformaliojo suaugusiøjø švietimo programos
Aukštojo mokslo studijø programos
Vientisøjø studijø programos
Bakalauro studijø programos
Universitetinës pagrindiniø profesiniø studijø programos
Magistrantûros programos
Specialiøjø profesiniø studijø programos
Rezidentûros programos
Neuniversitetiniø studijø programos
Programos, suteikianèios papildomà profesinæ kvalifikacijà turintiesiems aukštàjá
neuniversitetiná išsilavinimà
Doktorantûros programos
Meno aspirantûros programos
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8. Poþymiø ir programø tipø kartu su lygmeniu (valstybinio kodo 1-3 skaitmenys) bendrumai
Kodas
x9x
0x7
1x7
2x7
3x7
4x7
00x
10x
20x
30x
40x
21x
32x
33x
44x
2x5
3x5
4x5
5x5
6x5
x6x
260
360
560
261
361
262
362
562

Charakteristika
Neformalusis švietimas (2-oje pozicijoje „9“)
Programos specialiøjø poreikiø asmenims (3-ioje pozicijoje 7)

Bendrasis lavinimas (2-oje pozicijoje „0“)

Pagrindinio profesinio mokymo pakopa (2-oje pozicijoje)

Mokymas turintiesiems to paties lygmens išsilavinim¹, suteikiantis papildom¹ profesinê
kvalifikacij¹ (3-ioje pozicijoje 5)

Darbo rinkos profesinio mokymo programos (2-oje pozicijoje „6“)
Darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios teisê atlikti darb¹ ar funkcij¹
(3-ioje pozicijoje „0“)
Darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios pirmo lygio profesinê
kvalifikacij¹ (3-ioje pozicijoje „1“)
Darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios antro lygio profesinê
kvalifikacij¹ (3-ioje pozicijoje 2)

9. Posrièiø klasifikatorius
Kodas
010
080
090
140
142
143
144
145
146
210
211

Pavadinimas
Pagrindinës/Bendrosios programos
Raštingumas ir skaièiavimo pagrindai
Asmens gebëjimai
Mokytojø rengimas ir pedagogika (Plaèiosios programos)
Pedagogika
Mokytojø rengimas ikimokyklinëms ástaigoms
Mokytojø, atsakingø uþ baziná išsilavinimà, rengimas
Bendrøjø dalykø mokytojø rengimas
Profesijos dalykø mokytojø rengimas
Menas (Plaèiosios programos)
Vaizduojamasis menas
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Kodas
010
212
213
214
215
220
221
222
223
225
226
310
311
312
313
314
320
321
322
340
341
342
343
344
345
346
347
380
420
421
422
440
441
442
443
460
461
462
480
481
482
520
521
522

Pavadinimas
Pagrindinës/Bendrosios programos
Muzika ir atlikëjø menas
Garso ir vaizdo technika bei þiniasklaidos produkcija
Dizainas
Dailieji amatai
Humanitariniai mokslai (Plaèiosios programos)
Religija
Uþsienio kalbos
Gimtoji kalba
Istorija ir archeologija
Filosofija ir etika
Socialiniai ir elgsenos mokslai (Plaèiosios programos)
Psichologija
Sociologija ir kultûrologija
Politikos mokslai ir pilietiškumas
Ekonomika
Þurnalistika ir informacija (Plaèiosios programos)
Þurnalistika ir reportaþai
Biblioteka, informacija, archyvai
Verslas ir administravimas (Plaèiosios programos)
Didmeninë ir maþmeninë prekyba
Marketingas ir reklama
Finansai, bankininkystë, draudimas
Buhalterinë apskaita ir apmokestinimas
Valdymas ir administravimas
Sekretoriø ir kontoros darbas
Darbo organizavimas
Teisë
Gyvosios gamtos mokslai (Plaèiosios programos)
Biologija ir biochemija
Aplinkotyra
Fiziniai mokslai (Plaèiosios programos)
Fizika
Chemija
Mokslas apie þemæ
Matematika ir statistika (Plaèiosios programos)
Matematika
Statistika
Kompiuterija (Plaèiosios programos)
Informatika
Kompiuterio panaudojimas
Inþinerija ir inþinerinës profesijos (Plaèiosios programos)
Mechanika ir metalo darbai
Elektra ir energija
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Kodas
523
524
525
540
541
542
543
544
580
581
582
620
621
622
623
624
640
720
721
723
724
725
726
727
760
761
762
810
811
812
813
814
815
840
850
851
852
853
860
861
862
863

Pavadinimas
Elektronika ir automatika
Cheminës medþiagos ir cheminiai procesai
Variklinës transporto priemonës, laivai ir orlaiviai
Gamyba ir perdirbimas (Plaèiosios programos)
Maisto produktø gamyba
Tekstilë, apranga, avalynë, oda
Medþiagos (mediena, popierius, plastikai, stiklas)
Kasyba ir gavyba
Architektûra ir statyba (Plaèiosios programos)
Architektûra ir miesto planavimas
Statyba ir statybos inþinerija
Þemës ûkis, miškininkystë ir þuvininkystë (Plaèiosios programos)
Augalininkystë ir gyvulininkystë
Sodininkystë
Miškininkystë
Þuvininkystë
Veterinarija
Sveikatos prieþiûra (Plaèiosios programos)
Medicina
Slauga ir prieþiûra
Stomatologija
Medicinos diagnostika ir gydymo technologija
Terapija ir reabilitacija
Farmacija
Socialinës paslaugos (Plaèiosios programos)
Vaikø prieþiûra ir paslaugos jaunimui
Socialinis darbas ir konsultavimas
Paslaugos asmenims (Plaèiosios programos)
Viešbuèiai, restoranai ir viešasis maitinimas
Kelionës, turizmas ir laisvalaikis
Sportas
Paslaugos namuose
Plaukø ir groþio prieþiûra
Transporto paslaugos
Aplinkosauga (Plaèiosios programos)
Aplinkosaugos technologijos
Gamtinë aplinka ir laukiniai gyvûnai
Sanitarijos ir higienos tarnybos
Saugos paslaugos (Plaèiosios programos)
Asmenø ir nuosavybës apsauga
Profesinë sveikata ir darbo sauga
Ginkluotosios pajëgos ir gynyba

P a s t a b a. Klasifikatorius parengtas remiantis EUROSTATo parengtu ISCED vartotojo vadovu
Fields of Education and Training.
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10. Lietuvos aukðtojo mokslo studijø krypèiø klasifikatorius. Aukðtojo mokslo studijø kryptis tvirtina
Lietuvos Respublikos Vyriausybë.

III. ISCED kodo struktûra ir klasifikatoriai
11. Studijø ir mokymo programos ISCED kodà sudaro 5 skaitmenys.
12. ISCED kodo struktûra:

*

*

*

Lygmuo (klasifikatorius)
Paskirtis 2-5 lygmenyse (klasifikatorius)
Orientacija 2-4 lygmenyse / kvalifikacijos vieta 5 lygmenyje (klasifikatorius)
Sritis (klasifikatorius)
13. Lygmenø ISCED kode klasifikatorius

Kodas
0
1
2
3
4
5
6

Pavadinimas
Ikimokyklinis ugdymas
Pradinis mokymas
Pagrindinis mokymas
Vidurinis mokymas
Aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo nesuteikiantis povidurinis mokymas
Aukštesnysis ir aukštasis mokslas
Doktorantûra ir meno aspirantûra

14. Paskirèiø klasifikatorius
Þymëjimas

Kodas
1
2
3

A
B
C

15. Orientacijø klasifikatorius
Kodas
1
2
3

Pavadinimas
Bendroji
Ikiprofesinë
Profesinë

16. Kvalifikacijø vieta aukðtojo mokslo studijø sistemoje
Kodas
1
2

Pavadinimas
Kvalifikacija, suteikiama baigus pirmosios pakopos studijas
Kvalifikacija, suteikiama baigus antrosios pakopos arba vientis¹sias studijas

**
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17. Srièiø klasifikatorius
Kodas
Pavadinimas
01
Pagrindinës/Bendrosios programos
08
Ra
štingumas ir skaièiavimo pagrindai
09
Asmens gebëjimai
14
Mokytojø rengimas ir pedagogika
21
Menas
22
Humanitariniai mokslai
31
Socialiniai ir elgsenos mokslai
32
Þurnalistika ir informacija
34
Verslas ir administravimas
38
Teisë
42
Gyvosios gamtos mokslai
44
Fiziniai mokslai
46
Matematika ir statistika
48
Kompiuterija
52
Inþinerija ir inþinerinës profesijos
54
Gamyba ir perdirbimas
58
Architektûra ir statyba
62
Þemës ûkis, miškininkystë ir þuvininkystë
64
Veterinarija
72
Sveikatos prieþiûra
76
Socialinës paslaugos
81
Paslaugos asmenims
84
Transporto paslaugos
85
Aplinkosauga
86
Saugos paslaugos

P a s t a b a. Klasifikatorius parengtas remiantis EUROSTATo parengtu ISCED vartotojo
vadovu Fields of Education and Training.
18. Lygmenø, paskirèiø, orientacijø ar kvalifikacijø (ISCED kodo 1-3 skaitmenys) sàvadas
Kodas
211
211
212
211
222
211
311
311
311
311
311
411

Programos tipo pavadinimas
Bendrojo ugdymo programos
Bendrojo pagrindinio ugdymo programos
Alternatyvaus ugdymo programos, orientuotos á bendràjá ugdymà
Alternatyvaus ugdymo programos, orientuotos á ikiprofesiná ugdymà
Suaugusiøjø bendrojo lavinimo programos
Suaugusiøjø rengimosi profesiniam mokymuisi programos
Bendrojo pagrindinio ugdymo programos specialiøjø poreikiø vaikams
Bendrojo vidurinio ugdymo programos
Gimnazijos programos
Menø gimnazijos programos
Tarptautinio bakalaureato programos
Suaugusiøjø bendrojo vidurinio ugdymo programos
5 ir 6 lygmens studijoms parengianèios programos
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Kodas

233
213
233
333
333
313
333
423
423
423

521
521

233
233
233
233
333
333
333
333
521

511
511
512
512
512
512

Programos tipo pavadinimas
Pagrindinio profesinio mokymo programos
Pagrindinio profesinio mokymo 1-osios pakopos programos
Pagrindinio profesinio mokymo 1-osios pakopos programos, suteikianèios galimybæ ágyti
pagrindiná išsilavinimà
Specialiøjø poreikiø asmenø pagrindinio profesinio mokymo 1-osios pakopos programos
Pagrindinio profesinio mokymo 2-osios pakopos programos
Specialiøjø poreikiø asmenø pagrindinio profesinio mokymo 2-osios pakopos programos
Pagrindinio profesinio mokymo 3-iosios pakopos programos
Programos, suteikianèios papildomà profesinæ kvalifikacijà turintiesiems pagrindinio
profesinio mokymo kvalifikacijos paþymëjimà ar kvalifikuoto darbuotojo diplomà
Pagrindinio profesinio mokymo 4-osios pakopos programos
Specialiøjø poreikiø asmenø pagrindinio profesinio mokymo 4-osios pakopos programos
Programos, suteikianèios papildomà profesinæ kvalifikacijà turintiesiems pagrindinio
profesinio mokymo kvalifikacijos paþymëjimà ar kvalifikuoto darbuotojo diplomà
Aukštesniøjø studijø programos
Aukštesniøjø studijø programos
Programos, suteikianèios papildomà profesinæ kvalifikacijà turintiesiems aukštesnájá
išsilavinimà
Darbo rinkos profesinio mokymo programos
Antrojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios teisæ atlikti darbà
ar funkcijà
Antrojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios pirmo lygio
profesinæ kvalifikacijà
Antrojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios antro lygio
profesinæ kvalifikacijà
Antrojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios papildomà
profesinæ kvalifikacijà turintiesiems darbo rinkos profesinio mokymo kvalifikacijos
paþymëjimà
Treèiojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios teisæ atlikti darbà
ar funkcijà
Treèiojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios pirmo lygio
profesinæ kvalifikacijà
Treèiojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios antro lygio
profesinæ kvalifikacijà
Treèiojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios papildomà
profesinæ kvalifikacijà turintiesiems darbo rinkos profesinio mokymo kvalifikacijos
paþymëjimà
Penktojo lygmens darbo rinkos profesinio mokymo programos, suteikianèios teisæ atlikti darbà
ar funkcijà
Aukštojo mokslo studijø programos
Bakalauro studijø programos
Universitetinës pagrindiniø profesiniø studijø programos
Magistrantûros programos
Specialiøjø profesiniø studijø programos
Vientisøjø studijø programos
Rezidentûros programos
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Kodas
521
521

Programos tipo pavadinimas
Neuniversitetiniø studijø programos
Programos, suteikianèios papildomà profesinæ kvalifikacijà turintiesiems aukštàjá
neuniversitetiná išsilavinimà
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