KATEGORIJOS PARINKIMO TAISYKLĖS
Portale „Skelbimai Mažeikiuose“

1. Bendrosios sąvokos
1.1 Siekiant tvarkos ir sistematiškumo, vienodo kategorijų ir jose esančios informacijos interpretavimo, visi
skelbimai talpinami kategorijose. Kategorijos sąlyginai skirstomos į:
a) Prekių, panašių savo savybėmis, paskirtimi ir naudojimo būdu, kategorijas;
b) Paslaugų, panašių savo atliekamų darbų specifika ir naudojamomis priemonėmis, kategorijas;
c) Bendro pobūdžio kategorijas;
1.2 Prekių kategorijos, turinčios bendrų bruožų, apjungiamos į grupes.
2. Bendrieji reikalavimai
2.1 Skelbimai PRIVALO būti skelbiami: prekių skelbimai - prekių kategorijose; paslaugų skelbimai paslaugų kategorijose; bendro pobūžio skelbimai - bendro pobūdžio kategorijose.
2.1.1. Prekių PARDAVIMAS ar SUPIRKIMAS dideliais kiekiais, reguliariai, parduotuvėse,
salonuose ar kituose prekybos taškuose, neskaitomas paslauga. LEIDŽIAMA tokio
turinio skelbimus skelbti prekių kategorijose.
2.1.2. Prekių GAMYBA, NUOMA (išskyrus nekilnojamo turto nuoma), PRIEŽIŪRA,
REMONTAS ir kiti ĮVAIRŪS DARBAI, laikomi paslaugų skelbimais. PRIVALOMA
tokio turinio skelbimus skelbti paslaugų kategorijose.
2.2 Skelbimas PRIVALO būti skelbiamas labiausiai ir tiesiogiai prekės / paslaugos pavadinimą ir/ar savybes
apibūdinančioje kategorijoje ir TIK VIENĄ KARTĄ.
2.2.1 Jeigu prekė ar paslauga savo savybėmis ir naudojimo paskirtimi tinka kelioms
kategorijoms, skelbiama pagal tradiciškai daugumos žmonių primtą ir suprantamą, dažniausiai
naudojamą ar paklausiausią prekės / paslaugos savybę.
2.2.2 Jeigu skelbimas yra mainų pobūdžio ir jo aprašyme nurodytos dviejų skirtingų kategorijų
prekės, jis PRIVALO būti skelbiamas kategorijoje tos prekės, kurią jūs turite ir valdote.
DRAUDŽIAMA skelbti priešingai ar dubliuoti skelbimą, skelbiant jį ir norimos įsigyti prekės
kategorijoje.
2.3 Jeigu prekei negalima parinkti nei vienos tiesiogiai ją apibūdinančios kategorijos, toks skelbimas
skelbiamas kategorijoje „Kitos prekės“.
2.4 Jeigu paslaugai negalima parinkti nei vienos tiesiogiai ją apibūdinančios kategorijos, toks skelbimas
skelbiamas kategorijoje „Kitos paslaugos“.
2.5 Skelbimai susiję su dovanojimu skelbiami „Dovanoju“ kategorijoje. Neleidžiama jų skelbti perkamų ir
parduodamų prekių kategorijose.
2.6 Skelbimai apie radybas, pamestus ar pavogtus daiktus skelbiami „Radau, pamečiau, pavogė“ kategorijoje.
NELEIDŽIAMA jų skelbti perkamų ir parduodamų prekių kategorijose.
Kategoriškai draudžiama:
2.7 Skelbimus talpinti kategorijose, su kuriomis skelbiama informacija neturi nieko bendro.

2.8 Skelbimus talpinti kategorijose, su kuriomis prekės / paslaugos susijusios netiesiogiai. Pavyzdžiui:
informaciją apie statybines medžiagas, šildymo įrangą, apdailos darbus ir t.t. DRAUDŽIAMA skelbti
kategorijose „Butai, kotedžai“, „Namai, sodybos“ ir t.t.
2.9 Dubliuoti tos pačios prekės / paslaugos skelbimą, skelbiant jį kelis kartus ir/ar keliose kategorijose.
3. Specialieji reikalavimai
3.1 Skelbimai PRIVALO būti skelbiami vienoje ar kitoje kategorijoje pagal šiuos apibūdinimus:

Lengvieji automobiliai

Transporto priemonių grupė
Pilnos komplektacijos lengvieji automobiliais,
minivenai, džipai.

Autobusai, mikroautobusai

Autobusai ir mikroautobusai. Jų dalys, priedai,
aksesuarai.

Krovininiai ir spec. paskirties

Krovininiai automobiliai, specializuotas transportas,
nameliai ant ratų, priekabos, puspriekabės. Jų dalys,
priedai.

Dviratės transp. priemonės

Motociklai, motoroleriai, dviračiai, kita dviem ratais
judanti technika. Jų dalys, priedai, aksesuarai;

Vandens transportas

Motorinės valtys, kateriai, valtys, vandens dviračiai,
vandens motociklai, kita vandeniu judanti technika. Jų
dalys, priedai, aksesuarai.

Žemės ūkio transp., padargai

Traktoriai, kombainai, sėjamosios, kultivatoriai, kita
sunkioji ž.ū. technika ir jų naudojami padargai. Jų dalys,
priedai.

Padangos, ratlankiai
Automobilinė įranga

Tiuningas, aksesuarai

Laužynas, dalys

Automobilių (su) pirkimas
Diagnostikos, remonto įranga

Butai, kotedžai
Namai, sodybos
Kolektyviniai sodai

Lengvųjų automobilių, minivenų, džipų padangos ir
ratlankiai.
Automobilinė garso ir vaizdo technika, GPS įranga, dujų
įranga, laisvų rankų, parkingo, apsaugos ir kita įranga
montuojama automobiliuose.
Nestandartinės dalys, komplektuojančiosios ir įvairūs
priedai suteikiantys transporto priemonėms išskirtinumo
lyginant su standartiniais modeliais.
Lengvieji automobiliai skirti pardavimui dalimis.
Standartinės lengvųjų automobilių, minivenų ir džipų
dalys bei komplektuojančios;
Lengvųjų automobilių, mikroautobusų ir kitų tr.
priemonių pirkimas (supirkimas) asmeniniais ar
komerciniais tikslais.
Įranga skirta transporto priemonių techninės būklės
diagnostikai, priežiūrai ir remontui.
Nekilnojamo turto grupė
Butai, kotedžai, kambariai bendrabučiuose ir kitos
gyvenamosios paskirties patalpos.
Namai, vienkiemiai ar sodybos su gyvenamosios
paskirties pastatais.
Kolektyviniai sodai ir žemės sklypai su gyvenamosios

Garažai
Komerciniai objektai
Namų valdos sklypai
Komercinės paskirties sklypai
Miškas, vandens telkiniai
Gyvenamųjų patalpų nuoma
Garažų nuoma
Komercinių objektų nuoma

Stacionarūs
Nešiojamieji
Multifunkciniai įrenginiai
Priedai, aksesuarai
Žaidimų konsolės, grotuvai

paskirties pastatais ar be jų, pagrindinai skirti
sodininkystei ir daržininkystei smulkiems namų ūkiams.
Garažai asmeniniam naudojimui.
Pastatai, angarai, garažai, kioskai ir kitos patalpos skirtos
komercinei – gamybinei veiklai.
Aikštelės, kortai ir kiti žemės sklypai su įdiegta
komercinės paskirties infrastruktūra.
Namų valdos sklypai be statinių ir specifinės
infrastruktūros.
Komercinės paskirties sklypai su statiniais ar be jų, su
specifine infrastruktūra ar be jos.
Miškas, vandens telkiniai.
Butų, kotedžų, kambarių bendrabučiuose ir kitų
gyvenamosios paskirties patalpų nuoma.
Garažų asmeniniam naudojimui nuoma.
Pastatų, angarų, garažų, kioskių ir kitų patalpų skirtų
komercinei – gamybinei veiklai nuoma.
Kompiuterių, IT grupė
Pilnos komplektacijos stacionarūs kompiuteriai,
monitoriai, jų komponentai.
Pilnos komplektacijos nešiojamieji kompiuteriai, jų
komponentai.
Multifunkciniai įrenginiai, spausdintuvai, skeneriai,
kopijavimo aparatai, jų komponentai.
Kolonėlės, stiprintuvai, klaviatūros, pelės, Flash
atmintinės, modemai, maršrutizatoriai, adapteriai ir kita
kompiuterinė bei tinklo įranga.
Žaidimų konsolės, žaidimų priedai, nešiojami muzikos ir
vaizdo grotuvai.
Komunikacija

Mobilūs telefonai

Pilnos komplektacijos mobilūs telefonai.

Telefonai, faksai

Laidiniai telefonai, faksai.

Radijo ir GPS įranga

Radio stotelės, GPS įranga (išskyrus automobilinę)
Telefonai ardymui, jų dalys, pakrovėjai, baterijos,
adapteriai, atminties kortelės, ausinės, garsiakalbiai,
kabeliai, dėklai
Niekur nepaminėta kita komunikavimo technika.

Dalys, aksesuarai
Kita komunikavimo įranga

Baldai, interjeras
Nauji baldai

Nauji baldai.

Naudoti baldai

Naudoti baldai.
Paveikslai, rėmeliai, statulėlės, vazos, žvakidės,
dekoratyvinės lėkštės, puodeliai ir kiti smulkūs,
nestandartiniai rankų darbo gaminiai skirti namų
papuošimui.
Senoviniai baldai bei daiktai turintys istorinę vertę ir
skirti vidaus bei lauko papuošimui.

Paveikslai, meno dirbiniai
Antikvariatas, sendaikčiai

Lauko gaminiai
Kitos interjero detalės

Garso ir vaizdo technika
Video, foto, optinė technika
Šaldytuvai, šaldikliai
Valymo, skalbimo technika
Maisto ruošimo įranga
Kita buitinė technika

Pavėsinės, lauko stalai, suolai, supynės, tualetai, žaidimų
aikštelės, vazos, šulinių apdaila, lauko pirtelės, židiniai,
kaitinimosi kubilai ir kiti gaminiai skirti naudoti lauke.
Užuolaidos, kilimai, veidrodžiai, sietynai ir kitos
stambesnės interjero detalės.
Buitinė technika
Televizoriai, TV imtuvai, dekoderiai, CD/DVD grotuvai,
namų kino sistemos, muzikiniai centrai, stiprintuvai,
kolonėlės, ausinės, kabeliai ir kita stacionari garso bei
vaizdo technika, jų priedai.
Fotoaparatai, video kameros, žiūronai, teleskopai,
mikroskopai ir kita optinė technika bei jų priedai.
Šaldytuvai, šaldikliai, šaldymo vitrinos ir kita šaldymo
įranga bei jų priedai.
Indaplovės, skalbimo mašinos, dulkių siurbliai ir kita
valymo, skalbimo technika bei jų priedai.
Viryklės, mikrobanginės, orkaitės, kavos aparatai,
skrudintuvės ir kita maisto ruošimo įranga bei jų priedai.
Niekur nepaminėta buitinė technika.
Apranga, stilius

Moteriški rūbai, avalynė

Rūbai ir avalynė moterims.

Vyriški rūbai, avalynė

Rūbai ir avalynė vyrams.
Rūbai ir avalynė, kurią gali nešioti tiek vyrai, tiek
moterys.
Rūbai ir avalynė skirta nešioti šventinėmis ir
specialiomis progomis(vestuvės, krikštynos, nauji metai,
jubiliejai, teminiai vakarai ir t.t). Taip pat nestandartinė
apranga (nėsčiosios rūbai, labai didelių išmierų rūbai,
darbo rūbai ir t.t)
Laikrodžiai, piniginės, rankinės, diržai ir kita galanterija.

Universalūs rūbai, avalynė

Šventinė, nestandartinė apr.
Galanterija, laikrodžiai

Maisto prod., higienos prekės
Rūbeliai, avalynė
Žaislai, lavinimo priem.
Vežimai, lovytės, inventorius

Prekės vaikams
Maistelis, mišinėliai, jo pašildytuvai, sauskelnės,
antspeniai, vienkartiniai įdėklai ir kitos prekės kūdikiams
bei maitinančioms mamoms.
Rūbeliai, avalynė kūdikiams ir mažiems vaikams.
Žaislai, supynės, vaikštynės ir kitos priemonės skirtos
kūdikių bei mažų vaikų žaidimams, įgūdžių lavinimui.
Vežimai, lovytės, maniežai, maitinimo kėdutės,
autokėdutės, nešynės, vystimo lentos, vonelės, pledai,
vokeliai ir kitas inventorius skirtas kūdikių bei mažų
vaikų priežiūrai.

Kosmetika, parfumerija, higiena
Kosmetika ir parfumerija. Kūno priežiūrai ir higienai

skirtos prekės bei reikmenys.

Bižuterija, juvelyriniai dirbiniai
Žiedai, auskarai, grandinėlės, apyrankės, segtukai,
smeigtukai bei kiti dirbiniai skirti pasipuošimui.

Maisto produktai., vaistai

Švaros palaikymo priem.

Gėlės, augalai, sėklos
Žuvytės, akvariumai

Naminiai gyvūnai

Sodo, daržo inventorius

Gyvuliai, paukščiai

Kuras

Namų ūkis, priežiūra
Maisto produktai, gydomieji preparatai, žolelės ir vaistai
skirti vartoti žmonėms.
Skalbimo milteliai, plovimo priemonės, kita buitinė
chemija.
Džiovyklos, lyginimo lentos, rūbų pakabos, skalbinių
dėžės, kitas švarai bei tvarkai palaikyti skirtas
inventorius.
Gėlės, dekoratyviniai augalai, vaiskrūmiai, medeliai,
sodinukai, sėklos. Jiems skirtos trašos.
Akvariumai, žuvytės, vėžliukai, jų maistas.
Dekoratyviniai augalai, vandens pašildytojai, filtrai ir
kitos prekės skirtos akvariumams ir jų priežiūrai.
Šunys, katės, papūgėlės, jūrų kiaulytės, žiurkėnai ir kiti
smulkūs gyvūnai, kuriuos galima laikyti namuose.
Maistas, vaistai ir inventorius šių gyvūnų auginimui bei
priežiūrai.
Žoliapjovės, krūmapjovės, kastuvai, grėbliai, kibirai,
laistymo žarnos, vazonai ir kitas smulkus sodo bei daržo
inventorius.
Kiaulės, karvės, arkliai, poni, vištos, kalakutai, žasys ir
kiti gyvūnai auginami specialiems tikslams. Pašarai ir
inventorius jų auginimui bei priežiūrai.
Krosnių kuras, malkos, anglys, durpės, pjuvenų briketai
ir kitos kuro rūšys skirtos namų bei patalpų šildymui.
Statyba, apdaila, remontas

Statybinės, apdailos medž.
Durys, langai, vartai
Židiniai, katilai, krosnelės
Elektros prekės
Santechnika
Įrankiai, technika
Specializuotos sistemos
Talpos, vamzdžiai, žarnos

Įvairios statybinės ir apdailos medžiagos.
Durys, langai, palangės, stoglangiai, kiemo ir garažo
vartai. Spynos, užraktai, rankenos.
Vidaus patalpų židiniai, kaminai, šildymo katilai,
krosnelės ir jų komplektuojančios.
Įvairios elektros prekės.
Įvairios santechnikos prekės.
Įrankiai, technika ir kitas inventorius skirtas statyboms,
pastatų ir patalpų apdailai bei remontui.
Patalpų šildymo, vėdinimo, vandens filtravimo, nuotekų
šalinimo ir kitos sistemos bei komplektuojančiosios
dalys.
Įvairios talpos, vamzdžiai ir žarnos.

Kolekcionuojami daiktai

Monetos, senoviniai pinigai
Pašto ženklai, vokai
Ženkliukai, medaliai
Senovinės knygos, spauda
Kitos kolekcijos
Sendaikčiai

Senovinės, jubiliejinės, specialiomis progomis išleistos
monetos ir banknotai bei kiti numizmatikos daiktai.
Pašto ženklai, blokai, ženkliniai vokai, specialūs
antspaudai, vokai ir kiti filatelijos daiktai.
Senoviniai, jubiliejiniai, specialiomis progomis išleisti
ženkliukai ir medaliai.
Senovinės knygos, raštai, rankraščiai, laikraščiai ir kiti
dokumentai turintys istorinę ir kolekcinę vertę.
Atviručių, lėlių, žaislinių mašinėlių, nestandartinių
butelių, cigarečių, žurnalų ir kitos kolekcijos bei
pavieniai daiktai turintys kolekcionuojamąją vertę.
Senoviniai daiktai turintys istorinę ir kolekcinę vertę.

Šventės, laisvalaikis, pramogos
Sportinis, turistinis inventorius

Įvairus sportinis, turistinis inventorius.

Medžioklės, žvejybos reikmenys

Įvairūs medžioklės ir žvejybos reikmenys.

Muzikos instrumentai

Įvairūs muzikos instrumentai.

Grožinė literatūra

Grožinė literatūra.
Knygos, įvairūs žurnalai ir leidiniai skirti savišvietai,
specifinėms žinioms ar pramogoms.
Įdomios ar turinčios praktinę naudą interneto svetainės.

Savišvietos literatūra
Įdomios svetainės

Dovanoju
Dovanojimui skirtos bet kurios kategorijos prekės.
Radau, pamečiau, pavogė
Rastos, pamestos ar pavogtos bet kurios kategorijos
prekės.
Pažintys
Įvairūs pažinčių skelbimai.
Kitos prekės
Medicininė įranga, specializuota įranga, kanceliarinės ir
kitos prekės, kurių negalima tiesiogiai priskirti jau
esančioms prekių kategorijoms.
Siūlo darbą
Nuolatinis darbas
Laikinas darbas
Darbas užsienyje
Prekių platinimas
Darbas internetu

Įmonių, organizacijų it kitų juridinių subjektų
pasiūlymai, pagal kuriuos interesantai gali tikėtis
nuolatinio darbo ir pastovios darbo sutarties.
Pasiūlymai vienkartiniams ar trumpalaikiams darbams
atlikti.
Nuolatinio ar laikino darbo pasiūlymai užsienio
valstybėse.
Pasiūlymai užsidirbti platinant įvairias prekes.
Pasiūlymai užsidirbti naršant internetą – paspaudžiant
internetines nuorodas, kviečiant naujus vartotojus

prisiregistruoti ir t.t.
Ieško darbo, siūlo paslaugas
Ieško darbo

Privačių asmenų darbo paieškos skelbimai.

Kelionės, pervežimai

Keleivių ir krovinių pervežimas.

Transporto pr. priežiūra ir remontas

Transporto priemonių aptarnavimas, priežiūra ir
remontas. Automobilinės įrangos montavimas ir
derinimas.

Transporto pr. nuoma

Transporto priemonių nuoma.

Statyba, apdaila ir remontas

Butų, kotedžų, namų, kitų pastatų bei patalpų apdaila ir
remontas, įvairūs statybos darbai.
Laiptų, vartų tvorų ir kitų daiktų projektavimas bei
gamyba. Židinių, kaminų, specializuotų sistemų
montavimas, derinimas ir aptarnavimas.

Elektra, santechnika

Elektros instaliacijos ir santechnikos darbai.

Medienos, metalo apdirbimas

Medienos, metalo ir stiklo apdirbimas.

Valymas, patalpų tvarkymas

Rūbų ir patalpų valymas.

Pastatų projektavimas

Žemės, geodeziniai darbai, aplinkos apželdinimas,
šulinių kasimas, sniego valymas ir t.t.
Įrankių nuoma.
Buitinės technikos priežiūra ir remontas. Jos pajungimas,
derinimas ir aptarnavimas.
Kompiuterių ir org. technikos aptarnavimas, priežiūra ir
remontas. Programų instaliavimas ir derinimas. Tinklo
įrangos pajungimas ir derinimas.
Kirpimas, makiažas, manikiūras, depiliacija, masažas ir
kitos grožio bei sveikatingumo paslaugos.
Siuvimo ir mezgimo paslaugos.
Baldų, lauko gaminių projektavimas, gamyba ir
surinkimas.
Pastatų projektavimo paslaugos.

Vaikų, senelių, ligonių priežiūra

Vaikų, senelių, ligonių priežiūra.

Turto, asmens apsauga

Reklamos ir dizaino paslaugos

Turto ir asmens apsaugos paslaugos.
Švenčių, jubiliejų ir kitų iškilmingų progų organizavimas
bei pravedimas. Muzikantai. Maisto gaminimas,
serviravimas ir aptarnavimas.
Sportinių, turistinių renginių organizavimas ir
pravedimas. Sportinio, turistinio inventoriaus ir
reikmenų nuoma.
Prabangaus transporto nuoma ir vestuvių vežimas.
Šventėms, jubiliejams ir kitoms iškilmingoms progoms
skirtų patalpų nuoma.
Švenčių, jubiliejų ir kitų iškilmingų progų filmavimas,
fotografavimas.
Reklamos ir dizaino paslaugos.

Buhalterija, finansai

Buhalterinės ir finansinės paslaugos.

Draudimas, teisė

Draudimo ir teisinės paslaugos.

Žemės darbai, aplinkos tvarkymas
Įrankių muoma
Buitinės technikos remontas
Kompiuterinės paslaugos
Grožis, sveikata
Siuvimo, mezgimo paslaugos
Baldų gamyba ir projektavimas

Švenčių, laisvalaikio organizavimas

Pirtys, pokylių salės
Filmavimas, fotografavimas

Parodos, kursai, susitikimai
Vertimai, rašto darbai
Veterinarija, gyvūnai
Kitos paslaugos

Įvairios parodos, kursai, susitikimai su įdomiais
žmonėmis.
Vertimo, rašto darbų paslaugos.
Veterinarija, gyvūnų dresavimas, gyvulių ir paukščių
priežiūra, skerdimas.
Kitos paslaugos, kurių negalima tiesiogiai priskirti jau
esančioms paslaugų kategorijoms.

