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Pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Pateikiama iki vasario 15 d.

Pateikia įmonės, kurių pagrindinė veikla – didmeninė prekyba, išskyrus
prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų duomenų konfidencialumą

Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
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Įmonės kodas registre

PR-14 (kas 5 metai)

APYVARTOS (BE PVM) SUDĖTIS
999999 eil. Apyvarta iš viso (be PVM) įmonės apyvarta būtinai turi būti nurodyta eurais. Apyvartos išsklaidymas nurodomas eurais (pildomas
1 stulpelis) arba procentais (pildomas 2 stulpelis) pasirinktinai.
Visų eilučių procentinė apyvartos dalis skaičiuojama nuo 999999 eil. – Apyvarta iš viso (be PVM).
Rodiklio pavadinimas
A
Apyvarta iš viso (be PVM)

Didmeninė prekyba, išskyrus
variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

Paaiškinimai

Sąl.
eil. nr.

Eurais

Procentais

B

C

1

2

Tipinės veiklos pardavimo pajamos, gautos pardavus prekes
ir (arba) suteikus paslaugas. Neįtraukiamos pajamos, gautos
iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, finansinės ir inves- 999999
ticinės veiklos pajamos, pagautė
(460000, 450000, 470000, 560000, 888888 eil. suma)
Didmeninė prekyba savo lėšomis (462110–467710 eil.)
arba už atlygį ar pagal sutartį (461110–461810 eil.)
460000
(461000, 462110–467710 eil.suma)

Didmeninės prekybos paslau- 461110–461810 eil. suma
gos už atlygį arba pagal
Neįeina: Didmeninė prekyba savo lėšomis (nuo 462110 eil.)
sutartį

100,0 %

,

461000

,

Žemės ūkio žaliavos, gyvi
gyvuliai, tekstilės žaliavos ir
pusgaminiai

461110

,

Degalai, rūda, metalai, pramoniniai cheminiai preparatai,
trąšos ir agrocheminės
medžiagos

461210

,

Statybinis miškas, medienos
gaminiai ir statybinės
medžiagos

461310

,

Kompiuteriai, programinė,
elektroninė, telekomunikacinė
ir kita įstaigos įranga, transporto įranga, kitos mašinos ir pramonės įranga

461410

,

Baldų, radijo, televizijos ir
vaizdo įranga, metalo dirbiniai
ir rankiniai įrankiai, valgomieji
įrankiai ir kiti namų ūkio
reikmenys

461510

,

Tekstilė, drabužiai, kailiai, avalynė, odos dirbiniai ir kelionės
reikmenys

461610

,

Maisto, gėrimų ir tabako

461710

,

Kiti gaminiai

Didmeninė prekyba savo
lėšomis

Farmacijos ir medicinos prekės, parfumerijos gaminiai, tualeto reikmenys ir valymo priemonės, žaidimai, žaislai, sporto
reikmenys, dviračiai, knygos, laikraščiai, žurnalai ir raštinės 461810
reikmenys, muzikos instrumentai, įvairių tipų laikrodžiai,
juvelyriniai dirbiniai, fotografijos ir optinė įranga, popierius,
atliekos, laužas ir kiti

,

Nuo 462110 eil. iki 467710 eil.

Grūdai, neperdirbtas tabakas,
sėklos ir pašarai gyvuliams

Grūdai, sėklos, aliejingųjų augalų sėklos ir vaisiai, pašarai
gyvuliams, neperdirbtas tabakas ir tabako atliekos, gamtinis 462110
kaučiukas, želatina ir jos dariniai, skirti žmonių maistui bei
kitos žemės ūkio žaliavos
Neįeina: nemaistinė želatina ir jos dariniai (467510 eil.), sintetinis kaučiukas (467610 eil.), tekstlės pluoštai (467610 eil.)

Gėlės ir sodinukai

Skintos gėlės, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, grybiena,
sodinukai, kalėdinės eglutės
Neįeina: sėklos (462110 eil.), dirbtinės gėlės (464930 eil.)

462210

,

Gyvi gyvuliai

Gyvi ūkiniai gyvūnai ir paukščiai, naminiai triušiai,
dekoratyvinės žuvytės, sraigės (gyvos)

462310

,

Kailiai ir odos

Neišdirbtos ir išdirbtos odos ir kailiai

462410

,

Vaisiai, uogos ir daržovės

Švieži, konservuoti, šaldyti, džiovinti ir kitaip perdirbti vaisiai,
uogos, daržovės, bulvės, grybai ir riešutai
Neįeina: riešutai ir alyvuogės, naudojami aliejaus gamybai
(462110 eil.), cukruoti vaisiai, uogos, riešutai (463610 eil.),
paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių (463820 eil.)

463110

,

,

3 491500 053561
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Įmonės kodas registre

PR-14 (kas 5 metai)

Rodiklio pavadinimas

Paaiškinimai

Sąl.
eil. nr.

Eurais

Procentais

A

B

C

1

2

Mėsa

Šviežia, atšaldyta, užšaldyta mėsa, paukštiena, įvairūs
subproduktai, sraigės (apdorotos)

Mėsos produktai

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta, rūkyta mėsa, paukštiena,
įvairūs subproduktai, mėsos ir subproduktų miltai ir rupiniai,
mėsos gaminiai, mėsos konservai

463211

,

463212

,

463311

,

463312

,

Sultys, mineraliniai vandenys,
gaivieji gėrimai ir kiti nealkoho- Neįeina: kava, arbata, kakava (463710 eil.)
liniai gėrimai

463411

,

Alkoholiniai gėrimai

463412

,

463510

,

463610

,

Kava, arbata, kakava ir
prieskoniai

Taip pat kavos pakaitalai, saldintos kakavos milteliai, kakavos
sviestas, kavos, arbatos, matės ekstraktai, esencijos,
463710
koncentratai ir mišiniai

,

Žuvys, vėžiagyviai ir moliuskai

Šviežios, atšaldytos, užšaldytos, džiovintos, sūdytos, rūkytos
ir konservuotos žuvys ir žuvies produktai, viežiagyviai,
463810
moliuskai ir vandens bestuburiai, austrės

Neįeina: džiovintos, sūdytos, užpiltos sūrymu sraigės
(463211 eil.), paruošti mėsos ir subproduktų patiekalai
(463820 eil.)
Pieno produktai

Pienas, pieno produktai, pieno milteliai, įvairūs saldinti pieno
produktai, sviestas ir tepieji pieno riebalai
Neįeina: ledai (463610 eil.), kakavos sviestas (463710 eil.)

Kiaušiniai, valgomasis aliejus
ir riebalai

Kiaušiniai, įvairūs valgomieji aliejai, taukai ir riebalai,
margarinas
Neįeina: periniai kiaušiniai (462110 eil.), kakavos riebalai ir
aliejus (463710 eil.), nemaistiniai, neapdoroti aliejai, riebalai
ir taukai (467610 eil.), chemiškai modifikuoti augaliniai ar
gyvūniniai riebalai ir aliejus (467510 eil.)

Tabako gaminiai

Neįeina: neperdirbtas tabakas (462110 eil.)

Cukrus, šokoladas ir cukraus
saldumynai

Cukrus, gliukozė, fruktozė, sacharozė, cukraus sirupai,
šokoladas, saldainiai, kramtomoji guma, ledai ir šerbetas,
zefyrai, cukruoti vaisiai, uogos, riešutai, kepyklos gaminiai
(duona, bandelės, pyragai, tortai, sausainiai, džiūvėsiai,
meduoliai ir kiti)
Neįeina: saldinti kakavos milteliai (463710 eil.)

,

Neįeina: paruošti žuvies patiekalai (463820 eil.)
Kiti maisto produktai

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai, lukštenti ryžiai,
įvairių grūdų ir daržovių miltai, mišiniai kepiniams, grūdai
pusryčiams, makaronai ir panašūs miltiniai produktai,
krakmolas, actas ir jo pakaitalai, padažai, garstyčių milteliai,
maistinė druska, medus, paruošti valgiai iš mėsos, subpro463820
duktų, žuvies, daržovių, miltinių produktų, užšaldytos picos,
sriubos ir sultiniai bei jų mišiniai, salyklas, paruoštas naminių
gyvūnėlių ėdalas

,

Neįeina: nemaistinė druska (467510 eil.)
Tekstilės gaminiai

Įvairaus pluošto audiniai ir medžiagos, lovos skalbiniai,
patalynės reikmenys, stalo skalbiniai, kūno priežiūros ir
virtuvės skalbiniai, kiti tekstilės gaminiai, užuolaidos (įskaitant
portjeras), įvairūs verpalai, siuvimo siūlai, sagos, užtrauktukai, 464110
kabliukai, kilpelės, ąselės, juostiniai audiniai ir kiti galanterijos
gaminiai

,

Neįeina: tekstilės pluoštai (467610 eil.)
Drabužiai

Vyriški, moteriški, vaikiški viršutiniai ir apatiniai drabužiai bei
trikotažiniai gaminiai, kūdikėlių drabužėliai bei jų priedai,
darbužiai iš kailių ir odos, sportiniai kostiumai ir apranga,
darbo drabužiai, galvos apdangalai, nosinės, šaliai, pirštinės, 464211
skėčiai nuo lietaus, lazdos

,

Neįeina: skėčiai nuo saulės ir lauko skėčiai (464910 eil.),
sportinės pirštinės ir šalmai (464930 eil.), kiti apsauginiai
galvos apdangalai (466910 eil.)
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Įmonės kodas registre

PR-14 (kas 5 metai)

Rodiklio pavadinimas

Paaiškinimai

Sąl.
eil. nr.

Eurais

Procentais

A

B

C

1

2

Avalynė

Įvairios paskirties ir iš įvairios medžiagos pagaminta avalynė,
odinės avalynės dalys, išimami vidpadžiai, išoriniai padai ir
464212
kulnai

,

Neįeina: sportinė avalynė (464930 eil.), tepalai avalynės
priežiūrai (464410 eil.)
Elektriniai buitiniai prietaisai

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemosir jų
dalys, naudojamos namų apsaugai, buitiniai šaldytuvai ir
šaldikliai, buitinės indaplovės, buitinės skalbimo ir džiovinimo
mašinos, buitiniai šildymo prietaisai, buitinės viryklės, dulkių
464311
siurbliai ir kiti elektriniai buitiniai prietaisai, elektros akumuliatoriai, naudojami buityje, laidai, perjungikliai ir kiti elektos
instaliacijos įrenginiai, naudojami buityje

,

Neįeina: nebuitinė elektrinė įranga ir elektros instaliacijos
įrenginiai (466910 eil.)
Radijo, televizijos ir vaizdo
įranga

Vaizdo, garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, jų dalys ir
reikmenys, televizijos kameros, naudojamos buityje,
mikrofonai ir jų stovai, visų rūšių antenos ir jų dalys, garso
stiprinimo aparatūra, telefono ausinės, skaitmeniniai
fotoaparatai, įrašytos garsajuostės ir vaizdajuostės,
kompaktinės plokštelės (CD) ir skaitmeniniai vaizdo diskai
(DVD), atsiųsti ir apmokėti filmai ir muzikos įrašai

,

464312

Neįeina: neįrašytos laikmenos (465210 eil.), televizijos
kameros, naudojamos ne buityje (465210 eil.)
Fotografijos ir optikos prekės

Fotografijos įranga, jos dalys ir reikmenys, fotografijos
plokštės ir juostos, cheminiai preparatai, naudojami fotografijoje, kinematografijos kameros, vaizdo projektoriai, fotoblyks- 464314
čių lempos, optiniai prietaisai ir įtaisai, įvairių rūšių akiniai,
akinių stiklai, kontaktiniai lęšiai, akinių rėmeliai ir aptaisai bei
jų dalys

,

Neįeina: neoptiniai prietaisai ir įtaisai (466910 eil.), skystakristaliai įtaisai, lazeriai, išskyrus lazerinius diodus
(465210 eil.)
Porceliano, stiklo dirbiniai ir
valymo priemonės

Porceliano ir stiklo gaminiai, naudojami stalui serviruoti,
virtuvėje, vonioje, namų interjerui ir panašiems tikslams,
464410
keraminiai namų apyvakos daiktai ir puošybiniai dirbiniai,
akvariumai, plovikliai ir skalbikliai, šveitimo preparatai,
blizginimo priemonės ir tepalai avalynės, baldų, grindų,
kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai, oro gaivikliai,
automobilių kosmetika
Neįeina: stikliniai, keraminiai indai, naudojami laboratorijose,
farmacijoje ir pan. (466910 eil.), stiklinės ampulės, skirtos
pakuotėms (467610 eil.), kitos nebuitinės stiklinės talpyklos
(467610 eil.)

Kvepalai ir kosmetika

Parfumerija, muilai, šampūnai, plaukų lakai, burnos higienos
preparatai, tarpdančių valymo siūlai, preparatai, naudojami
464510
skutimuisi, ir kiti gražinimosi, makiažo ar odos priežiūros
preparatai

,

Vaistai, vaistiniai preparatai, tvarsliava, pirmosios pagalbos
vaistinėlės, higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai,
vystyklų įklotai ir panašūs sanitariniai gaminiai

464611

,

Chirurgijos, medicinos ir
ortopedijos instrumentai bei
prietaisai

Taip pat baldai, naudojami medicinoje, chirurgijoje,
odontologijoje arba veterinarijoje, kirpėjų kėdės ir jų dalys,
vežimėliai neįgaliesiems ir jų dalys, chirurginės pirštinės,
čiulptukai, prezervatyvai, švirkštai, kateteriai, termometrai

464612

,

Buitiniai baldai, kilimai ir
apšvietimo įranga

Buitiniai mediniai, plastikiniai, metaliniai baldai, įrėminti
stikliniai veidrodžiai, čiužiniai, čiužinių karkasai, kilimai,
įvairūs šviestuvai ir šviestuvų dalys, lempos, kalėdinių
eglučių apšvietimo rinkiniai

464710

,

Farmacijos prekės

,

Neįeina: pripučiami čiužiniai iš vulkanizuotos
gumos (464930 eil.), įstaigos baldai (466510 eil.),
grindų dangos (467317 eil.), plastikinių baldų jungiamosios
detalės (466910 eil.), metalinių baldų jungiamosios dėtalės
(467410 eil.)

2 491500 053630
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Įmonės kodas registre

PR-14 (kas 5 metai)

Rodiklio pavadinimas

Paaiškinimai

Sąl.
eil. nr.

Eurais

Procentais

A

B

C

1

2

Laikrodžiai, papuošalai ir
juvelyriniai dirbiniai

Įvairių tipų laikrodžiai ir laikmačiai bei jų dalys, juvelyriniai
dirbiniai ir kiti dirbiniai iš tauriųjų metalų
Neįeina: dirbtinė bižuterija (464930 eil.)

Valgomieji įrankiai ir buitiniai
metalo dirbiniai, pintiniai dirbiniai, kamštienos gaminiai ir
niekur kitur nepriskirti namų
ūkio reikmenys

Valgomieji įrankai, skustuvai ir skustuvų peiliukai, manikiūro
arba pedikiūro įrankiai ir kiti namų apyvokos reikmenys bei jų
dalys iš metalo, mediniai ir plastikiniai stalo ir virtuvės indai, 464910
paveikslų, fotografijų, veidrodžių rėmai arba puošybiniai
dirbiniai iš netauriųjų metalų, plastiko ir medžio, kamštiena ir
jos gaminiai, dirbiniai iš šiaudų arba kitų pynimo medžiagų,
tualetinis poperius, popieriniai rankšluoščiai ir servetėlės,
buitinės pirštinės, kempinės, maišai ir krepšiai iš plastiko,
naudojami buityje, buitiniai neelektriniai prietaisai ir jų dalys,
buitinės svarsyklės, skėčiai nuo saulės

,

464810

,

Neįeina: dirbiniai iš tauriųjų metalų (464810 eil.), rankiniai
įrankiai (467410 eil.), nebuitinė neelektrinė įranga ir svarstyklės (466910 eil.), plastikinės pakuotės, naudojamos ne
buityje (467610 eil.)
Knygos, žurnalai, laikraščiai
ir raštinės reikmenys

Knygos, žodynai, žemėlapiai, lankstinukai, katalogai ir
adresų sąrašai, laikraščiai, žurnalai ir kiti periodiniai leidiniai,
įvairus popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti 464920
ar kopijuoti, plastikiniai įstaigos arba mokyklos reikmenys,
biuro arba darbo stalo reikmenys iš metalo, atvirukai, vokai,
kalendoriai, spausdinti paveikslai ir fotografijos, raštinės
reikmenys

,

Neįeina: įstaigos baldai (466510 eil.), ritininis arba lakštinis
popierius ir kartonas (467610 eil.)
Kitos vartojimo prekės

Kompiuteriai, jų išoriniai įrenginiai ir programinė įranga

Muzikos instrumetai, jų dalys ir reikmenys, spausdinti gaidų
rinkiniai, žaidimai ir žaislai, sporto prekės ir įranga
(slidinėjimo, vandens sporto, žūklės, atletikos ir kita), sportinė avalynė, stovyklavimo reikmenys, dviračiai ir jų reikmenys, odos prekės ir kelionės reikmenys (lagaminai, rankiniai
krepšiai, balno reikmenys, šunų ir kačių antkakliai ir pava464930
dėliai, laikrodžių dirželiai ir kita), ženklai ir monetos, meno
dirbiniai, niekur kitur nepriskirtos vartojimo prekės (vaikų
vežimėliai ir jų dalys, degtukai, žiebtuvėliai, dujos, skirtos
žiebtuvėliams, elektroninės cigaretės, dirbtinė bižuterija,
dirbtinės gėlės, žvakės, dantų šepetėliai, plaukų šepečiai,
šluotos ir šepečiai, naudojami buityje, ir kita)
Neįeina: sportiniai drabužiai (464211 eil.), kompiuteriniai
žaidimai (465110 eil.), elektroninių cigarečių skystis
(467510 eil.)
Įvairių rūšių kompiuteriai, kasos aparatų įtaisai (POS),
terminalai, bankomatai ir panašios mašinos, kurias galima
prijungti prie duomenų apdorojimo mašinos arba tinklo,
skaitmeninės duomenų apdorojimo mašinos, įvesties ir
išvesties įranga, atminties įtaisai, kompiuteriniai žaidimai,
programinė įranga

,

,

465110

Neįeina: kasos aparatai ir kitos mašinos su skaičiavimo
įtaisais (466610 eil.)
Įvairūs telefonai, elektroninė ir telekomunikacinė įranga ir jos
dalys, navigacijos prietaisai ir aparatai, geodezijos,
465210
Elektroninė ir telekomunikacinė
meteorologijos, geofizikos prietaisai ir aparatai, neįrašytos
įranga ir įrenginiai
magnetinės, optinės laikmenos, kitos įrašų laikmenos,
įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir formas

,

Neįeina: įrašytos laikmenos (464312 eil.)
Žemės ūkio mašinos, jų įranga
ir reikmenys

Žemės ūkio, sodininkystės, miškininkystės, paukštininkystės,
bitininkystės mašinos ir įranga, jų dalys, vejų ir sodų
mašinos, įranga ir jų dalys, durpių gaminiai
466110

,

Neįeina: vikšriniai traktoriai (466310 eil.), durpės
(467510 eil.), durpių briketai (467110 eil.)
Staklės

Medžio, metalo, akmenų, keramikos, betono ir kitų medžiagų
466210
apdirbimo staklės, jų dalys ir reikmenys, staklių įrankių
laikikliai ir specialieji įtaisai

Kasybos, statybos ir inžinerinių Betono siurbliai, įranga, naudojama požemio darbams,
vikšriniai traktoriai, buldozeriai, skreperiai ir kitos kasybos,
statybos darbų mašinos
statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinos bei jų dalys

,

,

466310

Neįeina: kiti siurbliai (466910 eil.), plūginiai ir rotoriniai
sniego valytuvai (466910 eil.)

5 491500 053668
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Įmonės kodas registre

PR-14 (kas 5 metai)

Rodiklio pavadinimas

Paaiškinimai

Sąl.
eil. nr.

Eurais

Procentais

A

B

C

1

2

Tekstilės pramonės mašinos
bei siuvamosios ir mezgimo
mašinos

Tekstilės pluoštų paruošimo mašinos, verpimo, audimo,
mezgimo, siuvamosios mašinos, tekstilės verpalų ir medžiagų
skalbimo, valymo, gręžimo, laidymo, spaudimo, dažymo, per- 466410
vijimo ir kitos mašinos, jų dalys ir reikmenys, kailių ir žaliavinių
odų išdirbimo bei odų apdorojimo mašinos, avalynės gamybos
ir remontio mašinos

,

Neįeina: buitinės elektrinės mašinos (464311 eil.)
Įstaigos baldai

Kitos įstaigos mašinos ir
įranga

Neįeina: buitiniai baldai (464710 eil.), baldai, naudojami
medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje
(464612 eil.), kirpėjų kėdės ir panašios kėdės (464612 eil.)

466510

,

Rašomosios mašinėlės ir tekstų redagavimo mašinos,
elektroninės skaičiavimo, apskaitos mašinos, kasos aparatai,
bilietų išdavimo ir kitos panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais, įstaigos ofsetinės spaudos mašinos, į kurias popierius
paduodamas lakštais, fotokopijavimo bei termokopijavimo
aparatai ir kita įstaigos įranga, jų dalys ir reikmenys

466610

,

Neįeina: ofsetinės spausdinimo mašinos, nenaudojamos
įstaigose (466910 eil.)
Kitos mašinos ir įranga

Transporto įranga (įvairūs laivai, visų rūšių keltai, plūdriosios
konstrukcijos, lokomotyvai, vagonai, sraigtasparniai, lėktuvai ir
kita) ir jų dalys, kėlimo ir krovimo įranga, įranga, naudojama
maisto, gėrimų ir tabako pramonėje, jos dalys, profesionaliosios elektros mašinos, prietaisai ir medžiagos, ginklai ir
466910
šaudmenys ir niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga, jų
dalys bei reikmenys
Neįeina: variklinės transporto priemonės, motociklai bei jų
dalys (450000 eil.), laisvalaikio, sportiniai kateriai ir laivai
(464930 eil.), kėlimo įranga, naudojama požemio darbams
(466310 eil.)

Kietasis, skystasis ir dujinis
kuras bei susijusieji produktai

Neįeina: naftos bitumas ir kiti naftos alyvų likučiai
(467510 eil.), kitos paskirties medžio anglys (467510 eil.)

Metalai ir metalų rūdos

Geležies, spalvotųjų metalų rūdos ir koncentratai, geležies,
plieno, spalvotųjų metalų pirminės formos, vamzdžiai ir
vamzdeliai iš plieno ir spalvotųjų metalų, jų jungiamosios
detalės, plokštės, lakštai ir juostelės, strypai, profiliai, šaltai
tempta viela iš plieno ir spalvotųjų metalų
Neįeina: nuvyta daugiagyslė viela iš plieno (466910 eil.),
spygliuota viela iš plieno, suvyta viela iš vario arba aliuminio
(467410 eil.), viela, strypai, vamzdžiai, plokštės su fliuso
apvalkalais arba šerdimis (466910 eil.)

Padarinė mediena ir pirminiai
medienos apdirbimo gaminiai

Įvairūs medžių rąstai, lentos, medienos drožlių ir plaušų
plokštės, klijuotinė fanera, klijuotos sluoksninės medienos
plokštės, mediniai padėklai, statinės ir kiti panašūs medienos
gaminiai

,

467110

,

467210

,

467311

,

Sanitarinė įranga, dažai, lakai Kriauklės, praustuvai, vonios ir kita santechnikos įrangabei
ir politūros, plokščiasis stiklas jos dalys, dažai, lakai, politūros, plokščiasis stiklas, dekoir kitos statybinės medžiagos ratyviniai ir statybiniai akmenys, akmenų granulės, trupiniai ir
milteliai, plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jų jungia- 467313
mosios detalės, plastikinės plokštės, lakštai ir juostelės, naudojami statyboje, keraminiai vamzdžiai, vandentakiai, stoglatakiai, plastikiniai rezervuarai, naudojami statyboje, durys, langai
bei staktos, durų slenksčiai, surenkamieji pastatai, plytos ir
grindų blokai, geležies arba plieno tiltai, jų sekcijos ir pan.
Neįeina: vandentiekio ir šildymo įranga (467410 eil.),
plastikiniai rezervuarai, naudojami ne statyboje (466910 eil.),
plastikinės plokštės, lakštai ir panašūs gaminiai, naudojami
ne statyboje (467610 eil.)
Sienų apmušalai (tapetai)
ir grindų dangos
Metalo dirbiniai, vandentiekio
ir šildymo įranga bei reikmenys, rankiniai įrankiai

Chemijos produktai

Neįeina: kilimai (464710 eil.)

,

,

467317

Durų užraktai, spynos, varžtai, vinys, grotelės, tinklai ir
aptvarai iš geležinės, plieninės arba varinės vielos, tvirtinimo
ir jungiamosios detalės iš geležies, plieno arba vario, katilai,
467410
radiatoriai, čiaupai, vožtuvai, sklendės, plaktukai, atsuktuvai,
rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba
miškų ūkyje, ir jų dalys
Trąšos ir agrocheminiai produktai, pramoniniai chemikalai,
elektroninių cigarečių skystis, fejerverkai ir kiti pirotechnikos
gaminiai

,

,

467510
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Medienos plaušiena, ritininis arba lakštinis popierius ir
kartonas, tekstilės pluoštai, plastiko ir kaučiuko pirminės
formos, įpakavimo medžiagos ir tara, neapdoroti brangak467610
meniai, aliejai, naudojami pramonėje, kiti tarpiniai produktai,
išskyrus žemės ūkio
Neįeina: gamtinis kaučiukas (462110 eil.), plastikinės
pakuotės, naudojamos buityje (464910 eil.), popierinės
pakuotės, naudojamos buityje (464920 eil.)
Įvairių medžiagų atliekos, antrinės žaliavos ir laužas
Neįeina: buitinių ir pramoninių atliekų rinkimas (888888 eil.), 467710
atliekų tvarkymas, turint tikslą jas pašalinti (888888 eil.)

Kiti tarpiniai produktai

Atliekos ir laužas

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir
mažmeninė prekyba bei
remontas
Variklinių transporto priemonių
techninė priežiūra ir remontas

,

,

Neįeina: variklinių transporto priemonių ir motociklų degalai,
450000
tepalai ir aušinimo prekės (470000 eil.)

,

452000

,

454000

,

470000

,

470010

,

Kiti maisto produktai, gėrimai ir
tabakas

470020

,

Maitinimas ir gėrimų teikimas

560000

,

Kita veikla

888888

,

Motociklų, jų atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų prekyba,
techninė priežiūra ir remontas
Mažmeninė prekyba, išskyrus
Variklinių transporto priemonių ir motociklų degalai, tepalai
variklinių transporto priemoir aušinimo prekės
nių ir motociklų prekybą
Vaisiai, uogos, daržovės, mėsos, žuvies gaminiai, kepiniai,
pieno produktai ir kiaušiniai

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

val.

min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

Statistinę ataskaitą teikti:

(Faksas)

(El. paštas)

Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4699; faks. (8 5) 219 7176; el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 411 369; faks. (8 37) 312 348; el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda.
Pasiteirauti: tel. (8 46) 346 182; faks. (8 46) 340 812; el. p. klaipeda@stat.gov.lt;
Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.
Pasiteirauti: tel.: (8 45) 464 851, 468 701; faks. (8 45) 460 246; el. p. panevezys@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 525 029; faks. (8 41) 525 010; el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel.: (8 5) 236 4667; faks. (8 5) 236 4646;
el. p. pr-14-metine@stat.gov.lt.
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