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PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI
APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI,
SĄRAŠAS
1. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius, kiti raštinės reikmenys iš
popieriaus ir kartono:
1.1. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius;
1.2. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės
medienos plaušų pagrindu);
1.3. raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono.
2. Kitos raštinės prekės.
3. Plonasis popierius.
4. Gaminiai iš perdirbto plastiko.
5. Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos.
6. Renginių organizavimo paslaugos.
7. Biuro įranga.
8. Spausdintuvų, kopijavimo aparatų, daugiafunkcinių įrenginių kasetės, kopijavimo
milteliai ir rašalai.
9. Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai.
10. Mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai:
10.1. mobilieji telefonai;
10.2. mobiliųjų telefonų įkrovikliai (išoriniai maitinimo šaltiniai).
11. Televizoriai.
12. Buitinė technika ir įranga:
12.1. buitinės indaplovės;
12.2. buitinės būgninės džiovyklės;
12.3. buitinės skalbyklės;
12.4. buitinės elektrinės orkaitės;
12.5. elektriniai oro kondicionieriai;
12.6. buitiniai šaldymo aparatai (šaldytuvai);
12.7. buitiniai ventiliatoriai.
13. Baldai.
14. Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos:
14.1. maistas;
14.2. viešojo maitinimo paslaugos.
15. Valymo priemonės ir paslaugos:
15.1. universalūs valikliai;
15.2. sanitarinės įrangos valikliai;
15.3. langų valymo priemonės;
15.4. rankomis plaunamų indų plovikliai;
15.5. skalbinių plovikliai, dėmių valikliai;
15.6. indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės;
15.7. valymo paslaugos.

16. Tekstilės gaminiai.
17. M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos:
17.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonės;
17.2. M2 ir M3 klasių transporto priemonės (autobusai);
17.3. su transporto priemonių priežiūra susijusios paslaugos;
17.4. visuomeninio transporto paslaugos (M2 ir M3 klasių transporto priemonėmis);
17.5. N2 ir N3 klasių transporto priemonės (atliekų surinkimo automobiliai);
17.6. atliekų surinkimo paslaugos (N2 ir N3 klasių transporto priemonėmis).
18. Sodo priežiūros prekės ir paslaugos:
18.1. dekoratyviniai augalai;
18.2. dirvožemio savybes gerinančios medžiagos;
18.3. drėkinimo sistemos;
18.4. sodo technika;
18.5. sodo technikos tepalinės alyvos (išskyrus keturtakčių variklių tepalus);
18.6. sodininkystės paslaugos.
19. Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos:
19.1. projektavimo paslaugos ir statybos darbai;
19.2. statybinės medžiagos.
20. Termoizoliacinės medžiagos.
21. Sienų plokštės:
21.1. gipso plokštės;
21.2. medienos plokštės.
22. Kietosios grindų dangos.
23. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys.
24. Patalpų apšvietimas:
24.1. elektros lempos;
24.2. patalpų apšvietimo projektavimo paslaugos;
24.3. patalpų apšvietimo montavimo darbai.
25. Santechnikos įtaisai, įranga ir jų montavimo darbai:
25.1. santechnikos įtaisai;
25.2. klozetų įranga;
25.3. pisuarų įranga;
25.4. santechnikos įtaisų, įrangos montavimo darbai.
26. Vandeniniai šildytuvai.
27. Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai.
28. Kelių tiesimas ir kelio ženklai:
28.1. kelių tiesimo darbai;
28.2. kelio ženklai.
29. Gatvių apšvietimas ir kelių eismo signalai – šviesoforai:
29.1. gatvių apšvietimo įranga;
29.2. gatvių apšvietimo projektavimo paslaugos;
29.3. gatvių apšvietimo montavimo darbai;
29.4. kelių eismo signalai – šviesoforai.
30. Medicininė elektros ir elektroninė įranga.

