II. VALSTYBöS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ IŠLAIDŲ EKONOMINö
KLASIFIKACIJA
2.

IŠLAIDOS

2.1.

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1.
2.1.1.1.1.1.
2.1.1.1.1.2.

Darbo užmokestis
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis pinigais
Pajamos natūra

2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.1.1.
2.1.2.1.1.1.

Socialinio draudimo įmokos
Socialinio draudimo įmokos
Socialinio draudimo įmokos
Socialinio draudimo įmokos

2.2.

Prekių ir paslaugų naudojimas

2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.1.1.
2.2.1.1.1.01.
2.2.1.1.1.02.
2.2.1.1.1.05.
2.2.1.1.1.06.
2.2.1.1.1.07.
2.2.1.1.1.08.
2.2.1.1.1.09.
2.2.1.1.1.10.
2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.12.
2.2.1.1.1.14.
2.2.1.1.1.15.
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.17.
2.2.1.1.1.18.
2.2.1.1.1.19.
2.2.1.1.1.20.
2.2.1.1.1.30.
2.2.1.1.1.31.

Prekių ir paslaugų naudojimas
Prekių ir paslaugų naudojimas
Prekių ir paslaugų naudojimas
Mityba
Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalyn÷
Spaudiniai
Ginklai ir karin÷ įranga
Kitos prek÷s
Komandiruot÷s (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruot÷s išlaidos)
Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos k÷limas
Apmok÷jimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos
Apmok÷jimas už turto vertinimo paslaugas
Veiklos nuoma
Komunalin÷s paslaugos
Kitos paslaugos
Asignavimų valdytojo pervedamos l÷šos nepavaldžioms biudžetin÷ms įstaigoms ir
kitiems subjektams pavedimams vykdyti

2.3.

Turto išlaidos

2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.1.1.
2.3.1.1.1.1.
2.3.1.1.1.2.

Palūkanos
Nerezidentams
Nerezidentams
Asignavimų valdytojų sumok÷tos palūkanos
Finansų ministerijos sumok÷tos palūkanos

Panaikinta: 2.2.1.1.1.03. Šildy
mas¶
2.2.1.1.1.04. Elektros energija¶

Panaikinta: 2.2.1.1.1.13. Vand
entiekis ir kanalizacija¶

Panaikinta: ¶

Panaikinta:
Panaikinta:

2.3.1.1.1.3.
2.3.1.2.
2.3.1.2.1.
2.3.1.2.1.1.
2.3.1.2.1.2.
2.3.1.2.1.3.
2.3.1.3.
2.3.1.3.1.
2.3.1.3.1.1.
2.3.1.3.1.2.
2.3.1.3.1.3.

Savivaldybių sumok÷tos palūkanos
Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)
Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)
Asignavimų valdytojų sumok÷tos palūkanos
Finansų ministerijos sumok÷tos palūkanos
Savivaldybių sumok÷tos palūkanos
Kitiems valdymo lygiams
Kitiems valdymo lygiams
Valstyb÷s biudžetui
Savivaldybių biudžetams
Nebiudžetiniams fondams

2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.1.1.
2.3.2.1.1.1.

Nuoma
Nuoma už žemę, žem÷s gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą
Nuoma už žemę, žem÷s gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą
Nuoma už žemę, žem÷s gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą

2.4.

Subsidijos

2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.1.1.
2.4.1.1.1.1.
2.4.1.1.1.2.
2.4.1.1.1.3.

Subsidijos iš biudžeto l÷šų
Subsidijos iš biudžeto l÷šų
Subsidijos iš biudžeto l÷šų
Subsidijos importui
Subsidijos gaminiams
Subsidijos gamybai

2.5.

Dotacijos

2.5.1.
2.5.1.1.
2.5.1.1.1.
2.5.1.1.1.1.
2.5.1.1.1.2.

Dotacijos užsienio valstyb÷ms
Dotacijos užsienio valstyb÷ms
Dotacijos užsienio valstyb÷ms
Einamiesiems tikslams
Kapitalui formuoti

2.5.2.
2.5.2.1.
2.5.2.1.1.
2.5.2.1.1.1.
2.5.2.1.1.2.

Dotacijos tarptautin÷ms organizacijoms
Dotacijos tarptautin÷ms organizacijoms
Dotacijos tarptautin÷ms organizacijoms
Einamiesiems tikslams
Kapitalui formuoti

2.5.3.
2.5.3.1.
2.5.3.1.1.
2.5.3.1.1.1.
2.5.3.1.1.2.

Dotacijos kitiems valdymo lygiams
Dotacijos kitiems valdymo lygiams
Dotacijos kitiems valdymo lygiams
Einamiesiems tikslams
Kapitalui formuoti

2.6.

Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą

2.6.1.
2.6.1.1.
2.6.1.1.1.

Tradiciniai nuosavi ištekliai
Tradiciniai nuosavi ištekliai
Tradiciniai nuosavi ištekliai

2.6.1.1.1.1.
2.6.1.1.1.2.

Muitai
Cukraus sektoriaus mokesčiai

2.6.2.
2.6.2.1.
2.6.2.1.1.
2.6.2.1.1.1.

PVM nuosavi ištekliai
PVM nuosavi ištekliai
PVM nuosavi ištekliai
PVM nuosavi ištekliai

2.6.3.
2.6.3.1.
2.6.3.1.1.
2.6.3.1.1.1.

Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai
Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai
Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai
Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai

2.6.4.
2.6.4.1.
2.6.4.1.1.
2.6.4.1.1.1.

Biudžeto disbalansų korekcija Jungtin÷s Karalyst÷s naudai
Biudžeto disbalansų korekcija Jungtin÷s Karalyst÷s naudai
Biudžeto disbalansų korekcija Jungtin÷s Karalyst÷s naudai
Biudžeto disbalansų korekcija Jungtin÷s Karalyst÷s naudai

2.6.5.
2.6.5.1.
2.6.5.1.1.
2.6.5.1.1.1.

Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai
Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai
Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai
Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai

2.7.

Socialin÷s išmokos (pašalpos)

2.7.1.
2.7.1.1.
2.7.1.1.1.
2.7.1.1.1.1.
2.7.1.1.1.2.

Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)
Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)
Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)
Socialinio draudimo išmokos pinigais
Socialinio draudimo išmokos natūra

2.7.2.
2.7.2.1.
2.7.2.1.1.
2.7.2.1.1.1.
2.7.2.1.1.2.

Socialin÷ parama (socialin÷s paramos pašalpos)
Socialin÷ parama (socialin÷s paramos pašalpos)
Socialin÷ parama (socialin÷s paramos pašalpos)
Socialin÷ parama pinigais
Socialin÷ parama natūra

2.7.3.
2.7.3.1.
2.7.3.1.1.
2.7.3.1.1.1.
2.7.3.1.1.2.

Darbdavių socialin÷ parama
Darbdavių socialin÷ parama
Darbdavių socialin÷ parama
Darbdavių socialin÷ parama pinigais
Darbdavių socialin÷ parama natūra

2.8.

Kitos išlaidos

2.8.1.
2.8.1.1.
2.8.1.1.1.
2.8.1.1.1.1.
2.8.1.1.1.2.
2.8.1.2.

Kitos išlaidos
Einamiesiems tikslams
Einamiesiems tikslams
Stipendijoms
Kitiems einamiesiems tikslams
Kapitalui formuoti

2.8.1.2.1.
2.8.1.2.1.1

Pervedamos l÷šos (kapitalui formuoti)
Pervedamos l÷šos (kapitalui formuoti)

2.9.

Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautin÷s finansin÷s paramos ir bendrojo
finansavimo l÷šos

2.9.1.

Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautin÷s finansin÷s paramos l÷šų (ne
valdžios sektoriui)
Subsidijos
Subsidijos
Subsidijos

2.9.1.1.
2.9.1.1.1.
2.9.1.1.1.1.
2.9.2.
2.9.2.1.
2.9.2.1.1.
2.9.2.1.1.1.
2.9.2.1.1.2.
2.9.2.1.1.3.
2.9.2.2.
2.9.2.2.1.
2.9.2.2.1.1.
2.9.2.2.1.2.
2.9.2.2.1.3.

Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautin÷s finansin÷s paramos ir bendrojo
finansavimo l÷šos
Einamiesiems tikslams
Einamiesiems tikslams
Einamiesiems tikslams savivaldyb÷ms
Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams
Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui
Kapitalui formuoti
Investicijos
Investicijos skirtos savivaldyb÷ms
Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams
Investicijos ne valdžios sektoriui

3.
SANDORIAI DöL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI
FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS
3.1.

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.1.1.
3.1.1.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.2.1.
3.1.1.2.1.1.
3.1.1.2.1.2.
3.1.1.2.1.3.
3.1.1.3.
3.1.1.3.1.
3.1.1.3.1.1.
3.1.1.3.1.2.
3.1.1.4.
3.1.1.4.1.
3.1.1.4.1.1.
3.1.1.4.1.2.
3.1.1.4.1.3.
3.1.1.5.
3.1.1.5.1.
3.1.1.5.1.1.

Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas
Žem÷
Žem÷
Žem÷
Pastatai ir statiniai
Pastatai ir statiniai
Gyvenamieji namai
Negyvenamieji pastatai
Kiti pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrenginiai
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemon÷s
Kitos mašinos ir įrenginiai
Vertyb÷s
Vertyb÷s
Muziejin÷s vertyb÷s
Antikvariniai ir kiti meno kūriniai
Kitos vertyb÷s
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ir žem÷s gelmių
ištekliai
Panaikinta: ir žem÷s gelmių
ištekliai
Panaikinta: 3.1.1.1.1.2. Žem÷s
gelmių ištekliai¶
3.1.1.1.1.3. Kitas atsirandantis
gamtoje turtas¶

Panaikinta: Darbiniai ir
produktyvieji gyvuliai ir kiti
gyvūnai¶
3.1.1.5.1.2. Vaismedžiai ir kiti
daugiamečiai sodiniai¶
3.1.1.5.1.3.

3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.1.1.
3.1.2.1.1.1.
3.1.2.1.1.2.
3.1.2.1.1.3.
3.1.2.1.1.4.
3.1.2.1.1.5.

Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas
Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai
Kompiuterin÷ programin÷ įranga, kompiuterin÷s programin÷s įrangos licencijos
Patentai
Literatūros ir meno kūriniai
Kitas nematerialusis turtas

3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.1.1.
3.1.3.1.1.1.
3.1.3.2.
3.1.3.2.1.
3.1.3.2.1.1.
3.1.3.2.1.2.
3.1.3.2.1.3.
3.1.3.2.1.4.

Atsargų kūrimas ir įsigijimas
Strategin÷s ir neliečiamosios atsargos
Strategin÷s ir neliečiamosios atsargos
Strategin÷s ir neliečiamosios atsargos
Kitos atsargos
Kitos atsargos
Žaliavos ir medžiagos
Nebaigta gamyba
Pagaminta produkcija
Pirktos prek÷s, skirtos parduoti

3.1.4.
3.1.4.1.
3.1.4.1.1.
3.1.4.1.1.1.

Ilgalaikio turto įsigijimas finansin÷s nuomos (lizingo) būdu
Ilgalaikio turto įsigijimas finansin÷s nuomos (lizingo) būdu
Ilgalaikio turto įsigijimas finansin÷s nuomos (lizingo) būdu
Ilgalaikio turto įsigijimas finansin÷s nuomos (lizingo) būdu

3.1.5.
3.1.5.1.
3.1.5.1.1.
3.1.5.1.1.1.
3.1.5.1.1.2.
3.1.5.1.1.3.

Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai
Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai
Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai
Žem÷s gelmių ištekliai
Gyvuliai ir kiti gyvūnai
Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai

3.2.

Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)

3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.1.1.
3.2.1.1.1.1.
3.2.1.1.1.2.
3.2.1.1.1.3.
3.2.1.2.
3.2.1.2.1.
3.2.1.2.1.1.
3.2.1.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.3.1.
3.2.1.3.1.1.
3.2.1.4.
3.2.1.4.1.
3.2.1.4.1.1.

Vidaus
Grynieji pinigai ir ind÷liai banke (nacionaline valiuta)
Grynieji pinigai ir ind÷liai banke (nacionaline valiuta)
Grynieji pinigai
Pervedamieji ind÷liai (pinigai bankuose)
Kiti ind÷liai (pinigai bankuose)
Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas
Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas
Trumpalaikiai
Ilgalaikiai
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Paskolos (suteiktos)
Paskolos (suteiktos)
Trumpalaik÷s

Panaikinta: neliečiamos
Panaikinta: neliečiamos
Panaikinta: neliečiamos

Panaikinta: lizingo (
Panaikinta: lizingo (
Panaikinta: lizingo (
Panaikinta: lizingo (

3.2.1.4.1.2.
3.2.1.5.
3.2.1.5.1.
3.2.1.5.1.1.
3.2.1.6.
3.2.1.6.1.
3.2.1.6.1.1.
3.2.1.7.
3.2.1.7.1.
3.2.1.7.1.1.

Ilgalaik÷s
Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas
Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas
Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Kitos mok÷tinos sumos
Kitos mok÷tinos sumos
Kitos mok÷tinos sumos

3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.1.1.
3.2.2.1.1.1.
3.2.2.1.1.2.
3.2.2.1.1.3.
3.2.2.2.
3.2.2.2.1.
3.2.2.2.1.1.
3.2.2.2.1.2.
3.2.2.3.
3.2.2.3.1.
3.2.2.3.1.1.
3.2.2.4.
3.2.2.4.1.
3.2.2.4.1.1.
3.2.2.4.1.2.
3.2.2.5.
3.2.2.5.1.
3.2.2.5.1.1.
3.2.2.6.
3.2.2.6.1.
3.2.2.6.1.1.
3.2.2.7.
3.2.2.7.1.
3.2.2.7.1.1.

Užsienio
Grynieji pinigai ir ind÷liai banke (užsienio valiuta)
Grynieji pinigai ir ind÷liai banke (užsienio valiuta)
Grynieji pinigai
Pervedamieji ind÷liai (pinigai bankuose)
Kiti ind÷liai (pinigai bankuose)
Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas
Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas
Trumpalaikiai
Ilgalaikiai
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Paskolos (suteiktos)
Paskolos (suteiktos)
Trumpalaik÷s
Ilgalaik÷s
Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas
Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas
Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Kitos mok÷tinos sumos
Kitos mok÷tinos sumos
Kitos mok÷tinos sumos

3.3.

Išlaidos d÷l finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)

3.3.1
3.3.1.1.
3.3.1.1.1.
3.3.1.1.1.1.
3.3.1.1.1.2.
3.3.1.1.1.3.
3.3.1.2.
3.3.1.2.1.
3.3.1.2.1.1.
3.3.1.2.1.2.
3.3.1.3.

Vidaus
Grynieji pinigai ir ind÷liai banke (nacionaline valiuta)
Grynieji pinigai ir ind÷liai banke (nacionaline valiuta)
Grynieji pinigai
Pervedamieji ind÷liai (pinigai bankuose)
Kiti ind÷liai (pinigai bankuose)
Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas
Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas
Trumpalaikiai
Ilgalaikiai
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s

3.3.1.3.1.
3.3.1.3.1.1.
3.3.1.4.
3.3.1.4.1.
3.3.1.4.1.1
3.3.1.4.1.2.
3.3.1.5.
3.3.1.5.1.
3.3.1.5.1.1.
3.3.1.6.
3.3.1.6.1.
3.3.1.6.1.1.
3.3.1.7.
3.3.1.7.1.
3.3.1.7.1.1.

Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Paskolos (grąžintinos)
Paskolos (grąžintinos)
Trumpalaik÷s
Ilgalaik÷s
Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas
Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas
Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Kitos mok÷tinos sumos
Kitos mok÷tinos sumos
Kitos mok÷tinos sumos

3.3.2.
3.3.2.1.
3.3.2.1.1.
3.3.2.1.1.1.
3.3.2.1.1.2.
3.3.2.1.1.3.
3.3.2.2.
3.3.2.2.1.
3.3.2.2.1.1.
3.3.2.2.1.2.
3.3.2.3.
3.3.2.3.1.
3.3.2.3.1.1.
3.3.2.4.
3.3.2.4.1.
3.3.2.4.1.1.
3.3.2.4.1.2.
3.3.2.5.
3.3.2.5.1.
3.3.2.5.1.1.
3.3.2.6.
3.3.2.6.1.
3.3.2.6.1.1.
3.3.2.7.
3.3.2.7.1.
3.3.2.7.1.1.

Užsienio
Grynieji pinigai ir ind÷liai banke (užsienio valiuta)
Grynieji pinigai ir ind÷liai banke (užsienio valiuta)
Grynieji pinigai
Pervedamieji ind÷liai (pinigai bankuose)
Kiti ind÷liai (pinigai bankuose)
Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas
Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas
Trumpalaikiai
Ilgalaikiai
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Išvestin÷s finansin÷s priemon÷s
Paskolos (grąžintinos)
Paskolos (grąžintinos)
Trumpalaik÷s
Ilgalaik÷s
Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas
Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas
Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Draudimo techniniai atid÷jiniai
Kitos mok÷tinos sumos
Kitos mok÷tinos sumos
Kitos mok÷tinos sumos
III. VALSTYBöS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJA

01.

BENDROS VALSTYBöS PASLAUGOS

01.01.

Valstyb÷s valdžios organai, finansiniai ir fiskaliniai reikalai, užsienio reikalai

01.01.01.
01.01.01.01.

Valstyb÷s valdžios organai (bendros paslaugos (toliau – BP)
Valstyb÷s vadovo institucijos ir įstaigos

Panaikinta: ios
Panaikinta: )

01.01.01.02.
01.01.01.03.
01.01.01.04.
01.01.01.05.
01.01.01.09.

Apskričių viršininkų administracijos (valstyb÷s valdymas)
Savivaldos institucijos
Kontrol÷s ir priežiūros institucijos
Vadovyb÷s apsauga
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

01.01.02.
01.01.02.01.

Finansiniai ir fiskaliniai reikalai (BP)
Finansinių ir fiskalinių reikalų bei tarnybų administravimas; valstyb÷s l÷šų ir
valstyb÷s skolos valdymas; apmokestinimo sistemos veikimas
Finansų ministerijos, Valstybin÷s mokesčių inspekcijos ir muitin÷s veikla
Bendrosios informacijos, technin÷s dokumentacijos ir statistinių duomenų apie
finansinius ir fiskalinius reikalus rengimas ir platinimas
Finansinių nusikaltimų bei pažeidimų atskleidimas ir tyrimas
Mokestinių ginčų nagrin÷jimas
Institucijos išlaikymas(valdymo išlaidos)

01.01.02.02.
01.01.02.03.
01.01.02.04.
01.01.02.05.
01.01.02.09.
01.01.03.
01.01.03.01.
01.01.03.02.

01.01.03.09.

Užsienio reikalai (BP)
Užsienio reikalų ir paslaugų administravimas
URM ir diplomatinių bei konsulinių atstovybių, esančių užsienyje arba
tarptautin÷se organizacijose, veikla
Reguliarios įmokos ir specialūs įnašai tarptautinių organizacijų veiklos išlaidoms
padengti
Integracija į ES
Informacijos ir kultūros tarnybų, skleidžiančių informaciją už šalies ribų, veikla
arba joms teikiama parama; bibliotekų, skaityklų ir užsienyje esančių informacijos
tarnybų veikla arba joms teikiama parama
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

01.02.

Ekonomin÷ pagalba užsieniui

01.02.01.
01.02.01.01.

Ekonomin÷ pagalba besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims (BP)
Ekonominio bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis ir pereinamojo
laikotarpio šalimis administravimas
Ekonomin÷s pagalbos misijų, akredituotų užsienio atstovyb÷se, veikla; technin÷s
pagalbos programų, mokymo programų, doktorantų, mokslinių bendradarbių ir
studentų stipendijų mok÷jimo sistemų
veikimas ir jiems teikiama parama
Ekonomin÷ pagalba dotacijomis arba paskolomis
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

01.01.03.03.
01.01.03.04.
01.01.03.05.

01.02.01.02.

01.02.01.03.
01.02.01.09.
01.02.02.
01.02.02.01.
01.02.02.02.
01.02.02.09.

Ekonomin÷ pagalba, teikiama per tarptautines organizacijas (BP)
Ekonomin÷s pagalbos, teikiamos per tarptautines organizacijas, administravimas
Įnašai pinigais arba natūra į tarptautinių, vietos arba kitų daugiašalių organizacijų
administruojamus ekonomin÷s pl÷tros fondus
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

01.03.

Bendros paslaugos

01.03.01.
01.03.01.01.

Bendros personalo paslaugos (BP)
Bendrų personalo paslaugų administravimo paslaugos, įskaitant bendros personalo
politikos pl÷trą ir įgyvendinimą, apimantį darbuotojų atrankos, paaukštinimo

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶
Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶

01.03.01.09.
01.03.02.
01.03.02.01.

01.03.02.02.
01.03.02.09.
01.03.03.
01.03.03.01.

procedūras, darbo įvertinimo metodus, darbuotojų vertinimą ir klasifikavimą,
valstyb÷s tarnybos nuostatų administravimą ir panašius klausimus
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)
Bendros planavimo ir statistinių duomenų paslaugos (BP)
Bendrų ekonominių ir socialinių planavimo paslaugų, įskaitant bendrų
ekonominių ir socialinių planų ir programų formulavimą, koordinavimą ir
priežiūrą, administravimas ir valdymas
Bendrų statistinių paslaugų, įskaitant bendrų statistinių planų ir programų
formulavimą, koordinavimą ir priežiūrą, administravimas ir valdymas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

01.03.03.02.
01.03.03.03.
01.03.03.04.
01.03.03.05.
01.03.03.06.
01.03.03.09.

Kitos bendros paslaugos (BP)
Centralizuotos tiekimo ir pirkimo paslaugos, valstybei nuosavyb÷s teise
priklausančių arba nuomojamų pastatų naudojimas, kompiuterių ir duomenų
apdorojimo tarnybų paslaugos
Valstyb÷s registrų ir archyvų išlaikymas bei saugojimas
Centrinis transporto priemonių ūkis
Spaustuvių paslaugos
Valstyb÷s dokumentų technologin÷ apsauga
Specialieji apskaitos blankai
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

01.04.

Pagrindiniai tyrimai

01.04.01.
01.04.01.01.

Pagrindiniai tyrimai (BP)
Valstyb÷s įstaigų ir mokslo institucijų, atliekančių pagrindinius tyrimus,
administravimas ir veikla
Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir
universitetams, atliekantiems pagrindinius tyrimus

01.04.01.02.

01.05.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra bendrų valstyb÷s paslaugų srityje

01.05.01.
01.05.01.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra bendrų valstyb÷s paslaugų srityje (BP)
Valstyb÷s įstaigų, atliekančių taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę pl÷trą,
susijusią su bendromis valstyb÷s paslaugomis, administravimas ir valdymas
Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir
universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę
pl÷trą, susijusią su bendromis valstyb÷s paslaugomis

01.05.01.02.

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶

Panaikinta:
Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶
Panaikinta: ¶
Panaikinta: ¶

01.06.

Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstyb÷s paslaugos

01.06.01.
01.06.01.01.
01.06.01.02.
01.06.01.03.
01.06.01.04.
01.06.01.05.
01.06.01.07.

Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstyb÷s paslaugos (BP)
Rink÷jų registravimas, rinkimų ir referendumų rengimas
Žmogaus teisių apsauga
Valstybin÷s kalbos priežiūra
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimai
Civilin÷s būkl÷s aktų registravimas
Savivaldybei priskirtos valstybin÷s žem÷s ir kito valstyb÷s turto valdymas,
naudojimas ir disponavimas juo patik÷jimo teise

Panaikinta: 01.06.01.06. Doku
mentų pilietybei suteikti rengimas¶
Panaikinta: ¶

01.06.01.08.

01.06.01.09.
01.06.01.10.
01.06.01.11.
01.06.01.12.
01.06.01.13.

Piliečių prašymų atkurti nuosavyb÷s teises į gyvenamuosius namus, jų dalis,
butus, ūkin÷s ir komercin÷s paskirties pastatus nagrin÷jimas bei sprendimų d÷l
nuosavyb÷s teis÷s atkūrimo pri÷mimas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)
Savivaldybių administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa
Kitos bendros valstyb÷s paslaugos
Pirmin÷ teisin÷ pagalba
Valstyb÷s garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų
gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas

01.07.

Palūkanos

01.07.01.
01.07.01.01.

Palūkanos (BP)
Palūkanos už valstyb÷s skolą

01.08.

Bendri pervedimai tarp įvairių valstyb÷s valdymo lygių

01.08.01.
01.08.01.01.
01.08.01.02.
01.08.01.03.
01.08.01.04.

Bendri pervedimai tarp įvairių valstyb÷s valdymo lygių (BP)
Specialiosios tikslin÷s dotacijos savivaldyb÷ms
Bendrosios dotacijos kompensacija
Kitos savivaldyb÷ms pervedamos l÷šos
Nuompinigiai už valstyb÷s ilgalaikį materialųjį turtą, pervedami asignavimų
valdytojams
Privalomojo draudimo įmokos už asmenis, draudžiamus valstybiniu socialiniu
pensijų draudimu valstyb÷s l÷šomis

01.08.01.10.

02.

GYNYBA

02.01.

Karin÷ gynyba

02.01.01.
02.01.01.01.
02.01.01.02.
02.01.01.03.
02.01.01.04.
02.01.01.05.
02.01.01.06.

Karin÷ gynyba (BP)
Karin÷s gynybos reikalų ir paslaugų administravimas
Gynybos paj÷gos ir jų palaikymas
Dalyvavimas tarptautin÷se operacijose
Karo lauko ligonin÷s
Karo prievol÷s ir mobilizacijos administravimas savivaldyb÷se
Gynybos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas

02.02.

Civilin÷ sauga

02.02.01.
02.02.01.01.

Civilin÷ sauga (BP)
Civilin÷s saugos reikalų ir paslaugų administravimas

02.03.

Karin÷ pagalba užsieniui

02.03.01.
02.03.01.01.

Karin÷ pagalba užsieniui (BP)
Karin÷s pagalbos administravimas ir karin÷s pagalbos misijų, akredituotų užsienio
valstyb÷se arba esančių prie tarptautinių karinių organizacijų arba aljansų,
valdymas
Karin÷ pagalba dotacijomis, paskolomis arba skolinant įrangą; dalyvavimas
tarptautin÷se taikos palaikymo paj÷gose

Panaikinta: ¶
Panaikinta: Valstyb÷s garantijų
nuomininkams, išsikeliantiems iš
savininkams grąžintų gyvenamųjų
namų ar jų dalių
Panaikinta:

ir butų, vykdymas¶

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶
Panaikinta:

02.03.01.02.

Panaikinta: ¶
Panaikinta: 02.02.01.02. Planų
nenumatytiems atvejams
sudarymas¶
02.02.01.03. Pratybų, kuriose
dalyvautų civilin÷s įstaigos ir
gyventojai, rengimas¶
02.02.01.04. Civilin÷s saugos
paj÷gų valdymas arba joms
teikiama parama¶
Panaikinta: ¶
Panaikinta: ¶

02.04.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra gynybos srityje

02.04.01.
02.04.01.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra gynybos srityje (BP)
Valstyb÷s įstaigų ir institucijų, atliekančių taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę
pl÷trą gynybos srityje, administravimas ir valdymas
Mokslinio tyrimo institutų ir universitetų, atliekančių taikomuosius mokslinius
tyrimus ir eksperimentinę pl÷trą, susijusią su gynyba, r÷mimas

02.04.01.02.

Panaikinta: ¶
Panaikinta: ¶

02.05.

Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai

02.05.01.
02.05.01.01.
02.05.01.02.
02.05.01.03.
02.05.01.09.

Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai (BP)
Karo prievol÷s ir mobilizacijos administravimas
Valstyb÷s sienos apsauga
Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

03.

VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENöS APSAUGA

03.01.

Policija

03.01.01.
03.01.01.01.
03.01.01.02.

03.01.01.03.
03.01.01.04.
03.01.01.09.

Policija (BP)
Policijos įstaigos
Nuolatinių ir papildomų policijos paj÷gų, uosto, valstyb÷s sienos ir pakrant÷s
apsaugos tarnybų ir kitų specialiųjų policijos paj÷gų, išlaikomų iš valstyb÷s,
valdymas
Užsieniečių registravimas, darbo ir kelion÷s dokumentų išdavimas imigrantams
Kontrabandos ir nusikaltimų prevencija
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

03.02.

Priešgaisrin÷ sauga

Panaikinta: ap

03.02.01.
03.02.01.01.
03.02.01.09.

Priešgaisrin÷ sauga (BP)
Priešgaisrin÷s tarnybos
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

Panaikinta: ap

03.03.

Teismai

03.03.01.
03.03.01.01.

Teismai (BP)
Teis÷saugos įstaigos

03.04.

Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos

03.04.01.
03.04.01.01.
03.04.01.09.

Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos (BP)
Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

03.05.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra viešosios tvarkos ir visuomen÷s apsaugos srityse

03.05.01.
03.05.01.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra viešosios tvarkos ir visuomen÷s apsaugos srityse (BP)
Mokslinio tyrimo darbai

Panaikinta: Kitos netiesiogiai su
gynyba susijusios išlaidos

Panaikinta: ¶

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

03.06.

Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomen÷s apsaugos reikalai

03.06.01.
03.06.01.01.
03.06.01.09.

Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomen÷s apsaugos reikalai
(BP)
Kitos išlaidos (įstatymų įgyvendinimo sistemų pagrindų sukūrimas)
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.

EKONOMIKA

04.01.

Bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai

04.01.01.
04.01.01.01.

Bendri ekonomikos ir prekybos reikalai (BP)
Dotacijos ir paskolos arba subsidijos paremiant bendrą ekonominę ir komercinę
politiką ir programas
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacin÷s sistemos pl÷tra ir
eksploatavimas
Lietuvos Respublikos alkoholio ir tabako kontrol÷s įstatymų ir su šiais įstatymais
susijusių teis÷s aktų kontrol÷
Kitos ekonomin÷s veiklos administravimas
Bankroto valdymas
Standartizacijos darbų, metrologijos bei akreditacijos sistemos koordinavimas,
priežiūra ir kontrol÷
Duomenų apsaugos valdymas
Rinkų tyrimas, reguliavimas ir kita
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)
Vartotojų apsauga
Nacionalin÷s pramonin÷s nuosavyb÷s teisin÷ apsauga
Turto rinkos kainų nustatymas
Turto vertinimo pl÷tra
Ekonominis vartotojų interesų gynimas
Apskaitos pl÷tra
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimas, pirkimų veiklos
koordinavimas ir priežiūra, pirkimų sistemos tobulinimas

04.01.01.02.
04.01.01.03.
04.01.01.04.
04.01.01.05.
04.01.01.06.
04.01.01.07.
04.01.01.08.
04.01.01.09.
04.01.01.10.
04.01.01.11.
04.01.01.12.
04.01.01.13.
04.01.01.14.
04.01.01.15.
04.01.01.16.

04.01.02.
04.01.02.01.

04.01.02.09.

Bendri darbo reikalai (BP)
Bendri darbo reikalai, darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas; darbo sąlygų
priežiūra ir reguliavimas; bendrų programų, palengvinančių darbo mobilumą,
sumažinančių lyties, amžiaus ir kitą
diskriminaciją, nedarbą, kūrimas; darbo biržų valdymas
Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos bendrai darbo politikai ir programoms
paremti
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.02.

Žem÷s ūkis, miškininkyst÷, žvejyba ir medžiokl÷

04.02.01.
04.02.01.01.
04.02.01.02.
04.02.01.03.
04.02.01.05.

Žem÷s ūkis (BP)
Žem÷s priežiūra
Agrarin÷ reforma, žem÷tvarka, žem÷s kadastras ir geodezija
Valstyb÷s pagalbos priemon÷s
Žem÷s ūkio administravimas

04.01.02.02.

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: ¶

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶

Panaikinta: 04.02.01.04. Perei
namojo laikotarpio pl÷tros
priemon÷s¶

04.02.01.06.
04.02.01.09.
04.02.01.10.
04.02.01.11.
04.02.01.12.
04.02.01.13.
04.02.02.
04.02.02.01.
04.02.02.02.
04.02.02.03.
04.02.02.04.
04.02.02.09.
04.02.03.
04.02.03.01.
04.02.03.02.
04.02.03.03.
04.02.03.09.

Kitos paramos žem÷s ūkiui priemon÷s
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)
Kitos žem÷s ūkio įstaigos ir priemon÷s
Kompensacijos, dotacijos, paskolos arba subsidijos žem÷s ūkio subjektams,
vykdantiems žem÷s ūkio veiklą
Nacionalin÷ kaimo pl÷tros programa SAPARD programai įgyvendinti
Valstyb÷s maisto ir veterinarijos tarnybos sistemos administravimas
Miškininkyst÷ (BP)
Miškų priežiūra
Miško masyvų želdinimo darbai, kenk÷jų ir ligų kontrol÷, miško gaisro ir
priešgaisrinių tarnybų paslaugų miškų savininkams teikimas
Bendros informacijos, techninių dokumentų ir statistikos apie miškininkyst÷s
veiklą ir tarnybas rengimas ir platinimas
Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti komercinei miškų panaudojimo
veiklai
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)
Žvejyba ir medžiokl÷ (BP)
Žvejybos ir medžiokl÷s reikalų ir paslaugų administravimas
Bendros informacijos, technin÷s dokumentacijos ir statistinių duomenų apie
žvejybos ir medžiokl÷s veiklą rengimas ir platinimas
Dotacijos, paskolos arba subsidijos komercinei žvejybai ir medžioklei, įskaitant
žuvininkyst÷s ūkių statybą arba naudojimą, paremti
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.03.

Kuras ir energija

04.03.01.
04.03.01.01.

Akmens anglys ir kitas kietasis kuras (BP)
Akmens anglys ir kitas kietasis kuras

04.03.02.
04.03.02.01.

Nafta ir gamtin÷s dujos (BP)
Nafta ir gamtin÷s dujos

04.03.03.
04.03.03.01.

Branduolinis kuras (BP)
Branduolinis kuras

04.03.04.
04.03.04.01.

Kitas kuras (BP)
Kitas kuras

04.03.05.
04.03.05.01.

Elektros energija (BP)
Energetikos rinkos licencijavimas

04.03.06.
04.03.06.01.

Ne elektros energija (BP)
Ne elektros energija

04.03.07.
04.03.07.01.
04.04.

Kuras ir energija (BP)
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)
Išgaunamoji ir apdirbamoji pramon÷ ir statyba

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: ¶

Panaikinta: ¶
Panaikinta: ¶

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: ¶
Panaikinta: ¶
Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

04.04.01.
04.04.01.01.
04.04.01.09.

Mineralinių išteklių, išskyrus kurą, gavyba (BP)
Mineralinių išteklių, išskyrus kurą, gavyba
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.04.02.
04.04.02.01.
04.04.02.02.
04.04.02.03.
04.04.02.09.

Apdirbamoji pramon÷ (BP)
Ūkio pl÷tros politikos formavimas ir įgyvendinimas
Eksporto pl÷tros ir skatinimo strategijos įgyvendinimas
Pramon÷s konkurencingumo didinimas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.04.03.
04.04.03.01.
04.04.03.09.

Statyba (BP)
Teritorijų planavimo ir statybos valstybin÷ priežiūra ir koordinavimas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.05.

Transportas

04.05.01.
04.05.01.01.
04.05.01.02.
04.05.01.09.

Kelių transportas (BP)
Keleivių vežimo gerinimas
Kelių transporto pl÷tra, kontrol÷ ir priežiūra
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.05.02.
04.05.02.01.
04.05.02.02.
04.05.02.09.

Vandens transportas (BP)
Vidaus vandens kelių priežiūra ir eksploatavimas
Teis÷s aktų įgyvendinimo organizavimas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.05.03.
04.05.03.01.
04.05.03.02.
04.05.03.03.
04.05.03.04.
04.05.03.09.

Geležinkelių transportas (BP)
Visuomen÷s aptarnavimo įsipareigojimų vykdymas geležinkelių sektoriuje
Infrastruktūros renovacija ir pl÷tra
Geležinkelių transporto saugaus eismo užtikrinimas
Geležinkelių infrastruktūros steb÷sena
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.05.04.
04.05.04.01.
04.05.04.02.
04.05.04.09.

Oro transportas (BP)
Avarijų ir incidentų civilin÷je aviacijoje tyrimas
Aviacinio saugumo priemonių įgyvendinimas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.05.05.
04.05.05.01.
04.05.05.09.

Vamzdynai ir kitas transportas (BP)
Reikalų ir paslaugų, susijusių su vamzdynų ir kitų transporto sistemų valdymu,
naudojimu, statyba ir technine priežiūra, administravimas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.06.

Ryšiai

04.06.01.
04.06.01.01.
04.06.01.03.
04.06.01.09.

Ryšiai (BP)
Ryšių valdymas ir kontrol÷
Universalių pašto paslaugų nuostolių dengimas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.07.

Kita ekonomin÷ veikla

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: ¶
Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

04.07.01.
04.07.01.01.
04.07.01.09.

Skirstomoji prekyba, prekių laikymas ir sand÷liavimas (BP)
Laboratoriniai bandymai atliekant rinkos priežiūrą
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.07.02.
04.07.02.01.

Viešbučiai ir restoranai (BP)
Viešbučiai ir restoranai

04.07.03.
04.07.03.01.
04.07.03.09.

Turizmas (BP)
Turizmo pl÷tra, turizmo politikos formavimas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.07.04.
04.07.04.01.
04.07.04.09.

Daugiatiksliai pl÷tros projektai (BP)
Daugiatiksliai pl÷tros projektai
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

04.08.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra ekonomikos srityje

04.08.01.
04.08.01.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra ekonomikos, prekybos ir darbo srityse (BP)
Bendra darbin÷ veikla

04.08.02.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra žem÷s ūkio, miškininkyst÷s, žvejybos ir medžiokl÷s
srityse (BP)
Moksliniai tyrimai ir pl÷tra žem÷s ūkio, miškininkyst÷s, žvejybos ir medžiokl÷s
srityse

04.08.02.01.

04.08.03.
04.08.03.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra kuro ir energijos srityje (BP)
Moksliniai tyrimai ir pl÷tra kuro ir energijos srityje

04.08.04.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra išgaunamosios ir apdirbamosios pramon÷s ir statybos
srityse (BP)
Moksliniai tyrimai ir pl÷tra mineralinių išteklių gavybos, gamybos ir statybos
srityse

04.08.04.01.

04.08.05.
04.08.05.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra transporto srityje (BP)
Moksliniai tyrimai ir pl÷tra transporto srityje

04.08.06.
04.08.06.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra ryšių srityje (BP)
Moksliniai tyrimai ir pl÷tra ryšių srityje

04.08.07.
04.08.07.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra kitose ekonomin÷s veiklos srityse (BP)
Moksliniai tyrimai ir pl÷tra kitose ekonomin÷s veiklos srityse

04.09.

Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai

04.09.01.
04.09.01.01.

Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai (BP)
Kita valstybin÷ ekonomin÷, komercin÷ veikla (specialioji valstyb÷s valdymo
programa)
Kitos paslaugos
Ūkio pl÷tros politikos formavimas ir įgyvendinimas

04.09.01.02.
04.09.01.03.

04.09.01.04.
04.09.01.09.
04.09.01.10.

Transporto ir ryšių politikos formavimas bei įgyvendinimas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)
Valstyb÷s rezervo tvarkymas

05.

APLINKOS APSAUGA

05.01.

Atliekų tvarkymas

05.01.01.
05.01.01.01.
05.01.01.02.

Atliekų tvarkymas (BP)
Atliekų tvarkymas
Gyvulin÷s kilm÷s atliekų utilizavimas

05.02.

Nutekamojo vandens valymas

05.02.01.
05.02.01.01.

Nutekamojo vandens valymas (BP)
Nutekamojo vandens valymas

05.03.

Aplinkos teršimo mažinimas

05.03.01.
05.03.01.01.
05.03.01.02.
05.03.01.03.

Aplinkos teršimo mažinimas (BP)
Specialioji aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
Pesticidų tvarkymas
Kitos aplinkos teršimo mažinimo priemon÷s

05.04.

Biologin÷s įvairov÷s ir gamtos apsauga

05.04.01.
05.04.01.01

Biologin÷s įvairov÷s ir gamtos apsauga (BP)
Bendros aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas

05.05.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra aplinkos apsaugos srityje

05.05.01.
05.05.01.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra aplinkos apsaugos srityje (BP)
Aplinkos kokyb÷s ir gamtos išteklių steb÷jimas ir vertinimas

05.06.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai

05.06.01.
05.06.01.01.
05.06.01.02.
05.06.01.03.
05.06.01.09.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai (BP)
PHARE, Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos programų administravimas
Bendros aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas
Aplinkos steb÷sena
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

06.

BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS

06.01.

Būsto pl÷tra

06.01.01.
06.01.01.01.

Būsto pl÷tra (BP)
Gyvenamojo būsto įsigijimas

06.02.

Komunalinio ūkio pl÷tra

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

06.02.01.
06.02.01.01.

Komunalinio ūkio pl÷tra (BP)
Komunalinio ūkio pl÷tra

06.03.

Vandens tiekimas

06.03.01.
06.03.01.01.

Vandens tiekimas (BP)
Vandens tiekimas

06.04.

Gatvių apšvietimas

06.04.01.
06.04.01.01.

Gatvių apšvietimas (BP)
Gatvių apšvietimas

06.05.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra būsto ir komunalinio ūkio srityse

06.05.01.
06.05.01.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra būsto ir komunalinio ūkio srityse (BP)
Moksliniai tyrimai ir pl÷tra būsto ir komunalinio ūkio srityse

06.06.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai

06.06.01.
06.06.01.01.
06.06.01.09.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai (BP)
Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

07.

SVEIKATOS APSAUGA

07.01.

Medikamentai, prietaisai ir įranga

07.01.01.
07.01.01.01

Vaistai (individualios paslaugos (toliau – IP)
Vaistų tiekimas, jų tiekimo administravimas ir valdymas

07.01.02.
07.01.02.01.

Kiti medicinos produktai (IP)
Kiti medicinos gaminiai

07.01.03.
07.01.03.01.

Terapiniai prietaisai ir įranga (IP)
Terapiniai prietaisai ir įranga

07.02.

Ambulatorin÷s paslaugos

07.02.01.
07.02.01.01.

Bendros medicinos paslaugos (IP)
Bendros medicinos paslaugos

07.02.02.
07.02.02.01.

Specializuotos medicinos paslaugos (IP)
Karių sveikatos priežiūra

07.02.03.
07.02.03.01.

Odontologin÷s paslaugos (IP)
Odontologin÷s paslaugos

07.02.04.
07.02.04.01.

Viduriniojo medicinos personalo paslaugos (IP)
Viduriniojo medicinos personalo paslaugos

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta: )

07.03.

Ligonin÷s

07.03.01.
07.03.01.01.

Bendros paskirties ligoninių paslaugos (IP)
Bendros paskirties ligoninių paslaugos

07.03.02.
07.03.02.01.

Specializuotų ligoninių paslaugos (IP)
Specializuotų ligoninių paslaugos

07.03.03.
07.03.03.01.

Medicinos ir motinyst÷s centrų paslaugos (IP)
Medicinos ir motinyst÷s centrų paslaugos

07.03.04.
07.03.04.01.

Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugos (IP)
Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugos

07.04.

Visuomen÷s sveikatos apsaugos paslaugos

07.04.01.
07.04.01.01.
07.04.01.02.
07.04.01.09.

Visuomen÷s sveikatos apsaugos paslaugos (IP)
Visuomen÷s sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos centrai
Sveikatos priežiūros užtikrinimas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

07.05.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra sveikatos apsaugos srityje

07.05.01.
07.05.01.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra sveikatos apsaugos srityje (BP)
Mokslinio tyrimo darbai

07.06.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai

07.06.01.
07.06.01.01.
07.06.01.02.
07.06.01.03.
07.06.01.04.
07.06.01.05.
07.06.01.09.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai (BP)
Kitos sveikatos priežiūros įstaigos
Kitos sveikatos priežiūros funkcijos
Valstyb÷s l÷šomis draudžiamų asmenų privalomasis sveikatos draudimas
Papildomi valstyb÷s biudžeto asignavimai į Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžetą (įskaitant asignavimus ortopedijos technikos priemon÷ms įsigyti)
Narkotikų kontrol÷ ir narkomanijos prevencija
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

08.

POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA

08.01.

Poilsio ir sporto paslaugos

08.01.01.
08.01.01.01.
08.01.01.02.
08.01.01.03.
08.01.01.09.

Poilsio ir sporto paslaugos (IP)
Sportininkų rengimo centrai
Poilsio ir sporto priemon÷s
Kūno kultūros ir sporto pl÷tros įgyvendinimas
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

08.02.

Kultūros paslaugos

08.02.01.
08.02.01.01.

Kultūros paslaugos (IP)
Bibliotekos

Panaikinta: ¶
Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

08.02.01.02.
08.02.01.03.
08.02.01.04.
08.02.01.05.
08.02.01.06.
08.02.01.07.
08.02.01.08.
08.02.01.09.

Muziejai ir parodų sal÷s
Kino studijos ir kitos kino organizacijos
Teatrai ir muzikiniai kolektyvai
Gyvūnų globa
Kultūros tradicijų ir m÷g÷jų menin÷s veiklos r÷mimas
Kultūros vertybių apsauga
Kitos kultūros ir meno įstaigos
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

08.03.

Viešosios informacijos tarnybos

08.03.01.
08.03.01.01.
08.03.01.02.

Viešosios informacijos tarnybos (BP)
Viešosios informacijos tarnybos
Leidyba

08.04.

Religin÷s bendrijos ir nevyriausybin÷s organizacijos

08.04.01.
08.04.01.01
08.04.01.02

Religin÷s bendrijos ir nevyriausybin÷s organizacijos (BP)
Nevyriausybinių organizacijų r÷mimas
Religinių bendrijų r÷mimas

08.05.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra poilsio, kultūros ir religijos srityse

08.05.01.
08.05.01.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra poilsio, kultūros ir religijos srityse (BP)
Moksliniai tyrimai ir pl÷tra poilsio, kultūros ir religijos srityse

08.06.

Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai

08.06.01.
08.06.01.01.
08.06.01.02.
08.06.01.03.
08.06.01.09.

Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai (BP)
Kultūros vertybių apsaugos valstyb÷s strategijos ir politikos formavimas
Etnin÷s kultūros valstybin÷ globa
Kitos kultūros paslaugos
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

09.

ŠVIETIMAS

09.01.

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas

09.01.01.
09.01.01.01.
09.01.02.
09.01.02.01.

Ikimokyklinis ugdymas (IP)
Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui
Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (IP)
Mokyklos, priskiriamos pradin÷s mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios
priešmokyklinio ugdymo programą

09.02.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Panaikinta:
mokyklos

09.02.01.
09.02.01.01.
09.02.02.
09.02.02.01.

Pagrindinis ugdymas (IP)
Mokyklos, priskiriamos pagrindin÷s mokyklos tipui
Vidurinis ugdymas (IP)
Mokyklos, priskiriamos vidurin÷s mokyklos tipui

Panaikinta: 02.03. Profesin÷s
mokyklos¶
¶
09.02. Bendrasis lavinimas¶
¶
09.02.

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

Panaikinta:

¶

Panaikinta: Ikimokyklinis
ugdymas
Panaikinta: ¶
Panaikinta: Pradinis mokymas
(IP)
Panaikinta: Visų tipų bendrojo
lavinimo įstaigos
Panaikinta: 01.
Internatin÷s

Panaikinta: Žemesnysis
bendrasis lavinimas (IP)

09.03.
09.03.01.
09.03.01.01.

Profesinis mokymas
Profesinis mokymas (IP)
Profesin÷s mokyklos

Panaikinta: Vaikų, moksleivių
ir suaugusiųjų ugdymas
Panaikinta: ¶
Panaikinta: 02.02. Aukštesnysi
s bendrasis lavinimas (IP)¶
09.02.02.

09.04.

Auštojo mokslo studijos

09.04.01.
09.04.01.01.
09.04.02.
09.04.02.01.

Kolegin÷s studijos (IP)
Kolegijos
Universitetin÷s studijos (IP)
Universitetai

09.05.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

09.05.01.
09.05.01.01.
09.05.01.02.
09.05.01.03.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (IP)
Neformalusis vaikų švietimas
Neformalusis suaugusiųjų švietimas
Švietimo pagalba

09.06.

Papildomos švietimo paslaugos

Panaikinta: Pirmoji aukštojo
mokslo pakopa (IP)

09.06.01.
09.06.01.01.

Papildomos švietimo paslaugos (IP)
Papildomos švietimo paslaugos

Panaikinta: Aukštosios
mokyklos, kurias baigus
suteikiamas universiteto diplomas

09.07.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra švietimo srityje

09.07.01.
09.07.01.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra švietimo srityje (BP)
Mokslinio tyrimo darbai

09.08.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

Panaikinta: Karin÷s mokymo
įstaigos¶
09.02.02.02. Vaikų, moksleivių ir
suaugusiųjų ugdymas¶
09.02.02.03. Pagrindin÷s
mokyklos ir gimnazijos¶
¶
09.03. Aukštesnysis lavinimas¶
¶
09.03.
Panaikinta:
lavinimas (IP)

Aukštesnysis

Panaikinta: 09.03.01.01. Aukšt
esniosios mokyklos¶
Panaikinta: Aukštasis mokslas

Panaikinta: 01.

09.08.01.
09.08.01.01.
09.08.01.02.
09.08.01.09.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (BP)
Centralizuotos priemon÷s
Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

10.

SOCIALINö APSAUGA

10.01.
10.01.01.
10.01.01.01

Liga ir negalia
Liga (IP)
Socialin÷s paramos teikimas natūra arba pinigais, kai asmuo laikinai nedirba d÷l
ligos arba sužalojimo

10.01.02.
10.01.02.01
10.01.02.02.
10.01.02.03.
10.01.02.04.
10.01.02.40.

Negalia (IP)
Socialin÷ žmonių su negalia reabilitacija
Socialinių paslaugų pl÷tra globos įstaigose
Pensinis aprūpinimas (žmonių su negalia, kuriems nesu÷jęs pensinis amžius)
Šalpos išmokos
Kitos socialin÷s paramos išmokos

10.02.

Senatv÷

Panaikinta: Aukštosios
mokyklos (kolegijos)
Panaikinta: Antroji aukštojo
mokslo pakopa (IP)
Panaikinta: 09.04.02.01. Dokt
orantūra¶
Panaikinta: Papildomo
ugdymo įstaigos
Panaikinta: Kvalifikacijos
k÷limo įstaigos
Panaikinta: Metodiniai
kabinetai ir centrai
Panaikinta:
Panaikinta: Kitos išlaidos
Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

10.02.01.
10.02.01.01.
10.02.01.02.
10.02.01.03.
10.02.01.04.
10.02.01.05.
10.02.01.06.
10.02.01.07.
10.02.01.10.
10.02.01.11.
10.02.01.20.
10.02.01.40.

Senatv÷s socialin÷s paramos išmokos (IP)
Pareigūnų socialin÷s garantijos
Senelių globos namai (pensionai)
Socialinių paslaugų pl÷tra globos įstaigose
Pensinis aprūpinimas
Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybin÷s pensijos
Nukent÷jusių asmenų valstybin÷s pensijos
Mokslininkų valstybin÷s pensijos
Personalin÷s pensijos
Teis÷jų valstybin÷s pensijos
Valstybin÷s signataro rentos ir signataro našlių ir našlaičių rentos
Kitos socialin÷s paramos išmokos

10.03.

Socialin÷ parama maitintojo netekimo ir mirties atveju

10.03.01.
10.03.01.01.
10.03.01.40.

Socialin÷ parama maitintojo netekimo ir mirties atveju (IP)
Socialin÷s pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems (sutuoktiniui,
buvusiam sutuoktiniui, vaikams, anūkams, t÷vams ar kitiems artimiesiems)
Kitos socialin÷s paramos išmokos

10.04.

Šeima ir vaikai

10.04.01.
10.04.01.01.
10.04.01.40.

Šeimos ir vaikų socialin÷ apsauga (IP)
Vaikų globos ir rūpybos įstaigos
Kitos socialin÷s paramos išmokos

10.05.
10.05.01.
10.05.01.01.
10.05.01.40.

Nedarbas
Nedarbas (IP)
Gyventojų užimtumo tvarkymas
Kitos socialin÷s paramos išmokos

10.06.

Būstas

10.06.01.
10.06.01.01.
10.06.01.40.

Būstas (IP)
Socialin÷s paramos teikimas pašalpų forma, siekiant pad÷ti padengti žmonių
išlaidas už būstą
Kitos socialin÷s paramos išmokos

10.07.
10.07.01.
10.07.01.01.
10.07.01.02.

Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai pažeidžiami asmenys
Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai pažeidžiami asmenys (IP)
Socialin÷s išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims
Įstaigos ir priemon÷s, susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis

10.08.
10.08.01.
10.08.01.01.

Moksliniai tyrimai ir pl÷tra socialin÷s apsaugos srityje
Moksliniai tyrimai ir pl÷tra socialin÷s apsaugos srityje (BP)
Mokslinio tyrimo darbai ir mokslo institucijos

10.09.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

10.09.01.

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai (BP)

Panaikinta: ¶

10.09.01.01.
10.09.01.02.
10.09.01.09.
______________

Kitos socialin÷s apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemon÷s
Specialioji valstyb÷s rezervo tvarkymo programa
Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)

Panaikinta: Centrin÷s
institucijos išlaikymas

