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I. AIŠKINAMOSIOS PASTABOS DĖL 01 – 44 IR 48 SKYRIŲ, SUSIJUSIŲ SU 
PREKĖMIS 
 
Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (CPV) sudaro pagrindinis žodynas ir papildomas žodynas. Pagrindinis žodynas 
sudarytas iš viešuosiuose pirkimuose paprastai naudojamų prekių, darbų ir paslaugų kodų. Papildomas žodynas skirtas 
padėti perkančiajai organizacijai išsamiau apibūdinti pirkimo sutarties objektą  
 
Konkurso objektui apibūdinti naudotojai gali pasirinkti kodus iš pateiktų CPV pagrindiniame žodyne ir, jei būtina 
pateikti daugiau aprašomosios informacijos, papildyti apibūdinimą kodais iš papildomo žodyno. Apibūdinimus galima 
patikslinti naudojantis papildomu žodynu: A – M skirsniais (produktų apibūdinimams patikslinti), P – U skirsniais 
(daugiausia paslaugų apibūdinimams patikslinti) ir D ir F skirsniais (ir produktų, ir paslaugų apibūdinimams 
patikslinti).  
 
Pavyzdžiui, jei naudotojas nori pirkti stalus, pagrindiniam produktui apibūdinti iš pagrindinio žodyno jis pasirinks kodą 
„39121200-8 Stalai“. Papildomu žodynu galima pasinaudoti siekiant išsamiau apibūdinti produktą: 
- Jei būtų naudojamas kodas „FA02-9 Vaikų darželiams“, tai reikštų, kad stalai būtų skirti naudoti vaikams mokymo 
aplinkoje. 
- Jei naudojamas papildomas kodas „FG19-6 Stovyklavimo“, tai galėtų reikšti, kad tai – šios konkrečios paskirties lengvi 
ir (arba) sulankstomi stalai. 
- Jei stalų reikia ypatingam renginiui ir jei perkančioji organizacija nenori jų pirkti, šį konkretų poreikį patenkintų kodas 
„PA01-7 Samda“. 
-Medžiagos, iš kurių turėtų būti pagaminti stalai, pavyzdžiui, dėl estetinių priežasčių, gali būti apibūdinamos naudojantis 
papildomo žodyno A skirsniu. 
 
Pastaba. Kiekvieno BPVŽ skyriaus struktūra yra dendrograminė. Konkursuose galima naudoti bet kurį klasifikacijos 
kodą, tačiau labai rekomenduojama vengti dendrograminės struktūros kodų, kurie apibūdina objektą bendriausiais 
bruožais, kadangi tai gali suklaidinti galimus tiekėjus. 
 
 
03 SKYRIUS. ŽEMĖS ŪKIO, ŪKININKAVIMO, ŽVEJYBOS, MIŠKININKYSTĖS IR SUSIJĘ 
PRODUKTAI. 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Žemės ūkio, sodininkystės ir medžioklės paslaugos, priskiriamos 771, 773 ir 776 grupėms. 
- Zoologinės paslaugos ir gyvulininkystės paslaugos, priskiriamos 774 ir 775 grupėms. 
- Miškininkystės ir medienos ruošos paslaugos, priskiriamos 772 grupei „Miškininkystės paslaugos“. 
- Paslaugos, susijusios su žvejyba, priskiriamos 777 grupei. 
- Tabako gaminiai, priskiriami 1599 klasei. 
- Žemės ūkio mašinos, priskiriamos 16 skyriui. 
 
031 grupė. Žemės ūkio ir sodininkystės produktai. 
 
0311 klasė. Žemės ūkio augalai, prekinės daržininkystės ir sodininkystės produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Tabako gaminiai, priskiriami 1599 klasei. 
 
0312 klasė. Sodininkystės ir medelynų produktai. 
Šiai klasei priskiriami sodininkystės pramonės atstovų tiekiami visų rūšių gėlės ir augalai (gyvi ar nupjauti, 
apdoroti ar neapdoroti) ir sodininkystės pramonės atstovų tiekiamos augalų dalys (svogūnėliai, šaknys, auginiai ir 
pan.). 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Gėlių sėklos, kurios kartu su sėklomis priskiriamos 0311 klasei. 
- Gėlių svogūnėliai, kurie kartu su medelynų produktais priskiriami 0345 klasei. 
- Miškininkystės pramonės atstovų tiekiami dekoratyviniai augalai, priskiriami 0344 klasei. 
 
0313 klasė. Gėrimams gaminti naudojami ir prieskoniniai augalai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Paruošta ar perdirbta kava, arbata, matė ar žolelės, priskiriamos 1586 klasei. 
- Paruošti arba perdirbti prieskoniai ir uždarai, priskiriami 1587 klasei. 
 
0314 klasė. Gyvūninės kilmės ir susiję produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Žemės ūkio mašinos, priskiriamos 16 skyriui. 
- Perdirbtas medus, kuris kartu su cukrumi ir kitais panašiais gaminiais priskiriamas 1583 klasei. 
- Naftos pramonės atstovų gaminami vaškai, priskiriami 0922 klasei. 
- Augaliniai vaškai, priskiriami 1542 klasei  
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- Gaivikliai ir vaškai, priskiriami 3981 klasei. 
 
032 grupė. Javai, bulvės, daržovės, vaisiai ir riešutai. 
 
0321 klasė. Javai ir bulvės. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Sėklos, priskiriamos 0311 klasei. 
- Bulvių produktai ir perdirbtos bulvės, priskiriami 153 grupei 
 
0322 klasė. Daržovės, vaisiai ir riešutai 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Paruoštos ar perdirbtos daržovės, vaisiai ir riešutai, priskiriami 1533 klasei. 
 
033 grupė. Ūkininkavimo, medžioklės ir žvejybos produktai. 
 
0331 klasė. Žuvys, vėžiagyviai ir vandens produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Paruošta ar perdirbta žuvies mėsa, priskiriama 152 grupei. 
- Kitų gyvūnų pašarai iš žuvies, priskiriami 1571 klasei. 
 
0332 klasė. Galvijai, gyvuliai ir smulkūs gyvūnai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Kiaušiniai, priskiriami 0314 klasei. 
- Paruošta ar perdirbta mėsa, priskiriama 1511 ir 1513 klasėms. 
- Pieno produktai, priskiriami 155 grupei. 
- Kitų gyvūnų pašarai iš mėsos, priskiriami 1571 klasei. 
 
0333 klasė. Ūkio gyvūnų produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Konservuotas pienas ir pieno produktai, priskiriami 155 grupei. 
- Kailiai ir kailio gaminiai, priskiriami 186 grupei. 
- Apdorota gyvūnų vilna, kailiai ir odos, priskiriami 1928 klasei. 
 
034 grupė. Miškininkystės ir medienos ruošos produktai. 
 
0341 klasė. Mediena. 
Šiuo skirsniu reikėtų naudotis tik perkant žaliavas. Siekiant patikslinti medžiagą produkto apibūdinimui papildyti 
reikėtų naudotis papildomu žodynu, ypač A skirsnio B grupe. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Medienos plaušiena, priskiriama 0346 klasei. 
- Medienos kuras, priskiriamas 0911 klasei. 
- Į statybinę medžiagą perdirbta mediena, priskiriama 4419 klasei (klijuota sluoksninė mediena, parketlentės ir 
pan.). 
 
0342 klasė. Sakai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Vaškai. 
 
0343 klasė. Kamštiena. 
Šiuo skirsniu reikėtų naudotis tik perkant žaliavas. Siekiant patikslinti medžiagą produkto apibūdinimui papildyti 
reikėtų naudotis papildomu žodynu, ypač A skirsnio B grupe. 
 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Kamščiai, priskiriami 4461 klasei. 
 
0344 klasė. Miškininkystės produkcija. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Sodininkystės sektoriaus tiekiami augalai, priskiriami 0312 klasei. 
 
0345 klasė. Medelynų produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Sodininkystės produktai, priskiriami 0312 klasei. 
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09 SKYRIUS. NAFTOS PRODUKTAI, KURAS, ELEKTRA IR KITI ENERGIJOS 
ŠALTINIAI. 
Siekdami pateikti išsamesnį apibūdinimą, naudokitės papildomu žodynu, K skirsniu „Kitos energijos ir 
vandens paskirstymo ypatybės”. 
Šiam skirsniui nepriskiriama: 
- Derikų statymo, remonto ir išmontavimo paslaugos, priskiriamos 505315 pakategorei.  
- Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų gavyba, gamtinių dujų suskystinimo ir pakartotinio dujinimo 
paslaugomis vežimo reikmėms, priskiriamos 76 skyriui. 
- Naftos ir dujų žvalgymo paslaugos, priskiriamos 71351 kategorijai ir 71352 kategorijai. 
 
091 grupė. Kuras. 
 
0911 klasė. Kietasis kuras. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Su akmens anglimi susiję produktai, priskiriami 0924 klasei. 
- Branduolinis kuras, priskiriamas 0934 klasei. 
 
0912 klasė. Dujinis kuras. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Suskystintos naftos dujos (LPG), kurios kartu su naftos produktais priskiriamos 0913 klasei. 
- Dujos, kuriomis varomi erdvėlaiviai, priskiriamos 241 grupei. 
 
0913 klasė. Nafta ir distiliatai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Tepimo preparatai, priskiriami 0921 klasei. 
- Vazelinas, vaškai ir specialieji benzinai, priskiriami 0922 klasei. 
- Nafta (žaliavinė), priskiriama 0923 klasei. 
 
092 grupė. Naftos, akmens anglies ir alyvos produktai. 
 
0921 klasė. Tepimo preparatai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Tepalai, pagaminti iš bet kokių produktų, išskyrus naftą, priskiriami 2495 klasei. 
 
0922 klasė. Vazelinas, vaškai ir specialieji benzinai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Vaškai, pagaminti iš bet kokių produktų, išskyrus naftą. 
 
093 grupė. Elektra, šildymas, saulės ir branduolinė energija. 
 
0932 klasė. Garas, karštas vanduo ir kiti su jais susiję produktai.  
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Šildymo sistemų prekės, priskiriamos 441 grupei. 
- Centrinio šildymo prekės, priskiriamos 4462 klasei. 
- Prietaisų, kuriems veikti reikalingi garai ir (arba) karštas vanduo, įrengimo ir montavimo darbai, priskiriami 45 
skyriui. 
- Garų generatoriai ir mašinos, priskiriami 421 grupei. 
- Vamzdžiai, priskiriami 4416 klasei. 
 
0933 klasė. Saulės energija 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Saulės panelių įrengimo ir montavimo darbai, priskiriami 4526 klasei. 
 
0934 klasė. Branduolinis kuras. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Urano rūdos, priskiriamos 1461 klasei. 
- Paslaugos, susijusios su radioaktyviosiomis atliekomis, priskiriamos 9052 klasei. 
 
14 SKYRIUS. KASYBA, PAGRINDINIAI METALAI IR SUSIJĘ PRODUKTAI  
Šiam skyriui nepriskiriama: 
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- Pagrindinių metalų arba lydinių liejimo paslaugos pagal brėžinius ar modelius, priskiriamos 7999 
klasei. 
- Padengimo metalu paslaugos, priskiriamos 7999 klasei. 
- Padengimo nemetalinėmis medžiagomis paslaugos (padengimo plastiku paslaugos, padengimo 
fosfatais, emaliu, betonu ir pan. paslaugos), priskiriamos 7999 klasei. 
- Kitos metalo paviršiaus apdirbimo paslaugos, priskiriamos 7999 klasei. 
- Metalo kalimo, štampavimo ir kito formavimo paslaugos, priskiriamos 7999 klasei. 
- Miltelių metalurgija, priskiriama 7999 klasei. 
- Kasybos įrenginiai, priskiriami 431 grupei. 
 
142 grupė. Smėlis ir molis. 
Šiuo skirsniu reikėtų naudotis tik perkant žaliavas. Siekiant patikslinti medžiagą produkto apibūdinimui papildyti 
reikėtų naudotis papildomu žodynu, ypač A skirsnio B grupe. 
 
143 grupė. Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti. 
 
1431 klasė. Mineralinės iškasenos trąšoms gaminti 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Organinės trąšos, priskiriamos 2443 klasei. 
 
144 grupė. Druskos ir grynas natrio chloridas. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Valgomoji druska, priskiriama 1587 klasei. 
 
145 grupė. Su kasyba ir karjerų eksploatavimu susiję produktai. 
 
1452 klase. Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, pemza, švitras, natūralios šlifuojamosios 
medžiagos, kiti mineralai ir brangieji metalai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys juvelyriniams dirbiniams gaminti, priskiriami 1851 klasei. 
 
146 grupė. Metalų rūdos ir lydiniai. 
Šiuo skirsniu reikėtų naudotis tik perkant žaliavas. Siekiant patikslinti medžiagą produkto apibūdinimui papildyti 
reikėtų naudotis papildomu žodynu, ypač A skirsnio A grupe. 
 
1461 klase. Metalų rūdos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Metalo gaminiai, kuriuos reikėtų klasifikuoti pagal produkto pavadinimą, papildomai nurodant medžiagą 
remiantis papildomu žodynu. 
- Paruoštas uranas kaip branduolinis kuras, priskiriamas 0934 klasei. 
 
1462 klase. Lydiniai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Lydinių gaminiai, klasifikuojami pagal produkto pavadinimą, papildomai nurodant medžiagą remiantis 
papildomu žodynu. 
 
147 grupė. Pagrindiniai metalai.  
Šiuo skirsniu reikėtų naudotis tik perkant žaliavas. Siekiant patikslinti medžiagą produkto apibūdinimui papildyti 
reikėtų naudotis papildomu žodynu, ypač A skirsnio A grupe. 
 
148 grupė. Įvairūs ne metalo mineraliniai produktai. 
Šiuo skirsniu reikėtų naudotis tik perkant žaliavas. Siekiant patikslinti medžiagą produkto apibūdinimui papildyti 
reikėtų naudotis papildomu žodynu, ypač A skirsnio B grupe. 
 
149 grupė. Perdirbti skirtos antrinės žaliavos. 
Šiuo skirsniu reikėtų naudotis tik perkant žaliavas. Siekdami nustatyti medžiagą, kad galėtų papildyti produkto 
apibūdinimą, naudotojai turėtų pažiūrėti į papildomą žodyną. 
 
15 SKYRIUS. MAISTAS, GĖRIMAI, TABAKAS IR SUSIJĘ PRODUKTAI. 
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Siekdami pateikti išsamesnį apibūdinimą, naudokitės papildomo žodyno H skirsniu „Kitos maisto ir 
gėrimų ypatybės”. 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos ir priedai, priskiriami 422 grupei. 
 
151 grupė. Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai. 
 
1511 klasė. Mėsa. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Gyvi gyvūnai, priskiriami 033 grupei. 
 
152 grupė. Paruošta ir konservuota žuvis. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Šviežia žuvis, priskiriama 0331 klasei. 
- Kitų gyvūnų pašarai iš žuvies, priskiriami 1571 klasei. 
- Žuvienė, priskiriama 1589 klasei. 
 
153 grupė. Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai. 
 
1531 klasė. Bulvės ir bulvių produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Neperdirbtos bulvės, priskiriamos 0321 klasei. 
 
1533 klasė. Perdirbti vaisiai ir daržovės. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Neapdirbtos daržovės, vaisiai ir riešutai, priskiriami 032 klasei. 
 
154 grupė. Gyvulinis ar augalinis aliejus ir riebalai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Kukurūzų aliejus, kuris kartu su krakmolu ir krakmolo gaminiais priskiriamas 1562 klasei. 
- Kakavos sviestas, riebalai ar aliejus, kurie kartu su kakavos produktais priskiriami 1584 klasei. 
- Eteriniai aliejai, priskiriami 2492 klasei. 
 
155 grupė. Pieno produktai. 
 
1551 klasė. Pienas ir grietinėlė. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Šviežias pienas, priskiriamas 0333 klasei. 
- Šokoladinis pienas, priskiriamas 1598 klasei. 
 
156 grupė. Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai. 
 
1562 klasė. Krakmolas ir krakmolo produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Gliukozės tirpalai medicinos reikmėms, priskiriami 3369 klasei. 
 
158 grupė. Įvairūs maisto produktai. 
 
1581 klasė. Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Skrudintos duonos gaminiai, priskiriami 1582 klasei. 
 
1583 klasė. Cukrus ir kiti panašūs gaminiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Natūralus medus, priskiriamas 0314 klasei. 
 
1584 klasė. Kakava, šokoladas ir konditerijos gaminiai iš cukraus. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Kakavos pupelės, priskiriamos 0313 klasei. 
- Šokoladinis pienas, priskiriamas 1598 klasei. 
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1585 klasė. Tešlos gaminiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Manų kruopos, priskiriamos 1562 klasei. Šioje klasėje „kuskusas“ reiškia patiekalą. 
 
1586 klasė. Kava, arbata ir kiti panašūs produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Arbatmedžiai ir neapdirbta matė, priskiriami 0313 klasei.  
 
1587 klasė. Uždarai ir pagardai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Garstyčių sėklos, priskiriamos 0311 klasei. 
- Prieskoniniai augalai ir neperdirbti prieskoniai, priskiriami 0313 klasei. 
- Druska, išskyrus valgomąją druską, priskiriama 144 grupei. 
 
16 SKYRIUS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS. 
 
166 grupė. Specialiosios žemės ar miškų ūkio mašinos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Žemės ūkio produktų džiovintuvai, kurie kartu su maisto perdirbimo mašinomis priskiriami 4221 klasei. 
 
167 grupė. Traktoriai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Žemės ūkio transporto priemonių dalys ir priedai, priskiriami 343 grupei. 
 
168 grupė. Žemės ir miškų mašinų dalys. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Žemės ir miškų ūkio mašinų remonto, priežiūros ir įrengimo paslaugos, priskiriamos 5053 ir 5152 klasėms. 
 
18 SKYRIUS. DRABUŽIAI, AVALYNĖ, LAGAMINAI IR JŲ PRIEDAI.  
 
181 grupė. Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Kariškių ir policijos pareigūnų drabužiai, priskiriami 3581 klasei. 
- Apsauginiai drabužiai ir jų priedai, priskiriami 3511 ir 3581 klasėms. 
 
182 grupė. Viršutiniai drabužiai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Kailių dirbiniai, priskiriami 186 grupei. 
- Kariškių ir policijos pareigūnų drabužiai, priskiriami 3581 klasei. 
- Apsauginiai drabužiai ir jų priedai, priskiriami 3511 ir 3581 klasėms. 
 
183 grupė. Apranga. 
 
1831 klasė. Apatiniai drabužiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Liemenėlės ir panašūs gaminiai, priskiriami 1832 klasei. 
 
184 grupė. Specialūs drabužiai ir jų priedai. 
 
1841 klasė. Specialūs drabužiai 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Profesiniai drabužiai, priskiriami 181 grupei. 
- Kariškių ir policijos pareigūnų drabužiai, priskiriami 3581 klasei. 
- Apsauginiai drabužiai ir jų priedai, priskiriami 3511 ir 3581 klasėms. 
 
1842 klasė. Drabužių priedai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Darbo drabužių priedai, priskiriami 1814 klasei. 
- Galvos apdangalų priedai, priskiriami 1844 klasei. 
 
1844 klasė. Skrybėlės ir galvos apdangalai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
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- Kariniai galvos apdangalai, priskiriami 3581 klasei. 
 
185 grupė. Papuošalai, rankiniai laikrodžiai ir susiję dirbiniai. 
 
1851 klasė. Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Neapdirbti brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys ir brangieji ir pusbrangiai metalai, priskiriami 1452 klasei. 
 
1852 klasė. Asmeniniai laiko matavimo prietaisai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Laikrodžiai, priskiriami 3925 klasei. 
 
1853 klasė. Dovanos ir apdovanojimai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Medaliai, priskiriami 1851 klasei. 
 
186 grupė. Kailiai ir kailių dirbiniai. 
Šiai grupei nepriskiriama oda, kailiai ir odos, priskiriami 19 skyriui. 
 
188 grupė. Avalynė. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Ortopedinė avalynė, priskiriama 3314 klasei. 
 
19 SKYRIUS. ODOS IR TEKSTILĖS GAMINIAI, PLASTIKO IR GUMOS REIKMENYS. 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Tekstilės gaminiams gaminti naudojamos augalinės žaliavos, priskiriamos 0311 klasei. 
- Drabužiai, priskiriami 18 skyriui, apsauginiai drabužiai, priskiriami 3511 klasei, medikų drabužiai, 
priskiriami 3319 klasei, ar sportiniai drabužiai, kurie nepriskiriami 18 skyriui, bet priskiriami 374 
grupei. 
- Tekstilės apdailos paslaugos, pavyzdžiui, pluoštų, verpalų ir audinių dažymas, spausdinimo ant 
audinių paslaugos ir kitos tekstilės apdailos paslaugos, priskiriami 9839 klasei. 
- Drabužių ir tekstilės gaminių taisymo paslaugos, priskiriamos 5083 klasei. 
- Kempingų įrangos remonto ir priežiūros paslaugos, priskiriamos 5088 klasei. 
- Plastmasinių dalių gamybos paslaugos, priskiriamos 7999 klasei. 
 
191 grupė. Oda 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Gyvūnų kailiai, priskiriami 1928 klasei. 
- Odos dirbiniai, kuriuos galima rasti pagal produkto pavadinimą. 
 
192 grupė. Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Neapdirbta gyvūnų vilna, priskiriama 0333 klasei. 
- Audimo siūlai ir verpalai, priskiriami 194 grupei. 
- Techninės paskirties tekstilinė vata, verpalai ir audiniai, priskiriami 3956 klasei. 
 
194 grupė. Audimo siūlai ir verpalai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Tekstilės audiniai, priskiriami 192 grupei. 
- Techninės paskirties tekstilinė vata, verpalai ir audiniai, priskiriami 3956 klasei. 
 
195 grupė. Gumos ir plastiko reikmenys. 
 
1951 klasė. Guminiai gaminiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Natūrali guma, priskiriama 0311 klasei. 
- Guminiai gaminiai, kuriuos galima rasti pagal produkto pavadinimą.  
 
1952 klasė. Plastikiniai gaminiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Pirminės formos plastmasės, priskiriamos 245 grupei. 



 10 

- Dervos gaminiai, priskiriami 2432 klasei. 
 
197 grupė. Sintetinė guma ir sintetiniai pluoštai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Sintetiniai siūlai ir verpalai, priskiriami 1944 klasei. 
 
22 SKYRIUS. SPAUDINIAI IR SUSIJĘ PRODUKTAI. 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Spausdinimo paslaugos, priskiriamos 7981 klasei. 
- Knygų rišimo ir apdailos paslaugos, priskiriamos 7997 klasei. 
- Komponavimo ir spausdinimo plokščių gaminimo paslaugos, priskiriamos 7982 klasei. 
- Programinės įrangos tiražavimo paslaugos, priskiriamos 7226 klasei. 
- Vaizdo ir garso įrašų tiražavimo paslaugos, priskiriamos 7999 klasei. 
 
221 grupė. Spausdintos knygos, brošiūros ir lankstinukai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Laikraščiai, žurnalai, periodiniai leidiniai ir žurnalai, priskiriami 222 grupei. 
 
224 grupė. Pašto ženklai, čekių blankai, banknotai, akcijų sertifikatai, komercinė reklaminė 
medžiaga, katalogai ir žinynai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Nespecializuota pašto įstaigų įranga, priskiriama 3013 klasei. 
- Pašto ženklų albumai ir albumai filatelistams, priskiriami 2284 klasei. 
- Popierius pirmiau minėtiems dokumentams gaminti, priskiriamas 3019 klasei. 
 
225 grupė. Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kiti spaustuvių reikmenys  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Biurų ofsetinės spaudos mašinos, priskiriamos 3012 klasei. 
- Spausdinimo mašinos, priskiriamos 4299 klasei. 
 
226 grupė. Rašalas. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Rašalas biuro reikmėms (antspaudų pagalvėlės, rašalo kasetės ir pan.), priskiriamas 3019 klasei. 
 
228 grupė. Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti 
spausdinti raštinės reikmenys. 
 
2281 klasė. Popieriniai arba kartoniniai žurnalai.  
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Spausdintos knygos, priskiriamos 2211 klasei. 
 
24 SKYRIUS. CHEMIJOS PRODUKTAI. 
 
242 grupė. Dažikliai ir pigmentai. 
 
2422 klasė. Rauginimo ekstraktai, dažymo ekstraktai, taninai ir dažiosios medžiagos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Dažyti skirti augaliniai dariniai, priskiriami 2432 klasei. 
 
244 grupė. Trąšos ir azoto junginiai. 
Šiai grupei nepriskiriamos mineralinės iškasenos trąšoms gaminti, priskiriamos 1431 klasei. 
 
246 grupė. Sprogstamosios medžiagos. 
 
2461 klasė. Paruošti sprogmenys. 
Šiai klasei nepriskiriami ginklai ir šaudmenys, priskiriami 353 grupei. 
 
249 grupė. Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai. 
 
2495 klasė. Specializuoti chemijos produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
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- Baziniai chemikalai, priskiriami 243 grupei. 
- Dažikliai ir pigmentai, priskiriami 242 grupei. 
- Sprogstamosios medžiagos, priskiriamos 246 grupei. 
- Klijai, priskiriami 2491 klasei. 
- Fotografijoje naudojami chemijos produktai, priskiriami 2493 klasei. 
 
2496 klasė. Įvairūs chemijos produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Baziniai chemikalai, priskiriami 243 grupei. 
- Dažikliai ir pigmentai, priskiriami 242 grupei. 
- Sprogstamosios medžiagos, priskiriamos 246 grupei. 
- Klijai, priskiriami 2491 klasei. 
- Fotografijoje naudojami chemijos produktai, priskiriami 2493 klasei. 
 
30 SKYRIUS. BIURO IR SKAIČIAVIMO MAŠINOS, ĮRENGINIAI IR REIKMENYS, 
IŠSKYRUS BALDUS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PAKETUS. 
Šiuo skyriumi reikėtų naudotis apibūdinant tik techninę įrangą. Siekdami papildyti apibūdinimą, 
naudokitės papildomo žodyno J skirsniu „Kitos naudojimosi kompiuteriu, informacinėmis arba ryšių 
technologijomis ypatybės”. 
 
301 grupė. Biuro mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus kompiuterius, spausdintuvus ir 
baldus. 
 
3012 klasė. Fotokopijavimo ir ofsetinės spaudos įranga. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Fotokopijavimo ir termokopijavimo aparatų reikmenys, išskyrus dažų kasetes, priskiriami 2261 ir 3019 klasėms. 
- Spausdinimo pramonės įranga ir įranga spausdinimo paslaugoms teikti, priskiriama 225 grupei. 
 
3013 klasė. Pašto įstaigų įranga. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Pašto ženklai, priskiriami 224 grupei. 
 
3014 klasė. Skaičiavimo ir apskaitos mašinos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Skaičiuotuvų juostos ir cilindrai, priskiriami 3019 klasei. 
 
3015 klasė. Rašomosios mašinėlės. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Rašomųjų mašinėlių juostelės, priskiriamos 3019 klasei. 
 
3016 klasė. Magnetinės kortelės. 
Šiai klasei nepriskiriamos panašios magnetiniu ar kitu būdu koduotos asmeninės kortelės, kurias galima 
identifikuoti pagal produkto pavadinimą CPV kartu nurodant papildomą kodą „CA16-8 Magnetinės“, pavyzdžiui, 
tapatybės kortelės, priskiriamos 3512 klasei. 
 
3017 klasė. Ženklinimo etiketėmis aparatai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Žymėjimo kortelės ir etiketės, priskiriamos 3019, 3512 ir 3956 klasėms. 
 
302 grupė. Kompiuterinė įranga ir reikmenys. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Biurų įranga, išskyrus kompiuterius, priskiriama 301 grupei. 
 
3021 klasė. Duomenų apdorojimo mašinos (techninė įranga). 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Duomenų įvesties ir išvesties įrenginiai, priskiriami 3023 klasei. 
 
31 SKYRIUS. ELEKTRINĖS MAŠINOS, APARATAI, ĮRANGA IR REIKMENYS. 
APŠVIETIMAS. 
 
311 grupė. Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
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- Elektros variklių, generatorių ir transformatorių remonto, priežiūros ir atsukimo atgal paslaugos, priskiriamos 
5053 ir 5111 klasėms. 
 
312 grupė. Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatų įrengimo paslaugos, priskiriamos 5111 klasei. 
- Su statyba susijusių elektros laidų ir kitokios armatūros įrengimo darbai, priskiriami 4531 klasei. 
 
313 grupė. Izoliuoti laidai ir kabeliai. 
 
3131 klasė. Magistralės. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Magistralės, skirtos ne su elektra susijusioms reikmės, priskiriamos 4411, 4413 ir 4416 klasėms. 
 
3134 klasė. Izoliuotieji kabelių priedai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Izoliuotos vamzdžių jungtys, priskiriamos 4416 klasei. 
 
315 grupė. Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai. 
 
3151 klasė. Kaitrinės elektros lempos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Šviestuvai ir apšvietimo įranga bei jų dalys, priskiriami 3152 ir 3153 klasėms. 
 
3152 klasė. Šviestuvai ir apšvietimo įranga. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Kaitrinės elektros lemputės, priskiriamos 3151 klasei. 
- Lempų ir apšvietimo įrenginių dalys, priskiriamos 3153 klasei. 
 
316 grupė. Elektros įrenginiai ir aparatai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Elektros įrenginių ir aparatų remonto ir priežiūros paslaugos, priskiriamos 50532000 pakategorei . 
- Elektros įrenginių ir aparatų įrengimo paslaugos, priskiriamos 511 grupei. 
- Kelių, geležinkelių ir pan. apšvietimo ar signalizavimo įrenginių įrengimo paslaugos, priskiriamos 4531 klasei. 
 
3161 klasė. Variklių ir transporto priemonių elektros įrenginiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Laidai, priskiriami 313 ir 443 grupėms. 
 
3162 klasė. Garso ar vaizdo signalizacijos aparatai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Signaliniai žibintai, priskiriami 3151 klasei. 
- Šviesoforai, priskiriami 3499 klasei. 
- Geležinkelių eismo valdymo įrenginiai, priskiriami 3463 klasei. 
- Policijos signalizavimo aparatai, priskiriami 3526 klasei. 
 
317 grupė. Elektroniniai, elektromechaniniai ir elektrotechniniai reikmenys. 
 
3171 klasė. Elektroninė įranga. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Elektroninė biuro įranga ir aparatai, priskiriami 301 grupei. 
- Elektroninė įranga tik medicinos reikmėms, priskiriama 33 skyriui. 
- Elektroninė įranga tik kariuomenės, policijos ir saugumo reikmėms, priskiriama 35 skyriui. 
 
32 SKYRIUS. RADIJO, TELEVIZIJOS, KOMUNIKACIJŲ, TELEKOMUNIKACIJŲ IR 
SUSIJUSI ĮRANGA. 
Siekdami papildyti apibūdinimą, naudokitės papildomo žodyno J skirsniu „Kitos naudojimosi 
kompiuteriu, informacinėmis arba ryšių technologijomis ypatybės”. 
 
322 grupė. Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo arba televizijos signalų siųstuvai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo ir televizijos siųstuvų remontas, priežiūra ir įrengimo paslaugos, 
priskiriamos 5033, 5034, 5132 ir 5133 klasėms 
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323 grupė. Televizijos ir radijo imtuvai, ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Televizijos bei radijo imtuvų ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatų remonto, priežiūros ir įrengimo 
paslaugos, priskiriamos 5033, 5034 ir 5131 klasėms. 
 
3232 klasė. Televizijos ir garso bei vaizdo aparatūra. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Katodiniai vamzdeliai, priskiriami 3167 klasei. 
- Kineskopai, priskiriami 3171 klasei. 
 
324 grupė. Tinklai. 
 
3242 klasė. Tinklo įranga. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Tinklo sąsajos, priskiriamos 3023 klasei. 
- Tinklo serveriai, priskiriami 4882 klasei. 
 
325 grupė. Telekomunikacijų įranga ir reikmenys. 
 
3254 klasė. Perjungimo skydai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Skirstomieji elektros skydai ir skirstomieji skydai, skirti ne telekomunikacijų reikmėms, priskiriami 
3121 klasei. 
 
3255 klasė. Telefono ryšio įranga. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Mobilieji telefonai, priskiriami 3225 klasei. 
 
3256 klasė. Fibrooptinės medžiagos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Fibrooptiniai aparatai, priskiriami 3862 klasei. 
 
3257 klasė. Ryšių aparatūra. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Ryšių tinklai, priskiriami 3241 klasei. 
- Ryšių palydovai, priskiriami 3563 klasei. 
 
33 SKYRIUS. MEDICINOS ĮRANGA, FARMACIJOS IR ASMENS HIGIENOS PRODUKTAI  
Norėdami papildyti apibūdinimą, naudokitės papildomo žodyno L skirsniu „Kitos medicininės ir 
laboratorinės ypatybės”. 
 
331 grupė. Medicinos įranga. 
 
3311 klasė. Introskopijos aparatūra, naudojama medicinoje, stomatologijoje ir veterinarijoje. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Rentgeno reikmenys, ryškalai ir fiksažai, priskiriami 2493 klasei. 
- Ultragarsinės diagnostikos prietaisai, priskiriami 3312 klasei. 
- Vaizdo formavimo įrangos montavimo paslaugos, priskiriamos 5141 klasei. 
- Rentgenografijos paslaugos, priskiriamos 7996 klasei. 
- Medicininės organų atvaizdavimo paslaugos, priskiriamos 8515 klasei. 
 
3312 klasė. Registravimo sistemos ir tyrimo prietaisai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Diagnostinė rentgeno sistema, priskiriama 3311 klasei. 
 
3313 klasė. Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Dantų vaškas, priskiriamas 2495 klasei. 
- Stomatologinis rentgenas, priskiriamas 3311 klasei. 
- Stomatologinės medžiagos, priskiriamos 3314 klasei. 
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- Stomatologinė darbo įranga, priskiriama 3319 klasei. 
- Burnos ir dantų higienos reikmenys ir preparatai, priskiriami 3371 klasei. 
- Stomatologijos praktika ir kitos susijusios paslaugos, priskiriamos 8513 klasei. 
 
3314 klasė. Medicinos reikmenys. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Medicininės dujos, priskiriamos 2411 klasei. 
- Transfuziniai prietaisai ir instrumentai, priskiriami 3319 klasei. 
- Popieriniai ligoninių reikmenys, priskiriami 3319 klasei. 
 
3315 klasė. Radioterapijos, mechanoterapijos, elektraterapijos ir fizioterapijos prietaisai.  
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Medicininės dujos, priskiriamos 2411 klasei. 
 
3316 klasė. Operacinių techninė įranga. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Deguonies palapinės, priskiriamos 3315 klasei. 
- Pirmiau minėtų prietaisų ir instrumentų medicinos reikmenys, priskiriami 3314 klasei. 
- Chirurgijoje naudojami prietaisai ir aparatai, pavyzdžiui, dirbtinės kūno dalys, priskiriami 3318 klasei. 
 
3318 klasė. Funkcinio pobūdžio palaikymas. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Ligonių stebėsenos sistema, priskiriama 3319 klasei. 
 
336 grupė. Farmacijos produktai. 
 
3362 klasė. Kraują, kraujodaros organus ir širdies bei kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Tirpalai dializei, priskiriami 3369 klasei. 
 
337 grupė. Asmens higienos gaminiai. 
 
3371 klasė. Kvepalai, tualeto reikmenys ir prezervatyvai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Pedikiūro rinkiniai, priskiriami 3372 klasei. 
 
3372 klasė. Skustuvai ir manikiūro arba pedikiūro rinkiniai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Pėdų priežiūros gaminiai ir losjonai, priskiriami 3371 klasei. 
- Nagų priežiūros gaminiai, priskiriami 3374 klasei. 
 
3373 klasė. Akių priežiūros gaminiai ir korekciniai lęšiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Astronomijos ir optikos prietaisai, priskiriami 3863 klasei. 
 
3374 klasė. Rankų ir nagų priežiūros gaminiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Manikiūro ir pedikiūro rinkiniai, priskiriami 3372 klasei. 
 
339 grupė. Skrodimo ir laidojimo įranga bei reikmenys. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Medicinos ir chirurginės įrangos bei aparatų montavimo, remonto ir priežiūros paslaugos, priskiriamos 514 
grupei ir 5042 klasei. 
- Laboratorinė, optikos ir precizinė įranga (išskyrus akinius), priskiriama 38 skyriui. 
- Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai, priskiriami 181 grupei. 
 
34 SKYRIUS. TRANSPORTO ĮRANGA IR PAGALBINIAI TRANSPORTAVIMO GAMINIAI. 
Siekdami papildyti apibūdinimą, naudokitės papildomo žodyno M skirsniu „Kitos transporto 
ypatybės“. 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
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- Motorinių transporto priemonių remonto, priežiūros ir ardymo paslaugos, priskiriamos 501 grupei. 
- Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais, geležinkeliais, keliais ir jūros 
įrenginiais, priskiriamos 502 grupei. 
 
341 grupė. Motorinės transporto priemonės. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Karinės transporto priemonės, priskiriamos 354 grupei. 
 
3414 klasė. Sunkiosios motorinės transporto priemonės. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Automobiliniai kranai, priskiriami 4241 klasei. 
 
3415 klasė. Treniruokliai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Skrydžio treniruokliai, priskiriami 3474 klasei. 
- Laivų trapų imituokliai, priskiriami 3493 klasei. 
- Koviniai treniruokliai, priskiriami 3574 klasei. 
 
343 grupė. Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys. 
 
3431 klasė. Varikliai ir variklių dalys. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Variklių ir transporto priemonių elektros įrenginiai, priskiriami 3161 klasei. 
 
3432 klasė. Mechaninės atsarginės dalys, išskyrus variklius ir jų dalis. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Transporto priemonių spidometrai, priskiriami 3856 klasei. 
 
3435 klasė. Lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių padangos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Motociklų padangos, priskiriamos 3441 klasei. 
- Dviračių padangos, priskiriamos 3443 klasei. 
- Orlaivių padangos, priskiriamos 3473 klasei. 
 
345 grupė. Laivai ir valtys. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Karo laivai, priskiriami 355 grupei 
- Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su jūros ir kitais įrenginiais, priskiriamos 5024 klasei. 
 
346 grupė. Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jungiamosios dalys. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Vikšrinės transporto priemonės, priskiriamos 435 grupei. 
- Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su geležinkeliais ir kitais įrenginiais, priskiriamos 5022 klasei. 
 
347 grupė. Orlaiviai ir erdvėlaiviai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Karo orlaiviai ir erdvėlaiviai, priskiriami 3561 ir 3563 klasėms. 
- Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais, geležinkeliais, keliais ir jūros įrenginiais, 
priskiriamos 5021 klasei. 
 
349 grupė. Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys. 
 
3492 klasė. Kelių įrenginiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Šviesoforai ir apšvietimo įranga, priskiriami 3499 klasei. 
 
35 SKYRIUS. APSAUGOS, GAISRŲ GESINIMO, POLICIJOS IR GYNYBOS ĮRENGINIAI.  
Siedami papildyti apibūdinimą, naudokitės papildomo žodyno F skirsniu „Specialioji paskirtis“. 
 
358 grupė. Individuali ir pagalbinė įranga. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Ginklų ir ginklų sistemų remonto, priežiūros ir montavimo paslaugos, priskiriamos 5084 klasei. 
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- Ginklų ir šaudmenų šalinimo paslaugos, priskiriamos 9052 klasei. 
- Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai, priskiriami 181 grupei. 
 
3581 klasė. Individuali įranga. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Parašiutai, priskiriami 3952 klasei. 
 
37 SKYRIUS. MUZIKOS INSTRUMENTAI, SPORTO PREKĖS, ŽAIDIMAI, ŽAISLAI, 
RANKDARBIAI, MENO KŪRINIAI IR JŲ PRIEDAI. 
 
374 grupė. Sporto prekės ir reikmenys. 
Šioje grupėje, kai tinka, prekės klasifikuojamos pagal atitinkamą sporto šaką. 
 
3741 klasė. Lauko sporto reikmenys. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Parašiutai, priskiriami 3952 klasei. 
 
378 grupė. Amatų ir meno reikmenys. 
 
3782 klasė. Meno reikmenys. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Ne tik dailei ir rankdarbiams skirtas popierius, kopijavimo mašinų popierius ir pan., priskiriamas 22 ar 30 
skyriams. 
 
38 SKYRIUS. LABORATORINĖ, OPTINĖ IR PRECIZINĖ ĮRANGA (IŠSKYRUS AKINIUS). 
Siekdami papildyti apibūdinimą, naudokitės papildomo žodyno L skirsniu “Kitos medicininės ir 
laboratorinės ypatybės”. 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacinių ir kitos paskirties prietaisų ir aparatų remonto, priežiūros 
ir montavimo paslaugos, laiko matavimo įrangos priežiūros ir montavimo paslaugos, optikos įrangos 
priežiūros ir remonto paslaugos, priskiriamos 5041 klasei ir 508 bei 512 grupėms. 
 
383 grupė. Matuokliai.  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Svėrimo mašinos ir svarstyklės, išskyrus tiksliąsias svarstykles, priskiriamos 4292 klasei. 
- Navigaciniai matuokliai, priskiriami 381 grupei. 
- Geologiniai ir geofiziniai matuokliai, priskiriami 382 grupei. 
- Fizinių savybių nustatymo prietaisai, priskiriami 384 grupei. 
 
385 grupė. Tikrinimo ir bandymo aparatai. 
 
3851 klasė. Mikroskopai.  
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Optiniai prietaisai, priskiriami 3863 klasei. 
 
3852 klasė. Skaitytuvai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Kompiuterių skaitytuvai, priskiriami 3021 klasei. 
- Medicininės paskirties skaitytuvai, pavyzdžiui, ultragarsiniai skaitytuvai, magnetinio rezonanso skeneriai arba 
tomografijos prietaisai, priskiriami 3311 klasei. 
- Spinduliavimo dozimetrai, priskiriami 3834 klasei. 
- Dozimetrijos sistemos, priskiriamos 3854 klasei. 
 
3854 klasė. Tikrinimo ir matavimo mašinos ir aparatai.  
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Drėgmės ir temperatūros testeriai, priskiriami 3893 klasei. 
- Transporto priemonių spidometrai, priskiriami 3856 klasei. 
- Elektroniniai detektoriai, priskiriami 3764 klasei. 
- Fizinių savybių nustatymo prietaisai, priskiriami 384 grupei. 
- Kiti čia nenurodyti vertinimo ir tyrimo prietaisai, priskiriami 389 grupei. 
 
3855 klasė. Skaitikliai. 
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Šiai klasei nepriskiriama: 
- Fizinių savybių nustatymo prietaisai, priskiriami 384 grupei. 
 
3857 klasė. Kontrolės ir reguliavimo prietaisai ir aparatai.  
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Transporto priemonių spidometrai, priskiriami 3856 klasei. 
 
3858 klasė. Nemedicininė įranga su spinduliavimo šaltiniais. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Medicininiai rentgeno prietaisai, priskiriami 3311 (bendrosios paskirties) ir 3318 (širdies chirurgijos reikmėms) 
klasėms. 
- Rentgeno spindulių mikroanalizės prietaisai, priskiriami 3894 klasei. 
 
386 grupė. Optiniai prietaisai 
 
3863 klasė. Astronomijos ir optikos prietaisai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Medicininiai lazeriai, priskiriami 3316 (chirurgijos reikmėms) ir 3312 (ne chirurgijos reikmėms) klasėms. 
- Lazerių valdomos staklės, priskiriamos 4261 klasei. 
 
3865 klasė. Fotografijos įranga  
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Tinklo kameros, priskiriamos 3023 klasei. 
- Apsaugos kameros, priskiriamos 3512 klasei. 
- Uždarosios televizijos kameros, priskiriamos 3223 klasei. 
- Fotografinės paskirties popierius ir chemikalai, priskiriami 2299 ir 2493 klasėms. 
- Gaminiai iš plėvelės, priskiriami 3235 klasei. 
 
387 grupė. Laiko registratoriai ir panašūs prietaisai; automobilių stovėjimo vietos laiko 
skaitikliai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Lankstaus darbo laiko įranga, tabelių tvarkymo sistema ir laiko kontrolės sistemos arba darbo laiko registravimo 
prietaisai, kurie priskiriami 3512 klasei. 
 
388 grupė. Pramonės procesų valdymo įranga ir nuotolinio valdymo įranga. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Nuotolinio valdymo pavojaus signalų prietaisai, priskiriami 3882 klasei. 
- Skaitmeniniai nuotolinio valdymo įtaisai, priskiriami 4296 klasei. 
 
389 grupė. Įvairūs vertinimo arba tyrimo prietaisai. 
 
3894 klasė. Branduolinio įvertinimo prietaisai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Geigerio skaitikliai, užterštumo stebėsenos prietaisai ir spinduliavimo monitoriai, priskiriami 3834 klasei. 
 
39 SKYRIUS. BALDAI (ĮSKAITANT BIURO BALDUS), DEKORATYVINIAI PATALPŲ 
OBJEKTAI, BUITINIAI PRIETAISAI (IŠSKYRUS APŠVIETIMO) IR VALIKLIAI. 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Apšvietimo įrenginiai, priskiriami 315 grupei. 
 
391 grupė. Baldai. 
 
3911 klasė. Sėdimieji baldai, kėdės ir susiję produktai bei dalys. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Transporto priemonių sėdynės, priskiriamos 343 grupei. 
 
3912 klasė. Stalai, indaujos, rašomieji stalai ir knygų spintos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Medicininiai stalai ir kiti ligoninių arba pagalbiniai medicininiai stalai, priskiriami 3319 ir 3393 klasėms. 
- Stalo žaidimų stalai, priskiriami 3746 klasei. 
 
392 grupė. Dekoratyviniai patalpų objektai. 
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3922 klasė. Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys.  
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Pagaminto valgio tiekimo įrenginiai (įskaitant bufetų ir valgyklų įrenginius ir pramoninius virtuvės įrenginius), 
priskiriami 3931 klasei. 
- Maisto produktai, priskiriami 03 ir 15 skyriams. 
 
39254 kategorija. Laiko matavimo prietaisai. 
Šiai kategorijai nepriskiriama: 
- Asmeniniai laiko matavimo prietaisai, priskiriami 1852 klasei. 
 
393 grupė. Įvairūs įrenginiai. 
 
3931 klasė. Pagaminto valgio tiekimo įrenginiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Pagaminto valgio tiekimo reikmenys, priskiriami 3922 klasei. 
 
398 grupė. Valikliai ir poliravimo priemonės. 
 
3981 klasė. Gaivikliai ir vaškai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Parfumerijoje naudojami augalai, priskiriami 0311 klasei. 
- Kvepalai, priskiriami 3371 klasei. 
 
41 SKYRIUS. SURINKTAS IR IŠVALYTAS (VANDUO). 
Siekiant pateikti išsamesnį apibūdinimą, reikėtų naudotis papildomo žodyno K skirsniu „Kitos 
energijos ir vandens paskirstymo ypatybės”. 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Vandens paskirstymo ir susijusios paslaugos, priskiriamos 651 grupei.  
- Mineralinis vanduo arba kietos būsenos vanduo, priskiriamas 1598 klasei. 
- Distiliuotas vanduo, priskiriamas 2431 klasei. 
 
42 SKYRIUS. PRAMONINĖS MAŠINOS. 
 
421 grupė. Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir naudoti. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Garo generatorių, turbinų, kompresorių ir degiklių montavimo paslaugos, priskiriamos 5113 klasei. 
- Kompresorių montavimo, remonto ir priežiūros paslaugos, priskiriamos 5053 ir 5113 klasėms. 
- Čiaupų ir vožtuvų remonto ir priežiūros paslaugos, priskiriamos 5051 klasei. 
- Garo generatorių montavimo paslaugos, priskiriamos 5113 klasei. 
 
4211 klasė. Turbinos ir varikliai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Traukos varikliai, priskiriami 1673 klasei. 
- Elektros varikliai, priskiriami 3111 klasei. 
- Kintamosios srovės generatoriai, priskiriami 3113 klasei. 
- Vėjo turbinos ir turbinų generatoriai, priskiriami 3112 klasei. 
- Hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai ir jėgainės, priskiriamos 4212 klasei. 
 
4215 klasė. Branduoliniai reaktoriai ir dalys. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Branduolinis kuras, priskiriamas 0934 klasei. 
- Branduolinio reaktoriaus apsaugos sistema ir branduolinės apsaugos bei saugos įrenginiai, priskiriami 3511 
klasei. 
 
422 grupė. Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos ir priedai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Pagaminto valgio tiekimo įrenginiai, priskiriami 3931 klasei. 
- Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys, priskiriami 3922 klasei. 
 
423 grupė. Pramoninės ar laboratorinės krosnys, šiukšlių deginimo ir krematoriumų krosnys ir 
orkaitės.  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Krosnių montavimas, priskiriamas 4526 klasei. 
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- Krosnių ir krosnių degiklių montavimo paslaugos, priskiriamos 5113 klasei. 
- Krosnių valymo paslaugos, priskiriamos 9091 klasei. 
 
424 grupė. Kėlimo ir krovimo įrenginiai ir dalys. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Liftų priežiūros paslaugos, priskiriamos 5075 klasei. 
- Kėlimo ir krovimo įrenginių, išskyrus liftus ir eskalatorius, montavimo paslaugos, priskiriamos 5151 klasei. 
- Liftų ir eskalatorių montavimo paslaugos, priskiriamos 4531 klasei. 
 
4241 klasė. Kėlimo ir krovimo įrenginiai.  
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Sveikatos apsaugos sektoriaus keliamoji įranga, priskiriama 3319 klasei. 
- Lavonų kėlimo arba perkėlimo priemonės, priskiriamos 3394 klasei. 
 
425 grupė. Aušinimo ir vėdinimo įrenginiai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Aušinimo ir vėdinimo įrenginių montavimo darbai, priskiriami 4533 klasei. 
 
4251 klasė. Šilumokaičiai, oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginiai ir filtravimo mašinos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Šilumos tiekimas (garas, karštas vanduo ir pan.), priskiriamas 093 grupei. 
- Lavoninių šaldytuvai ir šaldikliai, priskiriami 3394 klasei. 
- Laivai-šaldytuvai, priskiriami 3451 klasei. 
- Oro kondicionavimo prietaisai, vandens šildytuvai ir pastatų šildymas ir šildymo įrenginiai, šaldytuvai ir 
šaldikliai (namų apyvokos ir pramonės reikmėms), priskiriami 3971 klasei. 
- Oro šildytuvai, dujiniai šildytuvai ir dujiniai šaldytuvai, priskiriami 3972 klasei. 
- Medžiagų šiluminio apdorojimo mašinos, šaldomieji ir šaldomieji-šildomieji cirkuliatoriai, priskiriami 4294 
klasei. 
- Šaldymo įrenginių kompresoriai, priskiriami 4212 klasei. 
- Šildymo medžiagos, priskiriamos 4411 klasei. 
- Šildymo sistemų vamzdžiai, priskiriami 4416 klasei. 
- Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai ir jų dalys, priskiriami 4462 klasei. 
 
426 grupė. Staklės.  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Staklių remonto, priežiūros ir montavimo paslaugos, priskiriamos 5153 klasei. 
 
427 grupė. Tekstilės, aprangos ir odos gamybos mašinos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Tekstilės, drabužių ir odos gamybos mašinų montavimo paslaugos ir tekstilės gamybos mašinų montavimo 
paslaugos, priskiriamos 5154 klasei. 
- Skalbimo ir sauso valymo paslaugos, priskiriamos 9831 klasei. 
 
428 grupė. Popieriaus ir kartono gamybos mašinos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Popieriaus, spausdinimo ir knygų rišimo mašinos ir medžio, popieriaus masės, popieriaus ar kartono džiovyklos 
ir jų priedai, kurie priskiriami 4299 klasei. 
- Popieriaus ir kartono gamybos mašinų montavimo paslaugos, priskiriamos 5154 klasei. 
 
429 grupė. Įvairios bendrosios ir specialiosios paskirties mašinos. 
Šiai grupei nepriskiriama:  
- Kitų bendrosios paskirties mašinų remonto, priežiūros ir montavimo paslaugos, priskiriamos 5053 ir 5151 
klasėms. 
- Specialios paskirties mašinų remonto, priežiūros ir montavimo paslaugos, priskiriamos 5053 ir 5154 klasėms. 
- Bendrosios mechaninės inžinerijos paslaugos, priskiriamos 7133 klasei. 
 
43 SKYRIUS. KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO IR STATYBOS MAŠINOS BEI 
ĮRENGINIAI. 
 
431 grupė. Kasybos įrenginiai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Šachtų vagonėlių stumtuvai, priskiriami 4241 klasei. 
- Naftotiekio ir dujotiekio tiesimo darbai, priskiriami 4523 klasei. 
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- Gamyklų, kasybos, apdirbamosios gamybos ir dujų bei naftos pramonės statinių (naftos perdirbimo įmonės, 
naftos terminalai) statybos darbai, naftos platformų išardymas, priskiriami 4525 klasei.  
- Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų pramone, priskiriamos 76 skyriui. 
 
433 grupė. Statybos mašinos ir įrenginiai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Naudojant šias mašinas atliekami statybos darbai, priskiriami 45 skyriui. 
- Šių mašinų reikmenys ir medžiagos, priskiriami 44 skyriui. 
 
434 grupė. Mineralų apdorojimo ir liejimo formų gaminimo mašinos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Naudojant šias mašinas atliekami statybos darbai, priskiriami 45 skyriui. 
- Šių mašinų reikmenys ir medžiagos, priskiriami 44 skyriui. 
 
436 grupė. Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų dalys. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos, priskiriamos 431, 432 ir 433 grupėms. 
 
437 grupė. Metalurgijos mašinos ir susijusios dalys. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Formų gaminimo mašinos, priskiriamos 434 grupei. 
 
44 skyrius. STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS IR MEDŽIAGOS; PAGALBINIAI STATYBOS 
GAMINIAI. 
Siekiant papildyti apibūdinimą, reikėtų naudotis papildomo žodyno I skirsniu „Kitos statybų ir (arba) statybos 
darbų ypatybės”. 
 
441 grupė. Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai. 
 
4411 klasė. Statybinės konstrukcinės medžiagos 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Ne statybai skirta mediena, priskiriama 0341 klasei. 
- Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai, priskiriami 1421 klasei. 
- Geležinkelio bėgių tiesimo medžiagos, priskiriamos 3494 klasei. 
- Statybiniai įrenginiai, priskiriami 4332 klasei. 
- Statybinės prekės, priskiriamos 4442 klasei. 
- Statybai skirtas akmuo, priskiriamas 4491 klasei. 
 
4413 klasė. Kanalizacijos sistema. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Kanalizacijos vamzdžiai, priskiriami 4416 klasei. 
 
4416 klasė. Naftotiekiai, vamzdynai, vamzdžiai, apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai bei susiję gaminiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Vamzdynų mašinos, priskiriamos 4299 klasei. 
- Vamzdynų atramos, priskiriamos 4421 klasei. 
 
4419 klasė. Įvairios statybinės medžiagos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Ne statybai skirta mediena, priskiriama 0341 klasei. 
- Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai, priskiriami 1421 klasei. 
- Geležinkelio bėgių tiesimo medžiagos, priskiriamos 3494 klasei. 
- Statybiniai įrenginiai, priskiriami 4332 klasei. 
- Statybai skirtas akmuo, priskiriamas 4491 klasei. 
 
442 grupė. Konstrukcijų gaminiai. 
 
4421 klasė. Konstrukcijos ir jų dalys. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Palydovinės antenos ir televizijos antenos, priskiriamos 3232 klasei. 
- Įrenginiai mieste, priskiriami 3492 klasei. 
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4422 klasė. Statybiniai stalių dirbiniai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Šarvuotos ar sustiprintos durys, priskiriamos 4442 klasei. 
- Durų spynos, priskiriamos 4452 klasei. 
- Durų, langų ir susijusių elementų montavimas, priskiriamas 4542 klasei. 
 
443 grupė. Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai. 
 
4431 klasė. Vielos produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Izoliuoti laidai ir kabeliai, priskiriami 313 grupei. 
- Statybinė viela, priskiriama 4433 klasei. 
 
4432 klasė. Kabeliai ir su jais susiję produktai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Elektros grandinių elementai (įskaitant jungiamuosius kabelius ir ilgintuvus), priskiriami 3122 klasei. 
- Izoliuoti laidai ir kabeliai (įskaitant energijos skirstymo kabelius), priskiriami 313 grupei. 
- Telekomunikacijų kabeliai, priskiriami 3252 klasei. 
- Telefono kabeliai, priskiriami 3255 klasei. 
- Šviesolaidžių kabeliai, priskiriami 3256 klasei. 
- Ryšių kabeliai, priskiriami 3257 klasei. 
- Duomenų perdavimo kabeliai, priskiriami 3258 klasei. 
 
444 grupė. Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai. 
 
4442 klasė. Statybinės prekės. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Statybinės konstrukcinės medžiagos, priskiriamos 441 grupei. 
- Vonios ir virtuvės reikmenys, priskiriami 4441 klasei. 
 
4448 klasė. Įvairūs priešgaisriniai įrenginiai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Gesintuvų milteliai, medžiagos ir užpildai, priskiriami 2495 klasei. 
- Priešgaisrinės signalizacijos įrenginiai, priskiriami 3162 klasei. 
- Gaisrų gesinimo įrenginiai (išskyrus ugnies gesintuvus), priskiriami 3511 klasei. 
- Nedegus audinys ugniai gesinti, priskiriamas 3952 klasei. 
- Gaisrų gesinimo siurbliai, priskiriami 4212 klasei. 
- Priešgaisrinės durys, priskiriamos 4422 klasei. 
 
445 grupė. Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės. 
 
4452 klasė. Spynos, raktai ir vyriai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Automobilių spynelės, priskiriamos 3491 klasei. 
 
446 grupė. Cisternos, rezervuarai ir konteineriai; centrinio šildymo radiatoriai ir katilai. 
 
4462 klasė. Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai, taip pat dalys. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Centralizuotas šilumos tiekimas, priskiriamas 0932 klasei. 
- Centrinio šildymo įrenginiai, priskiriami 3971 klasei. 
- Karšto vandens katilai ir garo katilai, priskiriami 4216 klasei. 
- Centrinių šiluminių katilai, priskiriami 4251 klasei. 
 
449 grupė. Statybai skirtas akmuo, klintys, gipsas ir kreida. 
Šiuo skirsniu reikėtų naudotis tik perkant žaliavas. Siekiant patikslinti medžiagą produkto apibūdinimui papildyti 
reikėtų naudotis papildomu žodynu, ypač A skirsnio B grupe. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Grindinio akmuo, priskiriamas 4419 klasei. 
- Kelių akmuo, priskiriamas 4411 klasei. 
- Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai, priskiriami 1421 klasei. 
 
48 SKYRIUS. PROGRAMINĖS ĮRANGOS PAKETAI IR INFORMACINĖS SISTEMOS. 
Šia grupe bus naudojamasi tik perkant masinės gamybos programinės įrangos paketą, kai programinė 
įranga laikoma preke. 
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Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Programinės įrangos kūrimo paslaugos, priskiriamos 72000000 skyriui. 
 
481 grupė. Pramonei skirti programinės įrangos paketai.  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Pramonei skirtos programinės įrangos kūrimo paslaugos, priskiriamos 722121 pakategorei. 
- Pardavimo vietų (PV) programinės įrangos kūrimo paslaugos, skrydžių valdymo programinės įrangos kūrimo 
paslaugos, aviacinės antžeminės įrangos ir bandymo programinės įrangos kūrimo paslaugos, geležinkelių eismo 
valdymo programinės įrangos kūrimo paslaugos, pramonės valdymo programinės įrangos kūrimo paslaugos, 
bibliotekų programinės įrangos kūrimo paslaugos, atitikties programinės įrangos kūrimo paslaugos, medicininės 
programinės įrangos kūrimo paslaugos, mokomosios programinės įrangos kūrimo paslaugos, priskiriamos 722121 
pakategorei. 
 
482 grupė. Tinklo kūrimo, interneto ir intraneto programinės įrangos paketai.  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Tinklo kūrimo, interneto ir intraneto programinės įrangos kūrimo paslaugos, priskiriamos 722122 pakategorei. 
 
483 grupė. Dokumentų kūrimo, braižymo, vaizdo kūrimo, grafikų sudarymo ir našumo 
programinės įrangos paketai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Dokumentų kūrimo, braižymo, vaizdo kūrimo, grafikų sudarymo ir našumo programinės įrangos kūrimo 
paslaugos, priskiriamos 722123 pakategorei. 
 
484 grupė. Verslo sandorių ir asmeninio verslo programinės įrangos paketai.  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Verslo sandorių ir asmeninio verslo programinės įrangos kūrimo paslaugos, priskiriamos 722124 pakategorei. 
- Investicijų valdymo ir mokesčių deklaracijų rengimo programinės įrangos kūrimo paslaugos, įrenginių valdymo 
programų ir programų rinkinių kūrimo paslaugos, inventoriaus valdymo programinės įrangos kūrimo paslaugos, 
finansinės analizės ir sąskaitybos programinės įrangos kūrimo paslaugos, laiko apskaitos arba žmogiškųjų išteklių 
valdymo programinės įrangos kūrimo paslaugos, analitinės, mokslinės, matematinės arba prognozavimo 
programinės įrangos kūrimo paslaugos, aukcionų programinės įrangos kūrimo paslaugos, pardavimo, rinkodaros ir 
verslo žvalgybos programinės įrangos kūrimo paslaugos, pirkimo programinės įrangos kūrimo paslaugos, 
priskiriamos 722124 pakategorei. 
 
485 grupė. Komunikacijų ir multimedijos programinės įrangos paketai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Komunikacijų ir multimedijos programinės įrangos kūrimo paslaugos, priskiriamos 722125 pakategorei. 
 
486 grupė. Duomenų bazių ir operacinių sistemų programinės įrangos paketai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Duomenų bazių ir operacinės programinės įrangos kūrimo paslaugos, priskiriamos 722126 pakategorei. 
- Duomenų bazių programinės įrangos kūrimo paslaugos, universaliųjų kompiuterių operacinių sistemų 
programinės įrangos kūrimo paslaugos, minikompiuterių operacinių sistemų programinės įrangos kūrimo 
paslaugos, mikrokompiuterių operacinių sistemų programinės įrangos kūrimo paslaugos, asmeninių kompiuterių 
(PC) operacinių sistemų programinės įrangos kūrimo paslaugos, jungimo grupėmis programinės įrangos kūrimo 
paslaugos, tikralaikių operacinių sistemų programinės įrangos kūrimo paslaugos, priskiriamos 722126 pakategorei. 
 
487 grupė. Programinės įrangos paketų paslaugų programos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Programinės įrangos kūrimo paslaugų programos, priskiriamos 722127 pakategorei. 
- Atsarginių kopijų arba duomenų atkūrimo programinės įrangos kūrimo paslaugos, brūkšninio kodavimo 
programinės įrangos kūrimo paslaugos, apsaugos programinės įrangos kūrimo paslaugos, užsienio kalbų vertimo 
programinės įrangos kūrimo paslaugos, informacijos laikmenų įkėlimo programinės įrangos kūrimo paslaugos, 
apsaugos nuo virusų programinės įrangos kūrimo paslaugos, bendrųjų, glaudinimo ir spausdinimo paslaugų 
programinės įrangos kūrimo paslaugos, sistemų, atmintinių ir turinio valdymo programinės įrangos kūrimo 
paslaugos, versijų tikrinimo programinės įrangos kūrimo paslaugos, priskiriamos 722127 pakategorei. 
 
488 grupė. Informacinės sistemos ir serveriai.  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Tinklo serverių programinės įrangos kūrimo paslaugos, priskiriamos 722122 pakategorei. 
- Interneto arba intraneto serverių taikomųjų programų kūrimo paslaugos, priskiriamos 7242 klasei. 
 
489 grupė. Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
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- Įvairios programinės įrangos kūrimo paslaugos ir kompiuterių sistemos, priskiriamos 722129 pakategorei. 
- Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos kūrimo paslaugos, šeimyniniai kompiuteriniai žaidimai ir ekrano 
užsklandos, biuro automatikos programinės įrangos kūrimo paslaugos, mokymo ir pramogų programinės įrangos 
kūrimo paslaugos, šablonų projektavimo ir kalendorių programinės įrangos kūrimo paslaugos, tvarkyklių ir 
sistemų programinės įrangos kūrimo paslaugos, kompiuterinės leidybos spausdinimo programinės įrangos kūrimo 
paslaugos, programavimo kalbų ir priemonių kūrimo paslaugos, skaičiuoklių ir tobulinimo programinės įrangos 
kūrimo paslaugos, priskiriamos 722129 pakategorei. 
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II. 45 SKYRIAUS, SUSIJUSIO SU STATYBOS DARBAIS, AIŠKINAMOSIOS 
PASTABOS 
 
45 SKYRIUS. STATYBOS DARBAI. 
 
Statybos darbai – tai: 
- Paruošiamieji statybos darbai. 
- Gyvenamųjų pastatų, negyvenamųjų statinių naujos statybos ir remonto, pertvarkymo, restauravimo ir priežiūros 
darbai arba civilinės inžinerijos darbai. Šioje dalyje klasifikuojami statybos darbai – tai pagrindiniai įvairių rūšių 
statybos gamybos proceso darbai, galutinis statybos veiklos rezultatas. 
 
Jei pagal CPV pagrindiniame žodyne nurodytą gyvenamųjų pastatų, negyvenamųjų statinių remonto, pertvarkymo, 
restauravimo ar priežiūros darbų arba civilinės inžinerijos darbų kodą apibūdinimas nėra išsamus, jį galima papildyti 
kodu iš CPV papildomo žodyno. 
Pavyzdžiui:  
IA41-9 „Restauravimas“ + 45215140 – 0 „Ligoninių patalpų“. 
IA40-6 „Atnaujinimas“ + 45223310 – 2 „Požeminių automobilių stovėjimo aikštelių“. 
 
Siekiant pateikti tikslesnį apibūdinimą, reikėtų naudotis papildomo žodyno I skirsniu „Kitos statybų ir 
(arba) statybos darbų ypatybės”. 
 
451 grupė. Statybvietės parengimo darbai. 
 
4511 klasė. Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Drenažo statybos darbai, priskiriami 45232 kategorijai. 
- Bėgių išardymas, priskiriamas 45234 kategorijai. 
- Drenažo kanalų statybos darbai, priskiriami 452471 pakategorei. 
- Gręžimo ir žvalgymo darbai, priskiriami 4525 klasei. 
- Naftos platformų išardymas, priskiriamas 45255 kategorijai. 
- Pamatų klojimas ir vandens gręžinių ir povandeninio gręžimo jūroje darbai, priskiriami 4526 klasei. 
- Derikų išmontavimo paslaugos, priskiriamos 50531 kategorijai. 
- Gręžimo paslaugos, priskiriamos 763 grupei.  
- Žemės melioravimo paslaugos, priskiriamos 9072 klasei. 
 
4512 klasė. Bandomieji gręžimo ir gręžinių darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Gręžimo ir žvalgymo darbai, priskiriami 4525 klasei. 
- Pamatų klojimas ir vandens gręžinių ir povandeninio gręžimo jūroje darbai, priskiriami 4526 klasei. 
- Gręžimo paslaugos, priskiriamos 763 grupei.  
 
452 grupė. Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai. 
 
4521 klasė. Pastatų statybos darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Bendroji labai aukštų pastatų specialių betono struktūrų statyba, priskiriama 4526 klasei. 
- Sporto įrenginių, pavyzdžiui, sporto aikštelių, poilsio įrenginių, kapinių ir pan. paviršių lyginimo darbai, 
priskiriami 4523 klasei. 
 
4522 klasė. Inžinerijos ir statybos darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Greitkelių, estakadų, kelių, geležinkelių ir oro uosto pakilimo takų bendrieji tiesimo darbai, priskiriami 4523 
klasei. 
- Su vandeniu susiję darbai, priskiriami 4524 klasei. 
- Statybinių plieno sudedamųjų dalių montažo darbai, priskiriami 4526 klasei. 
 
4523 klasė. Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų, greitkelių, kelių, aerodromų ir 
geležinkelių statybos darbai; paviršių lyginimo darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Pirminis grunto vežimas, priskiriamas 4511 klasei. 
- Konstrukcijų ir įrenginių ir sporto aikštelių bendrieji statybos darbai, priskiriami 4521 klasei. 
 
Jei dėl kelių arba greitkelių statybos darbų specifinėje ar sudėtingoje geografinėje vietovėje (kur būtina statyti 
tiltus arba kitus ypatingus komponentus) skelbiamas vienas konkursas, galima naudoti vieną kodą, apimantį 
pagrindinį pirkimo sutarties objektą (pvz., „Kelių tiesimo darbai“), nebent perkančioji organizacija norėtų pabrėžti 
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darbų sudėtingumą, nurodydama antrinius komponentus. Jei konkursas susideda iš kelių dalių, susijusių su 
antriniais komponentais, perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama pateikti visus šių komponentų kodus. 
 
4524 klasė. Vandens objektų statybos darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Bendrieji vamzdynų ir vandentiekio tinklo ir kanalizacijos sistemos tiesimo darbai, priskiriami 4523 klasei. 
- Povandeninių kabelių tiesimas, priskiriamas 4523 klasei. 
 
4525 klasė. Gamyklų, kasybos, apdirbamosios gamybos ir dujų bei naftos pramonės statinių statybos 
darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Bendrieji sandėliavimo ir pramoninių pastatų statybos darbai, priskiriami 4521 klasei. 
 
453 grupė. Pastatų įrengimo darbai. 
 
4531 klasė. Elektros instaliacijos montavimo darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Elektros variklių, transformatorių ir generatorių montavimas jėgainėse, priskiriamas 5111 klasei. 
- Bandymo įrenginių montavimas, priskiriamas 512 grupei. 
- Liftų ir eskalatorių remontas ir montavimas, priskiriamas 5011, 5053, 5074, 5075 klasėms. 
- Kėlimo ir krovimo įrenginių, išskyrus liftus ir eskalatorius, montavimas, priskiriamas 5511 klasei. 
 
4532 klasė. Izoliacijos darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Hidroizoliacijos įrengimas, priskiriamas 4526 klasei. 
 
4533 klasė. Vandentiekio ir sanitarinių įrenginių įrengimo darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Elektrinių šildymo sistemų įrengimas, priskiriamas 4531 klasei. 
- Katilų ir degiklių remontas ir priežiūra, priskiriami 5053 klasei. 
- Centrinio šildymo sistemų remontas ir priežiūra, priskiriami 5072 klasei. 
- Kaminų valymas, priskiriamas 9061 klasei. 
- Vėdinimo, šaldymo ar oro kondicionavimo įrenginių remontas ir priežiūra, priskiriami 507 grupei. 
- Kanalizacijos vamzdynų tiesimas, priskiriamas 4523 klasei. 
 
4534 klasė. Kitokių pastatų ir statinių įrengimas. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Kelių, geležinkelių, oro uostų ir uostų apšvietimo ir signalizacijos sistemų montavimas, priskiriamas 4523 ir 4531 
klasėms. 
 
454 grupė. Statybos baigimas. 
 
4542 klasė. Staliaus dirbinių įrengimas. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Metalinių aptvarų ir turėklų montavimo darbai, priskiriami 4534 klasei. 
 
4543 klasė. Grindų ir sienų dangų klojimo darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Betoninių grindų (išskyrus betonines plyteles) klojimo darbai, priskiriami 4526 klasei. 
- Išorės dekoravimo darbai, priskiriami 4526 klasei. 
 
4545 klasė. Kiti pastatų užbaigimo darbai. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Pastatų ir kitų statinių vidaus valymas, priskiriamas 9061 klasei. 
 
4550 klasė. Statybos ir civilinės inžinerijos mašinų ir įrenginių su operatoriais nuoma. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Statybos arba griovimo mašinų ir įrenginių nuomojimas be operatorių, priskiriamas 433 grupei, kartu nurodant 
papildomo žodyno kodą PA01-7 „Samda“. 
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III. 50 – 99 SKYRIŲ, SUSIJUSIŲ SU PASLAUGOMIS, AIŠKINAMOSIOS 
PASTABOS 
 
50 SKYRIUS. REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS. 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Informacinių technologijų priežiūra ir remontas, priskiriami 7226 klasei. 
 
501 grupė. Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos 
paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais, geležinkeliais, keliais ir jūros įrenginiais, 
priskiriamos 502 grupei. 
- Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su karinėmis transporto priemonėmis, priskiriamos 506 grupei. 
 
502 grupė. Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais, geležinkeliais, keliais ir 
jūros įrenginiais. 
 
5021 klasė. Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su orlaiviais ir kitais įrenginiais. 
Šiai klasei nepriskiriama:  
- Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su karo orlaiviais, priskiriamos 5065 klasei. 
 
5024 klasė. Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su jūros ir kitais įrenginiais. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su karo laivais, priskiriamos 5064 klasei. 
 
505 grupė. Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei 
priežiūros paslaugos. 
 
5051 klasė. Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų remonto bei priežiūros paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Vandentiekio įrengimo pastatuose darbai, priskiriami 45330000 klasei. 
 
51 SKYRIUS. MONTAVIMO PASLAUGOS (IŠSKYRUS PROGRAMINĖS ĮRANGOS). 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Programinės įrangos įdiegimo paslaugos, priskiriamos 72 skyriui. 
 
511 grupė. Elektros ir mechaninių įrenginių montavimo paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Su statybomis susiję elektros laidų tiesimo ir instaliacijų montavimo darbai, priskiriami 4531 klasei. 
- Karšto vandens centrinio šildymo katilų, pavyzdžiui, didelių gyvenamųjų daugiabučių ir centralizuoto šildymo 
katilų montavimo darbai, priskiriami 4533 klasei. 
 
512 grupė. Matavimo, tikrinimo, bandymo ir navigacinių įrenginių montavimo paslaugos.  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Buitinių vandens, dujų ir elektros skaitiklių prijungimas ir įrengimas, priskiriami 453 grupei. 
 
513 grupė. Ryšių įrangos montavimo paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Su statybomis susiję elektros laidų tiesimo ir instaliacijų montavimo darbai, priskiriami 4531 klasei. 
- Antenų montavimo darbai, priskiriami 4531 klasei. 
 
515 grupė. Mašinų ir įrenginių montavimo paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Liftų, eskalatorių ir slenkančių takų montavimo paslaugos, priskiriamos 4531 klasei. 
 
516 grupė. Kompiuterių ir biuro įrangos montavimo paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Darbai, susiję su elektros laidų tiesimu, priskiriami 4531 klasei. 
 
55 SKYRIUS. VIEŠBUČIŲ, RESTORANŲ IR MAŽMENINĖS PREKYBOS PASLAUGOS. 
Siekiant pateikti tikslesnį 559 grupės „Mažmeninės prekybos paslaugos“ apibūdinimą, reikėtų naudotis 
papildomo žodyno U skirsniu „Kitos mažmeninės prekybos paslaugų ypatybės“. 
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551 grupė. Viešbučių paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
Apgyvendinimo ir kitos viešbučių, motelių, užeigos namų ir panašių apgyvendinimo vietų teikiamos paslaugos. 
Kitos paslaugos – tai paslaugos, kurios paprastai teikiamos kartu už tą pačią apgyvendinimo kainą , pavyzdžiui, 
pusryčiai, kambarių valymas, informacijos paslaugos, pašto paslaugos ir berniuko pasiuntinio paslaugos. Paprastai 
viešbučiai teikia ir kitas paslaugas, pvz., eksploatuoja automobilių stovėjimo aikšteles, tiekia maistą, gėrimus, 
organizuoja pramogas, turi plaukimo baseinus ir patalpas pokyliams, suvažiavimams, susitikimams ir 
konferencijoms rengti. Kurortų viešbučiai gali turėti daug poilsio ir pasilinksminimo vietų. Šios įvairios paslaugos 
yra priskiriamos šiai grupei, jeigu jos įtraukiamos į apgyvendinimo kainą. Jei už tokias paslaugas mokama atskirai, 
jos klasifikuojamos pagal teikiamą paslaugą. Paprastai, palyginti su motelių, užeigos namų ir kitų apgyvendinimo 
vietų teikiamomis paslaugomis, viešbučiai siūlo daugiau įvairių paslaugų. 
 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Maisto ruošimo ir patiekimo paslaugos, priskiriamos 553 grupei. 
- Gėrimų patiekimo paslaugos, priskiriamos 554 grupei. 
- Nuomos ar išperkamosios nuomos paslaugos, susijusios su gyvenamuoju nekilnojamuoju turtu, priskiriamos 
7021 klasei. 
 
552 grupė. Stovyklavietės ir kitas apgyvendinimas ne viešbučiuose. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Gyvenamųjų autofurgonų aikštelių ilgalaikės nuomos paslaugos, priskiriamos 702 grupei. 
- Priekabinių namelių ir priekabų nuomos paslaugos, kuriomis naudojamasi ne aikštelėje, priskiriamos 3422 klasei 
(kartu nurodant papildomo žodyno kodu PA01-7 „Samda“). 
- Viešbučių apgyvendinimo paslaugos, priskiriamos 551 grupei. 
- Apstatytų apgyvendinimo patalpų ilgalaikės išnuomojimo paslaugos, priskiriamos 702 grupei. 
 
5521 klasė. Jaunimo nakvynės namų paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Apgyvendinimo ir kitos jaunimo nakvynės namų, kalnų namelių ir panašių apgyvendinimo vietų teikiamos 
paslaugos. Palyginti su viešbučių teikiamomis paslaugomis, šių apgyvendinimo vietų siūlomų paslaugų yra 
mažiau.  
 
5522 klasė. Stovyklaviečių paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Stovyklaviečių paslaugos, įskaitant priekabinių namelių aikštelių paslaugas (apgyvendinimo ir kitos priekabų bei 
poilsinių transporto priemonių aikštelių, stovyklaviečių ir panašių aikštelių teikiamos paslaugos. Tokios paslaugos 
gali būti susijusios tik su aikštelės nuoma arba su aikštelės ir ant jos pastatytos palapinės ar stovinčios priekabos 
nuoma). 
 
5524 klasė. Poilsio centrų ir poilsio namų paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
-Apgyvendinimo ir kitos vaikų poilsio stovyklų, suaugusiųjų ar šeimos poilsio stovyklų, atostogų namelių ir 
panašių poilsio namų teikiamos paslaugos. Joms priskiriamos visos kitos tokių įstaigų teikiamos su apgyvendinimu 
susijusios paslaugos. 
 
5525 klasė. Apstatytų apgyvendinimo patalpų trumpalaikės išnuomojimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Apgyvendinimo ir kitos apgyvendinimo paslaugas teikiančių išnuomojamų kambarių namų, pensionų, namelių, 
privačių apartamentų ir namų, ūkininkų gyvenamųjų namų, studentų bendrabučių ir panašių apgyvendinimo vietų 
teikiamos paslaugos. Dauguma šių įstaigų teikia tik apgyvendinimo paslaugas, nors kai kurios gali teikti ir maisto 
patiekimo paslaugas. 
 
555 grupė. Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos. 
 
5551 klasė. Valgyklų paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Valgyklų paslaugos, kurios apima valgių ir gėrimų tiekimo paslaugas, paprastai teikiamas mažesnėmis kainomis 
aiškiai nustatytoms asmenų grupėms, kurios dažniausiai yra susijusios su tarnyba ir profesine veikla, pavyzdžiui, 
sporto įstaigų, gamyklų, biurų, mokyklų ir pan. įstaigų valgyklų paslaugos. 
 
5552 klasė. Pagaminto valgio tiekimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Privatiems namų ūkiams teikiamos pagaminto valgio tiekimo paslaugos, kurios apima gėrimų ir maisto tiekėjų 
privatiems namų ūkiams patalpose ar kitose vietose teikiamas maisto paruošimo ir tiekimo paslaugas; gali būti 
teikiamos ir maisto patiekimo ir susijusios gėrimų tiekimo paslaugos. 
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- Transporto įmonėms teikiamos pagaminto valgio tiekimo paslaugos, kurios apima gėrimų ir maisto tiekėjų 
transporto įmonėms, pvz., oro linijų bendrovėms, teikiamas maisto paruošimo ir tiekimo paslaugas. 
- Kitoms įmonėms ar kitoms institucijoms teikiamos pagaminto valgio tiekimo paslaugos. 
- Mokykloms teikiamos pagaminto valgio tiekimo paslaugos. 
 
60 SKYRIUS. TRANSPORTO PASLAUGOS (IŠSKYRUS ATLIEKŲ IŠVEŽIMO 
TRANSPORTĄ). 
Siekdami pateikti išsamesnį apibūdinimą, naudokitės papildomo žodyno M skirsniu „Kitos transporto 
ypatybės“. 
 
601 grupė. Kelių transporto paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Miegamųjų vagonų paslaugos, priskiriamos 5526 klasei. 
- Vagonų restoranų paslaugos, priskiriamos 5532 klasei. 
- Keleivinių transporto priemonių nuoma be vairuotojo, priskiriama 341 grupei, kartu nurodant CPV papildomo 
žodyno kodą PA01-7 „Samda“. 
- Greitosios pagalbos paslaugos, priskiriamos 8514 klasei. 
- Krovininių transporto priemonių nuoma be vairuotojo, priskiriama 3413 klasei, kartu nurodant CPV papildomo 
žodyno kodą PA01-7 „Samda“. 
 
603 grupė. Vamzdynų transporto paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Gamtinių dujų suskystinimo ir pakartotinio dujinimo paslaugos, priskiriamos 7611 klasei. 
- Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos, priskiriamos 652 grupei. 
 
63 SKYRIUS. PAPILDOMOSIOS IR PAGALBINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS; 
KELIONIŲ AGENTŪRŲ PASLAUGOS. 
 
631 grupė. Krovinių tvarkymo ir saugojimo paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
- Specialiuose konteineriuose gabenamų krovinių tvarkymo paslaugos. 
- Ne konteineriuose gabenamų krovinių arba keleivių bagažo tvarkymo paslaugos. 
- Visų rūšių transporto krovinių terminalų paslaugos, įskaitant uostų krovinių tvarkymo paslaugos (t. y., laivų ne 
konteineriuose plukdomų krovinių pakrovimas ir iškrovimas uostuose). 
- Bagažo tvarkymo oro uostuose ir autobusų, geležinkelių ar kelių transporto priemonių terminaluose paslaugos. 
- Sušaldytų ar šaldytuvuose laikomų prekių, įskaitant greitai gendančius maisto produktus, saugojimo ir 
sandėliavimo paslaugos. 
- Skysčių ir dujų, įskaitant alyvą ir alyvos produktus, vyną ir pan., saugojimo ar sandėliavimo paslaugos. 
- Grūdų saugojimo paslaugos. 
 
635 grupė. Kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir pagalbinės turizmo paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
- Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos, pavyzdžiui, turistinių kelionių organizavimo paslaugos, kelionių bilietų 
pardavimas, apgyvendinimas ir turistinės kelionės už mokestį arba pagal sutartį, turizmo informacijos paslaugos, 
turistų gidų paslaugos, kelionių valdymo paslaugos. 
- Transporto agentūrų paslaugos, pavyzdžiui, krovinių vežimo agentūrų paslaugos, laivų tarpininkavimo paslaugos, 
uostų ir ekspedijavimo agentūrų paslaugos, transporto dokumentų rengimo paslaugos (įskaitant vietos paėmimo ir 
pristatymo paslaugas). 
 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Vertėjų žodžiu paslaugos, priskiriamos 7954 klasei. 
- Medžioklės ir kalnų vedlių paslaugos, priskiriamos 9261 klasei. 
 
637 grupė. Pagalbinės antžeminio, vandens ir oro transporto paslaugos. 
 
6371 klasė. Sausumos transporto pagalbinės paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Geležinkelių krovinių tvarkymo paslaugos, priskiriamos 631 grupei. 
- Bagažo ir krovinių tvarkymo paslaugos, priskiriamos 631 grupei. 
- Užrakinamų transporto priemonių garažų ar garažo patalpų nuomos ar išperkamosios nuomos paslaugos mėnesiui 
ar metams, priskiriami 702 grupei. 
- Autobusų ir kitų transporto priemonių valymo paslaugos, priskiriamos 9091 klasei. 
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6372 klasė. Vandens transporto pagalbinės paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Uostų ir vandens kelių eksploatavimo paslaugos, pavyzdžiui, prieplaukų, dokų, molų, krantinių ir kitos 
paslaugos, susijusios su uostų terminalų įrenginiais, įskaitant keleivių terminalo paslaugas, susijusias su vandens 
transportu; valčių, baržų ir laivų kanalų, praplatintų upių ir kitų dirbtinių vidaus vandenų vandens kelių 
eksploatavimo ir priežiūros paslaugas; laivų papildymo degalais paslaugos. 
- Priplaukimo prie krantinės paslaugos, kurios apima vilkiko paslaugas, susijusias su įvairių rūšių laivų įvedimu į 
doką ir išvedimu iš jo. 
- Navigacijos paslaugos, pavyzdžiui, švyturinių laivų ir plūdurų pastatymo vietoje paslaugos, švyturių paslaugos ir 
panašios pagalbinės navigacijos paslaugos. 
- Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo paslaugos; tokios paslaugos apima skęstančių ir nuskendusių laivų ir jų 
krovinių sugrąžinimą, įskaitant nuskendusių laivių iškėlimą, apvirtusių laivų ištiesinimą ir užplaukusių ant 
seklumos laivų nutraukimą nuo seklumos. 
- Įvairios jokioms kitoms klasėms nepriskiriamos tiesiogiai su laivų eksploatavimu susijusios vandens transporto 
paslaugos ir su laivų naudojimu tiesiogiai nesusijusios vandens transporto paslaugos, pavyzdžiui, ledlaužių 
paslaugos, laivų registravimo, laivų prastovos, saugojimo paslaugos ir pan. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Laivų dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos, priskiriamos 9092 klasei. 
- Laivų valymo paslaugos, įskaitant kuro ir naftos teršalų valymą, priskiriamos 9091 klasei. 
- Išsiliejusios naftos surinkimo paslaugos, priskiriamos 9051 klasei. 
 
6373 klasė. Oro transporto pagalbinės paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Orlaivių valymo paslaugos, priskiriamos 9091 klasei. 
- Gelbėjimo jūroje naudojant oro transporto priemones paslaugos, priskiriamos 7524 klasei. 
- Bendro pobūdžio skraidymo mokyklų paslaugos, priskiriamos 8041 klasei. 
 
64 SKYRIUS. PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOS. 
 
641 grupė. Pašto ir kurjerių paslaugos. 
 
6411 klasė. Pašto paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Privačių kurjerių tarnybų teikiamos paslaugos, priskiriamos 6412 klasei. 
- Pašto taupomųjų bankų ir pašto žirų teikiamos finansinio tarpininkavimo paslaugos, priskiriamos 66 skyriui. 
- Su pašto žirais ir pašto taupomosiomis sąskaitomis susijusios paslaugos, priskiriamos 66100000 grupei. 
 
642 grupė. Telekomunikacijų paslaugos. 
 
6421 klasė. Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Viešojo telefono ryšio paslaugos, apimančios perjungimo ir perdavimo paslaugas, kurios yra būtinos 
skambinantiesiems vietos tinklu sujungti ir šį ryšį palaikyti bei sujungti skambučius tarp vietos ir tarptautinių 
tinklų. 
- Mobiliojo telefono ryšio paslaugos, įskaitant radijotelefono paslaugas, kurios naudojant kilnojamuosius 
įrenginius suteikia dvipusę prieigą prie viešojo telefono ryšio tinklo ar kitų mobiliųjų telefonų; naudojantis kai 
kuriais šios paslaugos variantais ir pasitelkiant tinkamus terminalų įrenginius galima siųsti faksą arba palaikyti 
balso ryšį. 
- Kelias įmones jungiančio telefono ryšio tinklo paslaugos, kurioms priskiriamos tinklo paslaugos, būtinos telefono 
ryšiu sujungti pasirinktas vietoves (terminalus) (du arba daugiau taškų) per viešąjį (kelias įmones jungiantį) ryšio 
tinklą; tokia paslauga visų pirma naudojama balso ryšiu sujungti tarptautinius tinklus, tačiau kai kurie šios 
paslaugos variantai sudaro galimybę siųsti faksą ir perduoti duomenis. 
- Specializuotų įmonių telefono ryšio tinklo paslaugos, apimančios tinklo paslaugas, skirtas telefono ryšiu sujungti 
pasirinktas vietoves privačiomis linijomis; šios rūšies paslauga visų pirma naudojamasi balso ryšiu sujungti vieną 
nuo kitos nutolusias privataus telefono ryšio stotis (tarnybinė linija), tolimą vietovę ir privataus telefono ryšio stotį 
(papildomą telefono numerį už įstaigos ribų), privataus telefono ryšio stotį ir tolimą telefono centrinę (užsienio 
telefono centrinę) arba nustatytus telefono aparatus, tačiau šia paslauga galima naudotis ir duomenims perduoti. 
- Elektroninių pranešimų paslaugos, apimančios tinklo ir susijusias paslaugas (techninė ir programinė įranga), 
kurios yra būtinos siekiant išsiųsti ir priimti elektroninius pranešimus (telegrafo ir telekso (TWX) paslaugos) ir 
(arba) pasinaudoti duomenų bazėse esančia informacija (vadinamosios pridėtinės vertės tinklo paslaugos). 
 
6422 klasė. Telekomunikacijų paslaugos, išskyrus telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Tinklų sujungimo paslaugos, apimančios tinklo paslaugas, kurias vienas ryšio tiekėjas teikia kitam, kai ryšys, 
prasidedantis ryšio teikėjo teritorijoje, eina per kito ryšio tiekėjo tinklą, kad pasiektų galutinį gavėją.  
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- Nuotolinio darbo paslaugos. 
- Ieškos paslaugos, kurioms priskiriamas asmens pakvietimas prie telefono naudojant elektroninį pranešimų 
gaviklį; jos apima su skambėjimo melodijomis, balsu ir skaitmeniniu vaizdu susijusias ieškos paslaugas. 
- Konferencinio ryšio paslaugos, apimančios tinklo ir susijusias paslaugas, kurios būtinos siekiant palaikyti 
vienkryptį ar dvikryptį ryšį visiškai sąveikiai vaizdo konferencijai rengti. 
- „Oras-žemė“ tipo telekomunikacijų paslaugos. 
- Telematikos paslaugos. 
- Kompleksinės telekomunikacijų paslaugos, apimančios privataus dviejų ar daugiau taškų sujungimo tinklo 
paslaugas, kurios sudaro galimybę naudotojams vienu metu arba pakaitomis bendrauti balsu, perduoti duomenis ir 
(arba) vaizdus; tokios rūšies paslauga užtikrina spartų plačiajuostį ryšį ir suteikia galimybę lanksčiai pagal kliento 
reikalavimus rekonfigūruoti tinklą, kad būtų galima prisitaikyti prie kintančio pranešimų srauto. 
- Televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugos, apimančios radijo ir televizijos signalų perdavimo tinklo 
paslaugas, nepriklausomai nuo naudojamų technologijų (tinklo) rūšies. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Radijo ir televizijos laidų kūrimo paslaugos, įskaitant su transliavimu susijusias tokias paslaugas,  priskiriamos 
922 grupei. 
 
65 SKYRIUS. KOMUNALINĖS PASLAUGOS.  
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Vandens, dujų, elektros ir kitų energijos šaltinių gamyba, priskiriama 09 ir 41 skyriams. 
- Naftos ir gamtinių dujų transportavimo vamzdynais už mokestį ar pagal sutartį paslaugos, 
priskiriamos 603 grupei. 
 
651 grupė. Vandens paskirstymo ir susijusios paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai, su vandens transportu susiję statiniai ir su vandens 
paskirstymu vamzdynais susiję darbai, priskiriami 4521 ir 4523 klasėms. 
- Nuotekų valymo paslaugos, priskiriamos 9042 klasei. 
- Su vandens tarša susijusios paslaugos, priskiriamos 9073 klasei. 
 
652 grupė. Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Dujų vamzdynų tiesimo darbai, priskiriami 4523 klasei. 
 
653 grupė. Elektros skirstymo ir susijusios paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai, priskiriami 4523 klasei. 
 
66 SKYRIUS. FINANSINĖS IR DRAUDIMO PASLAUGOS. 
Siekiant pateikti tikslesnį apibūdinimą, reikėtų naudotis papildomo žodyno S skirsniu „Kitos finansinių 
paslaugų ypatybės“. 
 
661 grupė. Bankų ir investavimo paslaugos. 
 
6611 klasė. Bankų paslaugos. 
Centrinio banko paslaugoms priskiriama: 
- Centrinio banko teikiamos paslaugos, kurios apima indėlių, skirtų finansinių institucijų tarpuskaitai, priėmimą. 
- Paslaugos, susijusios su vyriausybės banko pareigomis. 
- Paslaugos, susijusios su banko operacijų priežiūra. 
- Paslaugos, kurios apima šalies valiutos rezervų valdymą. 
- Paslaugos, kurios apima šalies pinigų leidimą į apyvartą ir valdymą. 
 
Indėlių paslaugoms priskiriama: 
- Paslaugos, kurios apima didelių indėlių priėmimą, ypač iš kitų finansinių institucijų. 
- Asmenims, įmonėms ir pan. skirtos banko indėlių paslaugos. 
- Asmenims, įmonėms ir pan. skirtos ne banko indėlių paslaugos. 
 
Kredito teikimo paslaugoms priskiriamos paslaugos, apimančios institucijų, neužsiimančių piniginiu 
tarpininkavimu, paskolų suteikimą, pavyzdžiui: 
- Hipotekos paskolų paslaugos, kurios apima paskolų suteikimą, kai konkretus nekilnojamasis turtas žemės sklypo 
ar pastato pavidalu naudojamas kaip garantas. 
- Asmeninės išsimokėtinos paskolos paslaugos, kurios apima vartojimo kredito suteikimą, ypač kai kreditas skirtas 
einamosioms išlaidoms, patirtoms perkant prekes ir paslaugas, finansuoti. 



 31 

- Su kredito kortelėmis susijusios paslaugos, kurios apima perkamų produktų finansavimą, suteikiant kreditą 
pardavimo vietose, naudojant plastikines korteles ar žetonus. 
- Kitos kredito suteikimo paslaugos, kurios apima kitas institucijų, neužsiimančių piniginiu tarpininkavimu, 
skolinimo paslaugas.  
Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos apima išperkamosios nuomos paslaugas, kai nustatytas terminas 
apima apytikslę numatomą turto eksploatavimo trukmę, ir nuomininkas visiškai pasinaudoja jo teikiama nauda ir 
prisiima visų rūšių riziką, susijusią su savo nuosavybe. 
 
6612 klasė. Investicinės bankininkystės ir susijusios paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Įmonių susijungimo ir įsigijimo paslaugos (patarėjų ir derybininkų paslaugos rengiant susijungimus ir įsigijimą). 
- Korporacijų finansų ir rizikos kapitalo paslaugos, kurioms priskiriamas įmonių finansavimas, įskaitant skolų, 
akcijų ir rizikos kapitalo finansavimą). 
 
6613 klasė. Maklerių paslaugos ir su jomis susijusių vertybinių popierių ir prekių paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Vertybinių popierių maklerių paslaugos, kurios apima vertybinių popierių maklerio tarpininkavimo paslaugas 
(t. y., to paties instrumento pirkėjų ir pardavėjų sutelkimas); vienetus, akcijas ar kitas savitarpio (investicijų) fondo 
dalis parduodančio agento pareigų vykdymo paslaugas; vyriausybinių obligacijų pardavimo, pristatymo ir 
išpirkimo paslaugos; maklerio tarpininkavimo opcionus. 
- Biržos prekių maklerių paslaugos, kurios apima biržos prekių ir išankstinių biržos prekių sandėrių, įskaitant 
išankstinius finansinius sandėrius, maklerių paslaugas ir maklerių išvestinius finansinius instrumentus, išskyrus 
opcionus. 
 
6614 klasė. Portfelio valdymo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Portfelio valdymo paslaugos, kurios apima kitų subjektų portfelio turto valdymą už mokestį arba komisinį atlygį, 
kai valdytojai priima sprendimus dėl investicijų pirkimo ar pardavimo. Valdomi portfeliai – tai, pavyzdžiui, 
savitarpio ir kitų investicijų fondų ar trestų, pensijų fondų ir asmenų portfeliai. 
 
6616 klasė. Patikos ir saugojimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Patikos paslaugos, kurioms priskiriamos nekilnojamojo turto ir patikos valdymo bei administravimo paslaugos; 
investicijų ar pensijų fondų patikos valdytojo pareigų vykdymo paslauga; vertybinių popierių patikos valdytojo 
pareigų vykdymo paslauga (administracinės paslaugos, susijusios su vertybinių popierių išleidimu bei registravimu 
ir palūkanų bei dividendų išmokėjimu). 
- Turto saugojimo paslaugos, kurioms priskiriamos vertingos asmeninės nuosavybės, iš kurios paprastai gaunamos 
pajamosteikiančios, įskaitant vertybinius popierius, saugojimo ir sąskaitybos paslaugų teikimą pagal nurodymus; 
turto saugojimo, seifo indėlių ir vertybinių popierių saugojimo paslaugos; audito patvirtinimo paslaugos, susijusios 
su klientų vertybiniais popieriais, laikomais turto saugojimo tikslais. 
 
6617 klasė. Finansinės konsultacijos, finansinių sandorių apdorojimas ir kliringo namų paslaugos. 
- Finansų konsultacinės paslaugos, kurioms priskiriamos konsultavimo finansų klausimais paslaugos, rinkos 
analizė ir tyrimai. 
- Finansinių sandorių apdorojimas ir tarpuskaitos namų paslaugos, kurioms priskiriamos tokios paslaugos, kaip 
finansinių balansų patvirtinimas, leidimo atlikti operacijas suteikimas, lėšų pervedimas į operacijas atliekančio 
subjekto sąskaitas ir iš jų, pranešimas apie atskiras operacijas ir kasdieninių suvestinių pateikimas bankams (arba 
kredito korteles išdavusiems subjektams); ir čekių, vekselių ir kitų mokėjimo pavedimų tarpuskaitos paslaugos. 
 
6618 klasė. Valiutos keitimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama:  
- Valiutos keityklų teikiamos užsienio valiutos keitimo paslaugos ir pan. 
 
665 grupė. Draudimo ir pensijų paslaugos. 
 
6651 klasė. Draudimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Draudimo brokerių ir agentų paslaugos. 
- Draudimo ir pensijų fondų produktų pardavimo paslaugos. 
- Draudimo polisų išdavimo paslaugos, teikiamos siekiant padengti gavėjų, priklausomų nuo apdrausto asmens 
mirties ar paveldėtojų kreditinius reikalavimus iki poliso galiojimo pabaigos. Polisai gali garantuoti visišką 
apsaugą arba juose gali būti numatytas taupymo komponentas. Polisai gali būti išduodami asmenims arba grupių 
nariams. 
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- Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo paslaugos (medicinos draudimo paslaugos, 
savanoriškojo sveikatos draudimo paslaugos ir pan.) 
- Draudimo nuo visų rūšių rizikos paslaugos. 
- Teisinės draudimo paslaugos. 
- Su transportu susijusios draudimo paslaugos, pavyzdžiui, motorinių transporto priemonių draudimo paslaugos, 
jūrų aviacijos ir kito transporto draudimo paslaugos, geležinkelio draudimo paslaugos, orlaivių draudimo 
paslaugos, laivų draudimo paslaugos. 
- Krovinių draudimo paslaugos. 
- Draudimo nuo žalos ar nuostolių paslaugos (šiai kategorijai priskiriamos draudimo nuo gaisro paslaugos, turto 
draudimo paslaugos, draudimo nuo dėl oro sąlygų patirtų nuostolių ir finansinių nuostolių paslaugos). 
- Motorinių transporto priemonių, orlaivių, laivų civilinės atsakomybės ir bendrosios civilinės atsakomybės 
paslaugos). 
- Kredito ir laidavimo draudimo paslaugos, kurioms priskiriamos ir rizikos valdymo draudimo paslaugos. 
- Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos, pavyzdžiui, naftos ar dujų platformų draudimo paslaugos, inžinerinio 
draudimo paslaugos, papildomosios draudimo paslaugos. 
- Draudimo kreditinių reikalavimų koregavimo paslaugos, kurioms priskiriamos draudimo kreditinių reikalavimų 
tyrimo, draudimo polisų ir įgaliotinių susitarimais padengiamų nuostolių ar žalos sumos nustatymo paslaugos; 
paslaugos, susijusios su ištirtų kreditinių reikalavimų nagrinėjimu ir patvirtintais mokėjimais; nuostolių įvertinimo 
paslaugos. 
- Draudimo kreditinių reikalavimų vertinimo ir koregavimo paslaugos (siekiant padengti dalį su prarastu laivu ar 
kroviniu susijusių nuostolių, laivų draudimo srityje nuostolis paskirstomas tarp laivo ir krovinio savininkų). 
- Draudimo kreditinių reikalavimų vertinimo ir koregavimo paslaugos. 
- Draudimo rizikos ir įmokų apskaičiavimo paslaugos. 
- Turto gelbėjimo administravimo paslaugos, išskyrus laivų turto gelbėjimo administravimo paslaugas. 
 
6652 klasė. Pensijų paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Planų, pagal kuriuos asmenims periodiškai mokamos išmokos, pasirašymo paslaugos. Pagal šiuos planus gali 
reikėti sumokėti vieną ar kelis įnašus; planai gali būti privalomi arba ne; juose gali būti iš anksto numatytos 
nominalios išmokos arba tos išmokos gali priklausyti nuo turto, kuriuo paremtas planas, rinkos vertės; jei šie planai 
susiję su užimtumu, keičiant darbą jie gali būti perkeliami į kitą darbo vietą arba ne. Gali būti nustatomas 
mažiausias arba didžiausias laikotarpis, per kurį išmokos išmokamos, paveldėtojams išmokos gali būti mokamos 
arba ne. 
- Planų, pagal kuriuos grupių nariams periodiškai mokamos išmokos, pasirašymo paslaugos. Pagal šiuos planus 
gali reikėti sumokėti vieną ar kelis įnašus; planai gali būti privalomi arba ne; juose gali būti iš anksto numatytos 
nominalios išmokos arba tos išmokos gali priklausyti nuo aspektų, kuriais paremtas planas, rinkos vertės; jei šie 
planai susiję su užimtumu, keičiant darbą jie gali būti perkeliami į kitą darbo vietą arba ne. Gali būti nustatomas 
mažiausias arba didžiausias laikotarpis, per kurį išmokos išmokamos, paveldėtojams išmokos gali būti mokamos 
arba ne. 
 
667 grupė. Perdraudimo paslaugos. 
 
6671 klasė. Gyvybės perdraudimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos: 
- Visų ar dalies draudimo polisų, kuriuos išdavė kitos draudimo bendrovės, perėmimo paslaugos. 
 
6672 klasė. Perdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos perdraudimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos: 
- Visų ar dalies draudimo polisų, kuriuos išdavė kitos draudimo bendrovės, perėmimo paslaugos. 
 
70 SKYRIUS. NEKILNOJAMOJO TURTO PASLAUGOS. 
 
701 grupė. Nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, paslaugos. 
 
7011 klasė. Nekilnojamojo turto užstatymo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Gyvenamojo nekilnojamojo turto užstatymas, kuris apima visų finansinių, techninių ir fizinių priemonių 
sutelkimą, kad vėliau būtų galima parduoti gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą. 
- Negyvenamojo nekilnojamojo turto užstatymas, kuris apima visų finansinių, techninių ir fizinių priemonių 
sutelkimą, kad vėliau būtų galima parduoti negyvenamąjį nekilnojamąjį turtą. 
 
7012 klasė. Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas. 
Šiai klasei priskiriama: 
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- Pastatų ir žemės pardavimo arba pirkimo paslaugos, kurioms priskiriamos savarankiškas pastato ir žemės 
pardavimas tais atvejais, kai pardavimas laikomas pardavėjo vykdomu biržos akcijų pardavimu, bet ne nuosavybės 
pardavimu, kai pardavimas yra parduodančiųjų subjektų nekilnojamojo turto perdavimas. 
- Namų pardavimas kartu su žeme, sudėtinių gyvenamųjų pastatų pardavimas su žeme ir atskirų gyvenamųjų 
vienetų tokiuose pastatuose, pavyzdžiui, atskirų prabangių ar kooperatinių butų, pardavimas; tokia nuosavybė gali 
būti arba išnuomojama, arba priklausyti pagal besąlygišką nuosavybės teisę. 
- Neužstatytos žemės pardavimas arba pirkimas, kurie apima savarankišką žemės pardavimą tais atvejais, kai 
pardavimas laikomas pardavėjo vykdomu biržos akcijų pardavimu; tokia neužstatyta žemė gali apimti smulkesnius 
neužstatytos žemės sklypus, ir žemė gali būti parduodama kaip parduodančiojo subjekto fiziškai padalyta 
neužstatyta žemė. 
 
702 grupė. Nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, nuomos ar lizingo 
paslaugos. 
 
7021 klasė. Gyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Savininkų ar nuomininkų kitiems subjektams teikiamos namų, butų, daugiabučių namų ar universalių pastatų, 
kurie visų pirma atlieka gyvenamųjų namų funkciją, nuomos ar išperkamosios nuomos paslaugos, susijusios su 
gyvenamosiomis savybėmis. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Viešbučių, motelių, apstatytų baldais kambarių, mokyklų bendrabučių, stovyklaviečių ir kitų apgyvendinimo 
vietų teikiamos apgyvendinimo paslaugos, priskiriamos 551 ir 552 grupėms. 
 
7022 klasė. Negyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Savininkų arba nuomininkų kitiems subjektams teikiamos nuomos arba išperkamosios nuomos paslaugos, 
susijusios su pramoniniais, komerciniais ar kitais negyvenamaisiais pastatais; pavyzdžiui, gamyklomis, biurų 
pastatais, sandėliais ar teatrais, parodų salėmis ir universaliaisiais pastatais, kurie visų pirma naudojami kaip 
negyvenamieji pastatai, arba žemės, miškų ūkio ir panašios paskirties nekilnojamuoju turtu. 
- Užrakinamųjų garažų ar kitų transporto priemonių stovėjimo aikštelių nuomos ar išperkamosios nuomos 
paslaugos mėnesiui arba metams. 
- Nuomos paslaugos, susijusios su priėmimo kambariais. 
 
703 grupė. Nekilnojamojo turto agentų paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį. 
 
7031 klasė. Pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Namų, butų, daugiabučių namų, biurų, gamyklų, parduotuvių ir kitos gyvenamosios bei negyvenamosios 
paskirties nekilnojamojo turto pardavimas ir panašios tarpininkavimo paslaugos, susijusios su gyvenamųjų ar 
negyvenamųjų pastatų pirkimu, pardavimu, nuoma bei vertinimu už mokestį ar pagal sutartį. 
 
7032 klasė. Žemės nuomos ar pardavimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties žemės pardavimas ir panašios tarpininkavimo paslaugos, susijusios 
su gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties žemės pirkimu, pardavimu, nuoma bei vertinimu už mokestį ar 
pagal sutartį. 
 
7033 klasė. Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto valdymo paslaugos, teikiamos už mokestį ar pagal sutartį, kurioms 
priskiriamos valdymo paslaugos, susijusios su institucijomis, daugiabučiais pastatais, nuomos surinkimo 
paslaugomis arba keliems savininkams bendrai priklausančiu būstu. 
- Negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto valdymo paslaugos, teikiamos už mokestį ar pagal sutartį, 
kurioms priskiriamos valdymo paslaugos, susijusios su žeme, komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, 
pramoninės paskirties nekilnojamuoju turtu, universaliaisiais pastatais, kurie visų pirma naudojami kaip 
negyvenamieji objektai, ir pan., arba žemės, miškų ūkių ir panašios paskirties nekilnojamuoju turtu. 
- Būsto paslaugos. 
 
71 SKYRIUS. ARCHITEKTŪROS, STATYBŲ, INŽINERIJOS IR INSPEKTAVIMO 
PASLAUGOS. 
X 
713 grupė. Inžinerijos paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
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- Civilinės inžinerijos konsultacinės paslaugos, kurios apima pagalbos, palaikymo ir rekomendacijų paslaugas, 
susijusias su inžinerija ir panašiais dalykais. 
- Konsultacinės inžinerijos paslaugos, susijusios su aplinka, energetika, pastatais, telekomunikacijomis, sauga ir 
sveikata. 
- Pastatų mechaninių ir elektros įrenginių, civilinės inžinerijos darbų, pramonės procesų ir gamybos inžinerinio 
projektavimo paslaugos ir pan. 
- Kitos inžinerijos paslaugos, pavyzdžiui, gręžimo purvo inžinerijos paslaugos, geotechninės inžinerijos paslaugos, 
mechaninės inžinerijos paslaugos, antikorozinės inžinerinės paslaugos ir pan. 
- Visiškai kompleksinės visiškai užbaigtų projektų, pavyzdžiui, transporto infrastruktūros, vandens tiekimo ir 
sanitarinių sąlygų priežiūros darbų, gamybos įmonių ir kitų statybos darbų statybos inžinerijos paslaugos. 
- Planavimo ir ikinvesticiniai tyrimai. 
- Parengiamasis ir galutinis projektavimas, įskaitant visas būtinas konstrukcijų, mechaninio ir elektros 
projektavimo paslaugas. 
- Bendras vertinimas, statybų grafiko sudarymas, pasiūlymo techninių sąlygų nustatymas. 
- Rangovų darbų ar techninių paslaugų patikrinimas ir priėmimas. 
- Bet kokios kitos inžinerinės paslaugos, jei jos yra bendro visiškai užbaigto projekto paslaugų paketo dalis. 
- Geologinės, geofizinės ir kitos mokslinės žvalgymo paslaugos, įskaitant topografines paslaugas. 
- Podirvio tyrinėjimo paslaugos taikant seismografinius, gravimetrinius ir magnetometrinius metodus bei kitus 
podirvio tyrinėjimo metodus. 
- Paviršiaus tyrinėjimo paslaugos, kurioms priskiriamas informacijos apie žemės sklypo formą, vietą ir ribas 
surinkimą siekiant sudaryti žemėlapį. 
- Kartografavimo paslaugos, kurioms priskiriamas įvairių rūšių žemėlapių rengimas ir peržiūrėjimas, naudojant 
tiriamosios veiklos rezultatus, kitus žemėlapius ir kitus informacijos šaltinius. 
- Tyrinėjimo paslaugos (įskaitant fotogrametrijos paslaugas) ir techninės paslaugos (techninio valdymo paslaugos, 
techninės pagalbos paslaugos ir pan.). 
 
714 grupė. Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
- Miestų planavimo paslaugos, susijusios su koordinuotos miesto plėtros paslaugomis. 
- Kraštovaizdžio architektūros paslaugos, susijusios su planavimo ir projektavimo paslaugomis parkų, komercinės 
ir gyvenamosios paskirties žemės ir pan. kraštovaizdžio formavimo reikmėms. 
 
716 grupė. Techninio tikrinimo, analizės ir konsultavimo paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
- Sudėties ir švarumo tikrinimo bei analizės paslaugos, kurios apima tokių medžiagų, kaip oras, vanduo, atliekos, 
kuras, metalai, dirvožemis, mineralai, maisto produktai ir chemikalai, cheminių ir biologinių savybių tyrimą ir 
analizę; atitinkamų mokslo sričių, pavyzdžiui, mikrobiologijos, biochemijos, bakteriologijos ir pan. tyrimo ir 
analizės paslaugos arba fizinių savybių, įtempimo, kietumo, atsparumo poveikiui, atsparumo nuovargiui ir aukštos 
temperatūros poveikio tyrimas ir analizė. 
- Techninio patikrinimo ir tyrimo paslaugos, kurios apima mašinų, variklių, įrankių, prietaisų ir kitų įrenginių, 
sudarytų iš mechaninių ir elektroninių detalių, mechaninių ir elektrinių savybių tyrimo ir analizės paslaugos arba 
automobilių, motociklų, autobusų, sunkvežimių ir kitų kelių transporto priemonių techninio tikrinimo paslaugos. 
- Pastatų, inžinierių konstrukcijų ir pan. techninio tikrinimo ir tyrimo paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Padarytos žalos įvertinimo draudimo įmonių vardu paslaugos, priskiriamos 6721 klasei. 
- Medicininės analizės ir tyrimo paslaugos, priskiriamos 8514 klasei. 
 
72 SKYRIUS. IT PASLAUGOS: KONSULTAVIMAS, PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMAS, 
INTERNETAS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS. 
Siekiant pateikti tikslesnį apibūdinimą, reikėtų naudotis papildomo žodyno J skirsniu „Kitos 
naudojimosi kompiuteriu, informacinėmis arba ryšių technologijomis ypatybės”. 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos, priskiriamos 48 skyriui. 
 
721 grupė. Techninės kompiuterių įrangos konsultacinės paslaugos. 
Šiai grupei priskiriamos konsultacijos ir pagalba, susijusios su įmonių ir institucijų kompiuterinių išteklių 
valdymu.  
Šiai grupei nepriskiriamos: 
- Konsultacijos techniniais klausimais, susijusios su kompiuterių sistemomis ir priskiriamos 7222 klasei. 
 
722 grupė. Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos. 
 
7221 klasė. Programavimo paslaugos, susijusios su programinės įrangos produktų paketais. 
Šiai klasei priskiriama: 
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- Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga, kurios apima sistemų ir 
vartotojo priemonių programinės įrangos paketų kūrimą ir pardavimą. 
- Programavimo paslaugos, susijusios su taikomąja programine įranga, kurios apima taikomosios programinės 
įrangos paketų kūrimą ir pardavimą. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Mažmeninė prekyba programinės įrangos paketais, priskiriama 527 grupei. 
 
7222 klasė. Sistemų ir techninės konsultacinės paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Konsultacinės paslaugos, susijusios su mažmeniniu pardavimu, priskiriamos 555 grupei. 
- Darbuotojų mokymas naudotis kompiuterių sistema, priskiriamas 8042 klasei. 
 
7223 klasė. Vartotojų programinės įrangos kūrimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamas programinės įrangos kūrimas (analizė, projektavimas ir programavimas) konkrečiam 
klientui, siekiant įvykdyti jo reikalavimus, ir programinės įrangos paketų pakeitimai. 
 
7224 klasė. Sisteminės analizės ir programavimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos kiekvieną dieną sistemų analitikų ir (arba) programuotojų teikiamos paslaugos, 
sudarančios galimybę dalyvauti viename iš sistemos kūrimo etapų. Klientas prižiūri jų darbą ir pasilieka teisę į to 
darbo rezultatus.  
Šiai klasei nepriskiriamas: 
- Kliento užsakytos programinės įrangos pristatymas, kai kūrėjas prižiūri ir dalyvauja visuose kūrimo projekto 
etapuose (analizėje, projektavime ir programavime), priskiriamas 7223 klasei. 
 
7225 klasė. Sistemų ir aptarnavimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos pagalbinės paslaugos, skirtos palaikyti gerą kompiuterių sistemų (programinės įrangos) 
būklę. Tai gali būti korekcinė arba prevencinė priežiūra. 
 
7226 klasė. Su programine įranga susijusios paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos su programine įranga susijusios paslaugos, kurios nepriskiriamos jokioms kitoms klasėms, 
pavyzdžiui, programinės įrangos įdiegimo paslaugos; programinės įrangos tiražavimo paslaugos (apima 
pagrindinio programinės įrangos varianto tiražavimo į įvairių rūšių diskus ir juostas paslaugas) ir pan. 
 
723 klasė. Duomenų paslaugos. 
Pastaba. Paslaugos, kai tiekėjas naudojasi kompiuteriu kaip įprasta priemone, nepriskiriamos šiai grupei, bet 
klasifikuojamos pagal teikiamų paslaugų pobūdį.  
 
7232 klasė. Duomenų bazės paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos duomenų bazės pridėtinės vertės paslaugos ir duomenų valdymo paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Telekomunikacijų tinklo paslaugos, kurios yra būtinos siekiant prisijungti prie duomenų bazių, priskiriamos 6421 
klasei. 
- Paslaugos, susijusios su dokumentų paieška, priskiriamos 9251 klasei. 
 
73 SKYRIUS. MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS PASLAUGOS BEI SU 
JOMIS SUSIJUSIOS KONSULTACINĖS PASLAUGOS. 
Siekiant pateikti tikslesnį apibūdinimą, reikėtų naudotis papildomo žodyno R skirsniu „Kitos mokslinių 
tyrimų ypatybės“.  
Šiam skyriui nepriskiriamos: 
- Rinkos tyrimų paslaugos, priskiriamos 7931 klasei. 
 
731 grupė. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės taikomosios veiklos paslaugos. 
Šiai priskiriama:  
- Socialinių ir humanitarinių mokslų, ekonomikos, teisės, kalbotyros, kalbų ir pan. mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės taikomosios veiklos paslaugos. 
- Mokslinių tyrimų laboratorinės paslaugos. 
- Jūrinių tyrimų paslaugos. 
 
75 SKYRIUS. ADMINISTRAVIMO, GYNYBOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS PASLAUGOS. 
 
751 grupė. Administravimo paslaugos. 
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7511 klasė. Bendrosios paslaugos visuomenei. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Įvairių skirtingo lygmens valdžios institucijų, t. y. centrinės, regionų ir vietos valdžios institucijų ar ministerijų ir 
kitų administracijos darbuotojų ar patarėjų, dirbančių įstatymų vykdomosios ar įstatymų leidžiamosios valdžios 
institucijose, teikiamos įstatymų vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios paslaugos. 
- Administracinės paslaugos, susijusios su verslo operacijomis, apimančios viešojo administravimo paslaugas, 
susijusias su žemės ūkiu, miškininkyste, žuvininkyste ir medžiokle, kuru ir energija, kasyba ir mineraliniais 
ištekliais, gamyba ir statyba, transportu ir susisiekimu, prekyba ir viešuoju maitinimu, viešbučiais ir restoranais 
arba ekonominiais, komerciniais ir darbo jėgos klausimais. 
 
752 grupė. Paslaugų teikimas bendruomenei. 
 
7521 klasė. Paslaugos, susijusios su užsienio reikalais, ir kitos paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Su užsienio reikalais susijusios administracinės paslaugos, diplomatinės ir konsulinės paslaugos, kurioms 
priskiriamos administracinės, operacinės ir pagalbinės paslaugos užsienio reikalų ministerijoms ir diplomatinėms 
bei konsulinėms misijoms, esančioms užsienyje ar tarptautinių organizacijų biuruose arba informacijos ir kultūros 
paslaugos, teikiamos už šalies ribų, įskaitant bibliotekas, skaityklas ir informacijos paslaugas, teikiamas užsienyje. 
- Paslaugos, susijusios su užsienio ekonomine pagalba, kurioms priskiriamos administracinės paslaugos, susijusios 
su ekonomine pagalba besivystančioms šalims, techninė pagalba ir mokymai arba su tuo susijusi pagalba. 
- Paslaugos, susijusios su užsienio karine pagalba, kurioms priskiriamos administracinės paslaugos, susijusios su 
karine pagalba, dotacijomis ar paskolomis karinei pagalbai teikti, dalyvavimas tarptautinėse taikos palaikymo 
pajėgų veiksmuose. 
 
7524 klasė. Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Visuomenės saugumo paslaugos, kurioms priskiriamos valdžios institucijų finansuojamų policijos pajėgų bei 
uostų policijos, pasienio policijos, pakrančių apsaugos ir kitų specialiųjų policijos pajėgų teikiamos 
administracinės ir operacinės paslaugos; policijos paslaugos, susijusios su eismo reguliavimu, užsieniečių 
registravimu, policijos laboratorijų eksploatavimu ir policijos įrašų priežiūra. 
- Viešosios teisėtvarkos paslaugos, kurioms priskiriami viešosios tvarkos ir saugumo skatinimo veiklos 
administravimas, reguliavimas ir palaikymas bei atitinkamos bendros politikos vystymas. 
 
7525 klasė. Ugniagesių ir gelbėjimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Ugniagesių paslaugos, kurioms priskiriamos valdžios institucijų finansuojamų paprastų ir pagalbinių ugniagesių 
komandų teikiamos gaisrų gesinimo ir gaisrų prevencijos administracinės ir operacinės paslaugos. 
- Gelbėjimo paslaugos. 
 
753 grupė. Privalomojo socialinio draudimo paslaugos. 
 
7532 klasė. Valdžios sektoriaus darbuotojų pensijų sistemos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Valdžios sektoriaus darbuotojų pensijų programų viešojo administravimo paslaugos. 
- Valdžios sektoriaus darbuotojų ir jų paveldėtojų išėjimo į atsargą, pensijų ir negalios planus administracinės ir 
operacinės paslaugos, įskaitant valdžios sektoriaus socialinės paramos programos, skirtos kompensuoti ilgalaikį 
pajamų negavimą dėl dalinio ar visiško darbingumo praradimo. 
 
7533 klasė. Šeimos pašalpos. 
Šiai klasei priskiriamos su pajamomis susijusios pagalbos namų ūkiams ir šeimoms viešojo administravimo, 
operacinės ir paramos paslaugos. 
 
7534 klasė. Vaiko pašalpos 
Šiai klasei priskiriamos su pajamomis susijusios pagalbos namų ūkiams ir šeimoms, kuriose yra išlaikomų vaikų, 
viešojo administravimo, operacinės ir paramos paslaugos. 
 
76 SKYRIUS. PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU NAFTOS IR DUJŲ PRAMONE. 
Šiam skyriui nepriskiriama: 
- Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų pramone, priskiriamos 7135 klasei. 
- Derikų statymo, remonto ir išmontavimo paslaugos, priskiriamos 4525 ir 5053 klasėms. 
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77 SKYRIUS. ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS IR 
BITININKYSTĖS PASLAUGOS. 
 
771 grupė. Žemės ūkio paslaugos.  
Šiai grupei priskiriamos paslaugos, susijusios su žemės ūkio produktų gamyba, daugiausia teikiamos žemės ūkio 
produktų gamybos vietoje, pavyzdžiui, laukų paruošimas, pasėlių sėjimas ir priežiūra, vaismedžių ir vynuogynų 
genėjimas, ryžių persodinimas ir burokų retinimas, medvilnės valymo paslaugos, derliaus nurinkimas ir 
paruošimas pagrindinėms rinkoms, kitos žemės ūkio produktams gaminti būtinos paslaugos. 
 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Purškimo iš oro paslaugos, priskiriamos 6044 klasei. 
 
772 grupė. Miškininkystės paslaugos.  
Šiai grupei priskiriama: 
- Medienos ruošos paslaugos ir paslaugos, susijusios su medienos ruoša, pavyzdžiui, statybinės miško medžiagos 
kirtimo paslaugos, rastų vežimo mišku paslaugos, medžių retinimo paslaugos, medžių kirtimo paslaugos, medžių 
priežiūros paslaugos. 
- Medienos impregnavimo paslaugos, kurioms priskiriamos medienos impregnavimo arba cheminio apdirbimo 
konservantais ar kita medžiaga (įskaitant statybinės medienos džiovinimą). 
- Paslaugos, susijusios su miškininkystės produktų gamyba, pavyzdžiui, miškų persodinimas, užsodinimas, 
retinimas, miškų inventorizavimo paslaugos, statybinės medienos vertinimas, miškininkystės vadybos paslaugos, 
įskaitant žalos miškui vertinimo paslaugos. 
 
773 grupė. Sodininkystės paslaugos.  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Kraštovaizdžio architektūros paslaugos, priskiriamos 7142 klasei. 
 
775 grupė. Gyvulininkystės paslaugos.  
Šiai grupei priskiriamos paslaugos, būtinos gyvulininkystės produktams gaminti, pavyzdžiui, dirbtinis 
apvaisinimas, avių kirpimas, bandų priežiūra ir valdymas, medžiojamųjų gyvūnų veisimo paslaugos. 
 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Veterinarijos paslaugos, priskiriamos 852 grupei. 
 
79 SKYRIUS. VERSLO PASLAUGOS: TEISINĖS, RINKODAROS, KONSULTAVIMO, ĮDARBINIMO, 
SPAUSDINIMO IR APSAUGOS. 
Siekiant pateikti išsamesnį 791 grupės „Teisinės paslaugos“ apibūdinimą, reikėtų naudotis papildomo 
žodyno Q skirsniu „Kitos reklamos ir teisinių konsultacinių paslaugų ypatybės“. 
Siekiant pateikti išsamesnį 79341 kategorijos „Reklamos paslaugos“ apibūdinimą, reikėtų naudotis 
papildomo žodyno Q skirsniu „Kitos reklamos ir teisinių konsultacinių paslaugų ypatybės“. 
Siekiant pateikti išsamesnį 7981 klasės „Spausdinimo paslaugos“ apibūdinimą, reikėtų naudotis 
papildomo žodyno T skirsniu „Kitos spausdinimo paslaugų ypatybės”. 
Siekiant pateikti išsamesnį 793 grupės „Ekonominiai tyrimai“ apibūdinimą, reikėtų naudotis papildomo 
žodyno R skirsniu „Kitos mokslinių tyrimų ypatybės”. 
 
791 grupė. Teisinės paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
- Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugos, kurioms priskiriamos konsultacijos, atstovavimas, dokumento 
rengimas ir kitos paslaugos, susijusios su baudžiamąja teise ir kitomis teisės sritimis, pusiau juridinių teismų, 
tribunolų, kolegijų ir pan. įstatyminės procedūros. 
- Patentų ir autorių teisių konsultacinės paslaugos, kurioms priskiriamos ruošimo, rengimo ir sertifikavimo 
paslaugos, susijusios su patentais ir autorių teisėmis; įvairių susijusių teisinių paslaugų teikimas, įskaitant 
konsultacijas ir įvairių užduočių, būtinų patentams ir autorių teisėms parengti ar sertifikuoti, vykdymas. 
- Teisinės dokumentavimo ir sertifikavimo paslaugos, kurioms priskiriami teisinių dokumentų, išskyrus patentus ir 
autorių teises, ruošimo, rengimo ir sertifikavimo paslaugos; įvairių susijusių teisinių paslaugų teikimas, įskaitant 
konsultacijas ir įvairių užduočių, būtinų tokiems dokumentams parengti ar sertifikuoti, vykdymą; testamentų, 
vedybinių sutarčių, komercinių sutarčių, įmonių įstatų ir pan. rengimas. 
- Teisinės konsultavimo ir informacijos paslaugos, kurioms priskiriamos klientams teikiamos konsultacinės 
paslaugos, susijusios su teisės aktuose nustatytomis jų teisėmis ir pareigomis; informacijos apie kitoms klasėms 
nepriskiriamus teisinius klausimus teikimas; tokios paslaugos, kaip sąlyginio deponavimo paslaugos ir 
nekilnojamojo turto padalijimo paslaugos. 
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792 grupė. Apskaitos, audito ir fiskalinės paslaugos. 
Šiai priskiriama: 
- Apskaitos paslaugos, kurioms priskiriamos tokios paslaugos, kaip buhalterijos paslaugos, apimančios verslo 
operacijų klasifikavimą ir registravimą pinigine išraiška ar kokiu nors matavimo vienetu apskaitos knygose, arba 
finansinių atskaitomybių rengimo paslaugas, įskaitant ataskaitų rengimą pagal kliento pateiktą informaciją, verslo 
mokesčių deklaracijų rengimą, kai tokios paslaugos teikiamos kaip kartu su finansinių atskaitomybių rengimo 
paslaugomis už vienkartinį mokestį. 
- Audito paslaugos, kurioms priskiriamos tokios paslaugos, kaip finansinio audito paslaugos, įskaitant apskaitos 
įrašų ir kitų iš organizacijos gautų patvirtinančių įrodymų tyrimą, siekiant pareikšti nuomonę apie jos finansines 
atskaitomybes, arba kitos audito paslaugos, pavyzdžiui, vidaus audito paslaugos, įstatymais nustatyto audito 
paslaugos, sukčiavimų audito paslaugos ar apskaitos tikrinimo paslaugos, kurioms priskiriamos metinių ir tarpinių 
finansinių atskaitomybių ir kitos apskaitos informacijos tikrinimo paslaugos; patikrinimo apimtis yra kiek mažesnė 
už audito, todėl patikimumo lygmuo yra žemesnis. 
- Fiskalinės paslaugos, kurioms priskiriamos mokesčių konsultacinės paslaugos, įskaitant konsultacijas įmonėms ir 
privatiems asmenims siekiant sumažinti mokesčius; finansinių atskaitomybių ar dokumentų sudarymas ir gynimas 
reaguojant į institucijų prašymus; paslaugos, kurioms priskiriama pagalba įmonėms mokesčių planavimo ir 
kontrolės klausimais bei visų dokumentų rengimas arba mokesčių deklaracijų pildymo paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriamos: 
- Apskaitos paslaugos, kurios yra vadybos paslaugų dalis, priskiriamos 7941 klasei. 
 
793 grupė. Rinkos ir ekonominiai tyrimai; apklausos ir statistika. 
 
7931 klasė. Rinkos tyrimų paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Rinkos tyrimų paslaugos, kurioms priskiriama rinkos analizė, konkurencijos ir vartotojų elgsenos analizė, 
mokslinių tyrimų monografų, statistikos, ekonometrinių modelių, tyrimų ir pan. naudojimas, galimybių tyrimas, 
veiklos rezultatų peržiūros paslaugos. 
 
7932 klasė. Viešosios nuomonės tyrimų paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Viešosios nuomonės tyrimų paslaugos, kurios apima tyrimo, atliekamo siekiant gauti informacijos apie viešąją 
nuomonę socialiniais, ekonominiais, politiniais ir kitais klausimais, paslaugas. 
 
7534 klasė. Reklamos ir rinkodaros paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Reklamos paslaugos, pavyzdžiui, reklamos ploto ar laiko pardavimo ar išperkamosios nuomos paslaugos, 
reklamos kūrimo ir įdėjimo paslaugos, lauko ir radijo reklamos paslaugos; pavyzdžių ir kitos reklaminės 
medžiagos pristatymo paslaugos. 
- Rinkodaros paslaugos, pavyzdžiui, skatinimo paslaugos, su klientais susijusios paslaugos, klientų tyrimų 
paslaugos, klientų poreikių patenkinimo tyrimai, klientų aptarnavimo paslaugos, klientų lojalumo programos. 
 
794 grupė. Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Vadybos duomenų apdorojimo sistemų moksliniai tyrimai, priskiriami 721 grupei. 
- Konsultavimo trumpalaikio investicijų portfelio valdymo klausimais paslaugos, priskiriamos 661 grupei. 
- Reklamos paslaugos, priskiriamos 79341 kategorijai. 
- Vienos iš ginčo šalių atstovavimo paslaugos ir konsultavimo paslaugos darbo santykių srityje, priskiriamos 9811 
klasei. 
 
7941 klasė. Verslo ir valdymo konsultacinės paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Verslo plėtros konsultacinės paslaugos, kurios apima konsultavimo, orientavimo ir operacinės pagalbos paslaugas, 
susijusias su verslo politika ir strategija, ir bendrą organizacijos planavimą, formavimą ir valdymą. 
- Finansų valdymo konsultacinės paslaugos (išskyrus pelno mokesčio klausimais), kurios skirstomos į 
konsultavimo, orientavimo ir operacinės pagalbos paslaugas, susijusias su finansinio pobūdžio sprendimų sritimis 
(kapitalo investicijų pasiūlymų analizė, įmonės vertinimas prieš susijungimus ir įsigijimus ir pan.). 
- Rinkodaros valdymo konsultacinės paslaugos, kurios apima konsultavimo, orientavimo ir operacinės pagalbos 
paslaugas, susijusias su organizacijos rinkodaros strategija ir rinkodaros veikla. 
- Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacinės paslaugos, kurios apima į konsultavimo, orientavimo ir operacinės 
pagalbos paslaugas, susijusias su organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymu. 
- Gamybos valdymo konsultacinės paslaugos, kurioms priskiriamos konsultavimo, orientavimo ir operacinės 
pagalbos paslaugos, susijusios su produktyvumo didinimo, gamybos sąnaudų mažinimo ir produktų kokybės 
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gerinimo metodais. Konsultacijų gamybos klausimais užduotys gali būti susijusios su kokybės kontrolės 
standartais, dizainu, veiklos rezultatais ir pan. 
- Viešųjų ryšių paslaugos, kurios apima konsultavimo, orientavimo ir operacinės pagalbos paslaugas, susijusias su 
organizacijos ar asmens įvaizdžio ir santykių su plačiąja visuomene, vyriausybe, rinkėjais, akcininkais ir kitais 
subjektais gerinimu. 
- Kitos vadybos konsultacinės paslaugas, susijusios su kitais klausimais, pavyzdžiui, saugos konsultacinės 
paslaugos, viešųjų pirkimų konsultacinės paslaugos, aplinkos poveikio konsultacinės paslaugos.  
 
7942 klasė. Su valdymu susijusios paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Projektų valdymo paslaugos, kurios apima išteklių koordinavimo ir priežiūros paslaugas rengiant, įgyvendinant ir 
pabaigiant projektą kliento vardu (projektų valdymo paslaugos gali būti susijusios su biudžeto, apskaitos ir sąnaudų 
kontrole, viešaisiais pirkimais, terminų ir kitų veiklos sąlygų planavimu, koordinavimu ir subrangovo darbais, 
patikrinimu, kokybės kontrole ir pan.). 
- Arbitražo ir taikinimo paslaugos, kurios apima pagalbos paslaugas, susijusias su arbitražu ar tarpininkavimu 
sprendžiant darbuotojų ir vadovų bei įmonių ir asmenų ginčus. 
- Projektų valdymo paslaugos, susijusios su statybos ir civilinės inžinerijos darbais, priskiriamos šiai kategorijai. 
 
796 grupė. Darbo jėgos atrankos paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Specializuotų namų ūkio paslaugų teikimo paslaugos, teikiamos tiekėjui parūpinant darbuotojus iš savo 
apmokamų darbuotojų sąrašo, klasifikuojamos pagal teikiamas paslaugas, pvz., valymo paslaugos, priskiriamos 
909 grupei. 
- Agentų ir agentūrų paslaugos, teikiamos asmenų, paprastai siekiančių dalyvauti kino filmų, spektaklių ar kitų 
pramogų kūrime arba sporto renginiuose, vardu, priskiriamos 799 grupei. 
 
7961 klasė. Personalo įdarbinimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos personalo įdarbinimo paslaugos, kurios apima kitų subjektų įdarbinamo vykdomojo 
personalo paiešką, atranką ir perdavimą. 
 
7962 klasė. Aprūpinimo personalu, įskaitant laikinus darbuotojus, paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamas kliento aprūpinimas personalu, kurį pasamdo darbo užmokestį mokantis tiekėjas. 
 
797 grupė. Tyrimo ir apsaugos paslaugos. 
 
7971 klasė. Apsaugos paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Signalizacijos sistemų stebėsenos paslaugos, kurios apima apsaugos sistemų prietaisų stebėjimą. 
- Apsaugos paslaugos, kurios apima apsaugos paslaugų teikimą, aprūpinimą pasamdytu personalu, kuris užtikrintų 
žmonių ar privačios, pramoninės ar komercinės nuosavybės apsaugą, saugodamas ją nuo gaisro, vagysčių, 
vandalizmo ar neteisėto patekimo. 
- Stebėjimo paslaugos, pavyzdžiui, suradimo sistemų paslaugos. 
- Patrulių paslaugos. 
 
7972 klasė. Tyrimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Paslaugos, kurias sudaro kliento pateiktų atvejų, susijusių su nusikaltimais, vagystėmis, sukčiavimu, vagiliavimu 
parduotuvėse, dingusiais asmenimis ir kita teisėta ar neteisėta praktika, tyrimas. 
- Vidaus ir slaptas tyrimas. 
- Apsaugos nuo vagiliavimo parduotuvėse paslaugos. 
- Detektyvų agentūrų paslaugos. 
 
799 grupė. Įvairios verslo ir su verslu susijusios paslaugos. 
 
7991 klasė. Valdymo holdingų paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Finansinių kontroliuojančiųjų bendrovių valdymo vadybos paslaugos, priskiriamos 66 skyriui. 
 
7992 klasė. Pakavimo ir susijusios paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos paslaugos, kurias sudaro prekių, pavyzdžiui, maisto produktų, farmacijos produktų, 
buitinių valiklių, tualeto preparatų ir techninės įrangos, pakavimas kitiems subjektams, naudojant automatizuotą ar 
rankinio valdymo pakavimo įrangą. Šioms paslaugoms priskiriami ir siuntinių pakavimas bei dovanų įvyniojimas. 
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Šiai klasei nepriskiriama: 
- Su transportu susijusios pakavimo ir sudėjimo į dėžes paslaugos, priskiriamos 63 skyriui. 
- Įpakavimo projektavimo paslaugos, priskiriamos 7993 klasei. 
Jei pakavimo paslaugos apima ir klientui priklausančių medžiagų perdirbimą į kitą produktą (pvz., sumaišomi 
vanduo ir gaiviųjų gėrimų koncentratas, prieš konservuojant žuvis verdama ir (arba) kepama, kremui pagaminti 
sumaišomi kremas ir dažomosios medžiagos), šios paslaugos priskiriamos atitinkamam skirsniui. 
 
7993 klasė. Specialiosios projektavimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos paslaugos, kurios apima įvairių produktų dizaino kūrimo ir pavyzdžių rengimo paslaugas, 
suderinant estetinius aspektus su techniniais ir kitais reikalavimais, pavyzdžiui:  
- Interjero dekoravimo paslaugos. 
- Interjero projektavimo paslaugos. 
- Pagalbinės projektavimo paslaugos. 
- Baldų projektavimo paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Pramonės produktų techninio projektavimo paslaugos, priskiriamos 7132 klasei. 
- Grafinio dizaino paslaugos, priskiriamos 7982 klasei. 
- Reklamos grafinio išdėstymo paslaugos, priskiriamos 7934 klasei. 
 
7994 klasė. Inkasavimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos paslaugos, kurios apima sąskaitų, čekių, sutarčių ar vekselių surinkimą ir pinigų pervedimą 
klientui; sąskaitų ir skolų surinkimo paslaugas ir vėluojančių mokėjimų išieškojimo paslaugas, visišką nesumokėtų 
sąskaitų ir skolų supirkimą bei išieškojimą. 
 
7995 klasė. Parodų, mugių ir kongresų organizavimo paslaugos.  
Šiai klasei priskiriamos paslaugos, kurios apima renginių (parodomųjų komercinių renginių ar parodų) 
organizavimą; mokslinių ar kultūrinių susitikimų ir kongresų organizavimą; parodų įrangos, susijusios su parodos 
organizavimu, tiekimą ir montavimą. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Meninės paskirties patalpų eksploatavimo paslaugos, priskiriamos 9232 klasei. 
- Sporto renginių organizavimo paslaugos, priskiriamos 9262 klasei. 
 
7996 klasė. Fotografijos ir pagalbinės paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Duomenų fotogrametrinis įrašymas ir surinkimas per palydovą, priskiriami 7135 klasei. 
 
80 SKYRIUS. ŠVIETIMO IR MOKYMO PASLAUGOS. 
 
801 grupė. Pradinio mokymo paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
- Ikimokyklinio ugdymo paslaugos, kurias paprastai teikia darželiai ar specialūs pradinių mokyklų skyriai; šiomis 
paslaugomis visų pirma siekiama supažindinti labai mažus vaikus su aplinka, į kuria jie pateks mokydamiesi 
mokykloje. 
- Kitos pirmo lygmens pradinio mokymo paslaugos; tokiomis mokymo paslaugomis siekiama mokiniams perteikti 
pagrindines žinias apie įvairius dalykus. Šioms paslaugoms būdingas palyginti neaukštas specializacijos lygmuo. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Vaikų priežiūros dieną paslaugos, priskiriamos 8531 klasei. 
 
802 grupė. Vidurinio mokymo paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
- Techninio ir profesinio vidurinio mokymo paslaugos (išskyrus specialias paslaugas, skirtas neįgaliesiems), kurios 
yra žemesnio nei universiteto lygmens techninio ir profesinio mokymo paslaugos. Tokias mokymo paslaugas 
sudaro programos, kuriose akcentuojama dalyko specializacija ir teorinių bei praktinių įgūdžių lavinimas; paprastai 
didžiausias dėmesys skiriamas konkrečiai profesijai būtinų žinių taikymui. 
 
803 grupė. Aukštojo mokslo paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
- Aukštesniojo techninio ir profesinio mokymo paslaugos. Kalbant apie dėstomus dalykus – tokias mokymo 
paslaugas sudaro daug įvairių programų; pabrėžiamas praktinių įgūdžių lavinimas, tačiau daug dėmesio skiriama ir 
pagrindinėms teorinėms žinioms (pvz., medicininio mokymo paslaugos, saugos mokymo paslaugos, specialiojo 
mokymo paslaugos). 
- Kitos aukštojo mokslo paslaugos, apimančios mokymo paslaugas, kurias suteikus įgyjamas aukštojo mokslo ar jį 
atitinkantis laipsnis; tokias mokymo paslaugas teikia universitetai arba specializuotos profesinės įstaigos; 
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programose pabrėžiama ne tik teorinių žinių svarba, bet ir siekiama studentus parengti dalyvavauti naujų sričių 
moksliniuose tyrimuose. 
 
804 grupė. Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos. 
 
8043 klasė. Universitetinio suaugusiųjų švietimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Suaugusiųjų, kurie nepriklauso įprastinei mokyklų ar universitetų sistemai, švietimo paslaugos; tokias mokymo 
paslaugas kaip dienines ar vakarines paskaitas gali teikti mokyklos arba specialios suaugusiųjų mokymo įstaigos. 
- Švietimo paslaugos, teikiamos kaip radijo ar televizijos laidos ir kaip nuotolinio bei kompiuterizuoto mokymo 
paslaugos; programose gali būti numatyti bendrieji ir profesiniai dalykai. 
 
85 SKYRIUS. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIO DARBO PASLAUGOS. 
 
851 grupė. Sveikatos priežiūros paslaugos. 
 
8511 klasė. Ligoninių ir kitos susijusios paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos ligoninių paslaugos, kurios pagal gydytojų nurodymus teikiamos daugiausia ligoninėje 
besigydantiems pacientams ir kuriomis siekiama gydyti pacientą, atkurti gerą jo sveikatos būklę ir (arba) ją 
išsaugoti, pavyzdžiui: 
- Medicinos ir paramedicinos paslaugos.  
- Laboratorijų techninės paslaugos. 
- Radiologų ir anesteziologų paslaugos ir pan. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Poliklinikų teikiamos paslaugos, priskiriamos 8512 klasei. 
- Stomatologinės paslaugos, priskiriamos 8513 klasei. 
- Greitosios pagalbos paslaugos, priskiriamos 8514 klasei. 
 
8512 klasė. Medicinos praktika ir kitos susijusios paslaugos. 
 
Šiai klasei priskiriama: 
- Bendrosios praktikos gydytojų teikiamos konsultavimo ir gydymo paslaugos, kurios apima gydytojų teikiamas 
bendro pobūdžio fizinių ir (arba) psichinių ligų ptrevencijos, diagnozavimo ir gydymo paslaugas. Šios paslaugos 
nėra susijusios vien tik su specifinėmis ar konkrečiomis sveikatos būklėmis, ligomis ar kūno vietomis. Jos gali būti 
teikiamos vykdant bendrosios praktikos gydytojo veiklą; taip pat jas gali teikti poliklinikos, įmonių, mokyklų 
klinikos ir pan.  
- Pediatrijos, ginekologijos (akušerijos), neurologijos ir pan. medicinos ir chirurgijos specialistų teikiamos 
konsultavimo ir gydymo paslaugos; poliklinikų teikiamos gydymo paslaugos; organizmo funkcijų tyrimai ir 
medicininių vaizdinių duomenų aiškinimas. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Medicinos laboratorijų teikiamos paslaugos, priskiriamos 8514 klasei. 
 
8513 klasė. Stomatologijos praktika ir kitos susijusios paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Ortodontinės paslaugos, pvz., atsikišusių dantų, kryžminio sąkandžio gydymas ir pan., net jei paslaugos 
teikiamos ligoninėse besigydantiems pacientams; burnos chirurgijos srities paslaugos; kitos specializuotos 
stomatologinės paslaugos, pvz., periodontijos, endodontijos srities ir pan. paslaugos. 
- Kitos stomatologinės praktikos paslaugos, kurios apima dantų ligų, kuriomis serga pacientas, prevenciją, 
diagnozavimą ir gydymą. Šios stomatologinės paslaugos gali būti teikiamos sveikatos priežiūros klinikose, 
pavyzdžiui, mokyklų, įmonių ir pan. klinikose bei stomatologo kabinetuose. Šios paslaugos apima bendrąsias 
stomatologines paslaugas, pavyzdžiui, įprastinį dantų patikrinimą, prevencinę dantų priežiūrą, ėduonies gydymą ir 
pan. 
 
8514 klasė. Įvairios sveikatos priežiūros paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Medicinos personalo teikiamos paslaugos, pavyzdžiui, akušerių paslaugos, kaip antai stebėjimas nėštumo bei 
gimdymo metu ir motinos stebėjimas po gimdymo; slaugytojų paslaugos, kurios apima paciento namuose ar 
slaugytojų kabinetuose teikiamas slaugos paslaugas, ir gimdymo priežiūros paslaugos, vaikų higiena ir pan. 
- Paramedicinos paslaugos, pavyzdžiui, fizioterapijos paslaugos, homeopatijos paslaugos, higienos paslaugos, 
nelaikymo slaugos produktų pristatymo į namus paslaugos. 
- Greitosios pagalbos paslaugos, kurios apima bendrąsias ir specializuotas medicinines paslaugas, teikiamas 
greitosios pagalbos automobilyje. 
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- Stacionarinių gydymo įstaigų, išskyrus ligonines, paslaugos, kurios apima apgyvendinimo ir medicinos 
paslaugas, teikiamas nenaudojant reanimacijos įrangos ir be medicinos darbuotojų pagalbos. 
- Medicinos laboratorijų teikiamos paslaugos. 
- Kraujo bankų, spermos bankų, transplantuojamų organų bankų teikiamos paslaugos.  
- Bendrovių sveikatos priežiūros paslaugos. 
- Medicininės analizės paslaugos. 
- Farmacijos paslaugos. 
 
852 grupė. Veterinarijos paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
- Naminių gyvūnėlių ir gyvūnų, kurie nėra naminiai gyvūnėliai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus ir gyvūnus, 
auginamus kailiams bei kitiems produktams gaminti), veterinarijos paslaugos, kurios apima ligoninių ir ne 
ligoninių medicinines, chirurgines ir stomatologines paslaugas; šiomis paslaugomis siekiama gydyti gyvūnus, 
atkurti gerą jų sveikatos būklę ir (arba) ją išsaugoti 
- Laboratorijų ir techninės paslaugos, maisto tiekimas ir kitos paslaugos bei ištekliai. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Su gyvulininkyste susijusios paslaugos, pavyzdžiui, dirbtinis apvaisinimas, priskiriamos 775 grupei. 
 
853 grupė. Socialinio darbo ir kitos susijusios paslaugos. 
 
8531 klasė. Socialinio darbo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Socialinio darbo paslaugos, susijusios su apgyvendinimu, pavyzdžiui, senelių, žmonių su negalia,vaikų ir 
jaunimo rūpybos paslaugos; šios paslaugos apima stacionarinių institucijų 24 val. per parą teikiamas priežiūros 
paslaugas. 
- Socialinio darbo paslaugos, susijusios su apgyvendinimu, pavyzdžiui, vaikų, įskaitant vaikų su negalia ir jaunimo 
priežiūros dieną paslaugos, patarimų ir konsultacinės paslaugos, šeimos planavimo paslaugos,  
rūpybos paslaugos, kurių neteikia globos įstaigos, reabilitacijos paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Mokymo paslaugos, priskiriamos 80 skyriui. 
- Profesinės reabilitacijos paslaugos, kurias teikiant daugiausia dėmesio skiriama mokymui, priskiriamos 80 
skyriui. 
 
90 SKYRIUS. NUOTEKŲ IR ATLIEKŲ ŠALINIMO PASLAUGOS, VALYMO IR 
APLINKOSAUGOS PASLAUGOS 
 
904 grupė. Nuotekų paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Vandens surinkimas, valymas ir paskirstymas, priskiriami 41 skyriui ir 651 grupei. 
- Kanalizacijos vamzdžių tiesimas, remontas ir pakeitimas, priskiriami 4523 klasei. 
 
92 SKYRIUS. POILSIO, KULTŪROS IR SPORTO PASLAUGOS. 
 
921 grupė. Kino ir videofilmų paslaugos. 
 
9211 klasė. Kino filmų ir vaizdajuosčių gamybos bei susijusios paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Kino filmų ir videofilmų gamybos paslaugos, kurias sudaro mokomųjų filmų ir vaizdajuosčių, reklaminių, 
propagandinių ir informacinių filmų ir vaizdajuosčių, pramoginių filmų ir vaizdajuosčių gamybos paslaugos. 
- Paslaugos, susijusios su kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba, pavyzdžiui, juostų apdorojimas, filmų dubliavimas, 
antraščių spausdinimas, montavimas, karpymas ir pan. 
 
9212 klasė. Kino filmų ar vaizdajuosčių platinimo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos kino filmų ir vaizdajuosčių platinimo paslaugos kitų pramonės šakų atstovams, bet ne 
plačiajai visuomenei. Jos apima filmų ar juostų pardavimą ar nuomą kitų pramonės šakų atstovams bei paslaugas, 
susijusias su filmų ir vaizdajuosčių platinimu, pavyzdžiui, juostų ir filmų užsakymas, saugojimas, pristatymas ir 
pan. 
 
9213 klasė. Kino filmų rodymo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Kino filmų rodymo kino teatruose arba lauke ir privačiose kino salėse ar kitose filmų rodymo patalpose 
paslaugos. 
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9214 klasė. Vaizdajuosčių rodymo paslaugos 
Šiai klasei priskiriama: 
- Kino filmų rodymo kino teatruose arba lauke ir privačiose kino salėse ar kitose filmų rodymo patalpose 
paslaugos.  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Prekių ir įrangos (kamerų, dekoracijų ir pan.) nuoma pramogų pramonės šakų atstovams, priskiriama skirsniui 
„Prekės“; pavyzdžiui, kinematografijos kamerų nuoma priskiriama 3865 klasei, kartu nurodant papildomo žodyno 
kodą PA01-7 „Samda“. 
- Atlikėjų vardu teikiamos agentūrų paslaugos, priskiriamos 799 grupei. 
- Aktorių parinkimo ir užsakymo agentūros paslaugos, priskiriamos 923 grupei. 
 
922 grupė. Radijo ir televizijos paslaugos. 
 
9221 klasė. Radijo paslaugos.  
Šiai klasei priskiriama: 
- Tiesioginių arba į kasetę ar kitą įrašų laikmeną įrašytų vėliau transliuojamų radijo laidų kūrimo paslaugos; šios 
laidos gali būti pramoginės, skatinamosios, mokomosios, skirtos skleisti naujienas ir pan. 
- Medžiagos radijui kūrimas, pavyzdžiui, sporto įvykių apžvalga, oro prognozių pristatymas, interviu ėmimas ir 
pan. 
- Bendros radijo laidų kūrimo ir perdavimo paslaugos. 
 
9222 klasė. Televizijos paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Tiesioginių arba į kasetę ar kitą įrašų laikmeną įrašytų vėliau transliuojamų televizijos laidų kūrimo paslaugos; 
šios laidos gali būti pramoginės, skatinamosios, mokomosios, skirtos skleisti naujienas ir pan. 
- Medžiagos televizijai kūrimas, pavyzdžiui, sporto įvykių apžvalga, oro prognozių pristatymas, interviu ėmimas ir 
pan. 
- Bendros televizijos laidų kūrimo ir transliavimo paslaugos.  
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Kitų subjektų sukurtų televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugos, priskiriamos 6422 klasei. 
 
923 grupė. Pramoginės paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Teatro ar vaizduojamojo meno atstovų teikiamos paslaugos, priskiriamos 799 grupei. 
- Paslaugos, susijusios su sportu, priskiriamos 926 grupei. 
 
924 grupė. Žinių agentūrų paslaugos. 
Šiai grupei priskiriama: 
- Žinių (žodinių, rašytinių ar vaizdinių) tiekimo žiniasklaidai, pvz., radijui, televizijai, laikraščiams, periodiniams 
leidiniams ar bet kuriam kitam klientui paslaugos. 
- Nepriklausomų žurnalistų ir spaudos fotoreporterių teikiamos paslaugos. 
 
925 grupė. Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos. 
 
9251 klasė. Bibliotekų ir archyvų paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Vaizdajuosčių ir knygų nuoma, priskiriama 3925 klasei ir 221 grupei, kartu nurodant papildomo žodyno kodą 
PA01-7 „Samda“. 
 
9253 klasė. Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos draustinių paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Botanikos ir zoologijos sodų išsaugojimo ir priežiūros paslaugos. 
- Nacionalinių parkų ir gamtos draustinių stebėjimas, išsaugojimas ir priežiūra. 
- Botanikos ir zoologijos sodų lankymo paslaugos. 
- Laukinės gyvūnijos ir augalijos išsaugojimo paslaugos. 
 
926 grupė. Sportinės paslaugos.  
Šiai grupei priskiriama: 
- Sporto patalpų, kuriose rengiami visų rūšių sporto renginiai, eksploatavimo paslaugos; tai gali būti uždari ar 
uždengti arenos ar stadionai su žiūrovams skirtomis sėdėjimo ar žiūrėjimo vietomis arba be jų. 
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- Paslaugos, susijusios su sportu, pavyzdžiui, sporto renginių organizavimo paslaugos ir sporto renginių skatinimo 
paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Sporto reikmenų nuoma, priskiriama 374 grupei, kartu nurodant papildomo žodyno kodą PA01-7 „Samda“. 
 
98 SKYRIUS. KITOS BENDRUOMENINĖS, SOCIALINĖS IR ASMENINĖS APTARNAVIMO 
PASLAUGOS. 
 
981 grupė. Narystės organizacijų paslaugos. 
Šiai grupei nepriskiriama: 
- Mokymo paslaugos, priskiriamos 80 skyriui. 
- Sveikatos priežiūros paslaugos, priskiriamos 851 grupei. 
- Socialinio darbo paslaugos, priskiriamos 853 grupei. 
- Sportinės paslaugos, priskiriamos 926 grupei. 
- Asociacijos vardu kitų subjektų teikiamos viešųjų ryšių paslaugos, priskiriamos 7941 klasei. 
 
9811 klasė. Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Verslo organizacijų teikiamos paslaugos (asociacijų, kurių narių pagrindiniai interesai yra susiję su verslo ar 
prekybos ar konkrečios jos šakos vystymu ir gerove, teikiamos informacijos skleidimo paslaugos, atstovavimo 
kreipiantis į valdžios institucijas paslaugos, viešųjų ryšių paslaugos ir kitos paslaugos). 
- Profesinių organizacijų teikiamos paslaugos (asociacijų, kurių narių pagrindiniai interesai yra susiję su 
mokslinėmis disciplinomis, profesine praktika, techniniais dalykais bendrąja prasme ar konkrečia sritimi, 
teikiamos informacijos skleidimo paslaugos, konkrečių profesijų praktikos standartų kūrimo ir priežiūros 
paslaugos, atstovavimo kreipiantis į valdžios institucijas paslaugos, viešųjų ryšių ir kitos paslaugos). 
- Specialistų organizacijų teikiamos paslaugos (pvz., branduolinės saugos paslaugos). 
 
9812 klasė. Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos. 
Šiai klasei priskiriamos paslaugos, kurias teikia narių nuomonę dėl darbo sąlygų atstovaujantys subjektai, ir 
asociacijų, kurių nariai – daugiausia darbuotojai, teikiamos kolektyvinių veiksmų organizavimo paslaugos. 
 
9813 klasė. Įvairios narystės organizacijų paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Religinės paslaugos (religinės apeigos, bažnyčių, mečečių, šventyklų, sinagogų ir pan. maldininkams tiesiogiai 
teikiamos mokymo ir tyrimo paslaugos; specializuotos religinės paslaugos, pavyzdžiui, krikštijimo paslaugos, 
sutvirtinimo sakramento suteikimo paslaugos, santuokos paslaugos, su mirusiaisiais susijusios paslaugos ir pan.; 
religinės paslaugos, kurios apima religinės bendruomenės įstaigų teikiamos atsiskyrimo paslaugos). 
- Politinių organizacijų teikiamos paslaugos (partijų ir panašių organizacijų, susijusių su partija ar kandidatais, 
teikiamos informacijos platinimo paslaugos, viešųjų ryšių paslaugos, lėšų rinkimo ir panašios paslaugos; šios 
organizacijos daugiausia rūpinasi partijos narių ar partijos atžvilgiu palankiai nusiteikusių asmenų paskyrimu į 
politinę tarnybą). 
- Narystės organizacijų teikiamos paslaugos (padėti piliečiams ir remti bendruomeninę veiklą skirtos paslaugos, 
kurioms priskiriamos pagalba piliečiams besirūpinančių asociacijų ir panašių organizacijų, kurias daugiausia 
sudaro asmenys, susibūrę tam, kad galėtų prisidėti prie visuomenei rūpimų klausimų iškėlimo ir problemų 
sprendimo, pasitelkdami visuomenės švietimą, politinę įtaką ir pan., teikiamos paslaugos, bendrijos, socialinių ir 
švietimo sąlygų paramos asociacijų teikiamos paslaugos arba aplinkosaugos ir ekologija besirūpinančių 
organizacijų ir judėjimų teikiamos paslaugos). 
- Kitų narystės organizacijų teikiamos paslaugos, pavyzdžiui, specialios apsaugos paslaugos, jaunimo asociacijų 
teikiamos paslaugos, socialinės bendrijos paslaugos, kultūros ir nesportinių poilsio klubų paslaugos. 
 
983 grupė. Įvairios paslaugos. 
 
9831 klasė. Skalbimo ir sauso valymo paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Skalbinių surinkimo paslaugos (apima skalbyklų paslaugas, susijusias su drabužių priėmimu ar pristatymu, 
neteikiant skalbimo ar valymo paslaugų, skalbyklų valdymo ir eksploatavimo paslaugas). 
- Tekstilės valymo paslaugos (tekstilės gaminių skalbimas, sauso valymo ir kitos valymo paslaugos, tekstilės 
impregnavimo paslaugos). 
- Kailinių gaminių valymo paslaugos (plovimas, sausas valymas ir kitos kailinių gaminių valymo paslaugos). 
- Spalvinimo paslaugos (aprangos ir tekstilės gaminių spalvinimo paslaugos, nesusijusios su tokių prekių gamyba). 
- Lyginimo paslaugos (aprangos ir tekstilės gaminių, įskaitant lovos skalbinius ir stalo skalbinius, lyginimo po 
valymo paslaugos). 
- Dažymo paslaugos (aprangos ir tekstilės gaminių dažymo paslaugos, nesusijusios su tokių prekių gamyba). 
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9832 klasė. Kirpyklų ir grožio salonų paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Kirpyklų paslaugos (galvos trinkimas, plaukų pakirpimas ir kirpimas, šukuosenų darymas, plaukų dažymas, 
garbanojimas, ištiesinimas ir panašios paslaugos vyrams, berniukams, moterims ir mergaitėms, vyrų kirpėjų 
paslaugos). 
- Grožio salonų paslaugos (veido priežiūros ir grožio procedūros, kosmetinės procedūros, manikiūro ir pedikiūro 
paslaugos). 
 
9834 klasė. Apgyvendinimo ir biuro paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Apgyvendinimo patalpų, biurų, gyvenamųjų namų ir kitų pastatų valymo paslaugos, priskiriamos 9061 klasei. 
 
9836 klasė. Jūrinės paslaugos. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su jūrų ir kitais įrenginiais, priskiriamos 5024 klasei. 
- Jūrinių tyrimų paslaugos, priskiriamos 7311 klasei. 
- Jūros tyrimų paslaugos, priskiriamos 7135 klasei. 
 
9837 klasė. Laidotuvių ir susijusios paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Kapinių paslaugos, susijusios su kapo vietų pardavimu ar nuoma, kapinių priežiūros paslaugomis, kapų priežiūra, 
kapinėmis.  
- Kremavimo paslaugos. 
- Laidojimo biurų paslaugos, kurioms priskiriami laidotuvių ir kremavimo ceremonijos organizavimo paslaugos ir 
lavonų pervežimas. 
Šiai klasei nepriskiriama: 
- Kapinių augmenijos priežiūros paslaugos, priskiriamos 7731 klasei. 
 
989 grupė. Ekstrateritorialių organizacijų ir įstaigų paslaugos. 
 
9891 klasė. Specifinės tarptautinių organizacijų ir institucijų paslaugos. 
Šiai klasei priskiriama: 
- Paslaugos, kurias teikia Jungtinės Tautos, šios organizacijos specializuotos agentūros, regioninės institucijos ir 
pan., Europos Sąjunga, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Pasaulio prekybos organizacija, 
Pasaulio muitinių organizacija, Naftą išgaunančių ir eksportuojančių šalių organizacija ir kitos tarptautinės 
institucijos ar ekstrateritorialios organizacijos. 
- Kitų šalių ambasadų ir atstovybių teikiamos paslaugos.  


