Pavadinimas / Name:
Pavadinimo santrumpa / Abbreviation:
Klasifikatoriaus versija / Version of the
classification:
Galioja nuo / Valid from

Statinių pagal tipą klasifikatorius
Classification of Types of Constructions
CC
CC1
1996-06-01

1

PASTATAI
BUILDINGS

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

PASTATAI

Description:

BUILDINGS

11

Gyvenamieji pastatai
Residential buildings

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Gyvenamieji pastatai

Description:

Residential buildings

111

Vieno būsto pastatai
One-dwelling buildings

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Vieno būsto pastatai

Description:

One-dwelling buildings

1110

Vieno būsto pastatai
One-dwelling buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vieno būsto pastatai

Description:

One-dwelling buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - atskiri namai, pvz., vienaukščiai
Explanatory
namai, vilos, šveicariško stiliaus vasarnamiai,
notes:
medžiotojų nameliai, ūkininkų sodybiniai namai, kaimo
nameliai, vasarnamiai, savaitgalio poilsio namai, sodo
namai ir kt. Į šią klasę taip pat įeina: - sublokuoti ar
namai su terasomis, kurių kiekvienas būstas turi
atskirus įėjimus iš lauko. Į šią klasę neįeina: negyvenamieji ūkiniai pastatai žr. 1271.

This class includes: - detached houses such as
bungalows, villas, chalets, forest lodges, farmhouses,
country houses, summer houses, weekend houses, etc
This class also includes - semi-detached or terraced
houses, with each dwelling having its own entrance
directly from ground surface This class excludes - nonresidential farm buildings 1271

ryšys su CPC:

52 111.p1

Link to CPC:

52 111.p1

112

Dviejų ar daugiau būstų pastatai
Two- and more dwelling buildings

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Dviejų ar daugiau būstų pastatai

Description:

Two- and more dwelling buildings

1121

Dviejų būstų pastatai
Two-dwelling buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Dviejų būstų pastatai

Description:

Two-dwelling buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - dviejų būstų atskiri, sublokuoti namai Explanatory
ar namai su terasomis.
notes:

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37

This class includes: - detached houses, semi-detached
or terraced houses, with two dwellings
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ryšys su CPC:

52 111.p2

Link to CPC:

52 111.p2

1122

Trijų ar daugiau būstų pastatai
Three- and more dwelling buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Trijų ar daugiau būstų pastatai

Description:

Three- and more dwelling buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - kiti gyvenamieji pastatai, tokie kaip,
daugiabučiai namai su trimis ar daugiau būstais. Į šią
klasę neįeina: - bendrabučiai žr. 1130; - viešbučiai žr.
1211; - jaunimo bendrabučiai, poilsio stovyklavietės ir
vienaukščiai vasarnamiai žr. 1212.

Explanatory
notes:

This class includes: - other residential buildings such as
flat blocks, apartment houses, with three or more
dwellings This class excludes. - residences for
communities 1130 - hotels 1211 - youth hostels,
holiday camps and vacation bungalows 1212

ryšys su CPC:

52 119.p1

Link to CPC:

52 119.p1

113

Bendrabučiai
Residences for communities

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Bendrabučiai

Description:

Residences for communities

1130

Bendrabučiai
Residences for communities

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Bendrabučiai

Description:

Residences for communities

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - bendrabučių pastatai, įskaitant
senyvo amžiaus žmonių, studentų, vaikų ir kitų
socialinių grupių buveines, pvz., senelių namus,
darbininkų bendrabučius, bendruomenių namus,
našlaičių prieglaudas, benamių prieglaudas ir kt. Į šią
klasę neįeina: - ligoninės ir klinikos žr. 1264; - slaugos
ar medicininės priežiūros įstaigų pastatai žr. 1264; kalėjimai, barakai žr. 1274.

Explanatory
notes:

This class includes : - residential buildings for
communities, including residences and service
residences for the elderly, students, children and other
social groups, e.g. retirement homes, workers' hostels,
fraternity homes, orphanages, hostels for the homeless,
etc. This class excludes: - hospitals and clinics 1264 institutional buildings with nursing or medical care
1264 - prisons, barracks 1274

ryšys su CPC:

52 119.p2

Link to CPC:

52 119.p2

12

Negyvenamieji pastatai
Non-residential buildings

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Negyvenamieji pastatai

Description:

Non-residential buildings

121

Viešbučiai ir panašūs pastatai
Hotels and similar buildings

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Viešbučiai ir panašūs pastatai

Description:

Hotels and similar buildings

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37
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1211

Viešbučių pastatai
Hotel buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Viešbučių pastatai

Description:

Hotel buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - viešbučiai, moteliai, užeigos namai,
pensionai ir panašių apgyvendinimo vietų pastatai su
restoranais ar be jų. Į šią klasę taip pat įeina: - atskiri
restoranai ir barai. Į šią klasę neįeina: gyvenamuosiuose pastatuose įrengti restoranai žr.
1122; - jaunimo nakvynės namai, turistinės kalnų
stovyklos, poilsio stovyklavietės ir vienaukščiai
vasarnamiai žr. 1212; - prekybos centruose įrengti
restoranai žr. 1230.

Explanatory
notes:

This class includes : - hotels, motels, inns, pensions and
similar lodging buildings, with or without restaurants
This class also includes: - detached restaurants and
bars This class excludes: - restaurants integrated in
apartment buildings 1122 - youth hostels, mountain
refuges, holiday camps, vacation bungalows 1212 restaurants integrated in shopping centers 1230

ryšys su CPC:

52 124.p1

Link to CPC:

52 124.p1

1212

Kiti trumpalaikio apgyvendinimo pastatai
Other short-stay accommodation buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti trumpalaikio apgyvendinimo pastatai

Description:

Other short-stay accommodation buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - kiti, niekur kitur nepriskirti, jaunimo
Explanatory
nakvynės namai, turistinės kalnų stovyklos, vaikų ar
notes:
šeimų stovyklos, vienaukščiai vasarnamiai, poilsiavietės
ir poilsio namai bei kiti maži atostogaujantiems
asmenims skirti nameliai. Į šią klasę neįeina: - viešbučiai
ir panašūs apgyvendinimo pastatai žr. 1211; atrakcionų ir laisvalaikio praleidimo parkai žr. 2412.

This class includes: - youth hostels, mountain refuges,
children's or family holiday camps, vacation bungalows,
holiday and rest homes and other lodging buildings for
holiday makers, n.e.c This class excludes: - hotels and
similar lodging buildings 1211 - amusement and
leisure parks 2412

ryšys su CPC:

52 124.p2

Link to CPC:

52 124.p2

122

Įstaigų pastatai
Office buildings

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Įstaigų pastatai

Description:

Office buildings

1220

Įstaigų pastatai
Office buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Įstaigų pastatai

Description:

Office buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - pastatai, skirti verslui, kanceliarijoms
ir administravimo reikalams, pvz., bankų, pašto skyrių,
savivaldybės padalinių, vyriausybės įstaigų ir kt.
pastatai. Į šią klasę taip pat įeina: - konferencijų ir
kongresų centrai, teismo ir parlamento pastatai. Į šią
klasę neįeina: - kitos paskirties pastatuose įrengtos
įstaigos.

Explanatory
notes:

This class includes : - buildings used as places of
business, for clerical and administrative purposes, e.g.
banks, post offices, municipal offices, government
department offices1 etc. This class also includes conference and congress centers, law courts
parliament buildings This class excludes - offices
integrated in buildings mainly used for other purposes

ryšys su CPC:

52 122.p1

Link to CPC:

52 122.p1

123

Didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatai
Wholesale and retail trade buildings

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatai

Description:

Wholesale and retail trade buildings

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37
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1230

Didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatai
Wholesale and retail trade buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatai

Description:

Wholesale and retail trade buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - prekybos centrai, parduotuvės,
Explanatory
universalinės parduotuvės, atskiros parduotuvės ir
notes:
krautuvėlės, mugėms skirtos prekybos salės, aukcionų
ir parodų salės, dengtas turgus, autoservisai, degalinės
ir kt. Į šią klasę neįeina: - gyvenamuosiuose pastatuose
žr. 1122 ar oro uostuose žr. 1241 įrengtos parduotuvės.

This class includes: - shopping centers, shopping malls,
department stores, detached shops and boutiques,
halls used for fairs, auctions and exhibitions, indoor
markets, service stations, etc. This class excludes: shops integrated in apartment buildings 1122 or air
terminals 1241

ryšys su CPC:

52 122.p2

Link to CPC:

52 122.p2

124

Transporto ir ryšių pastatai
Traffic and communication buildings

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Transporto ir ryšių pastatai

Description:

Traffic and communication buildings

1241

Ryšių pastatai, stotys, galiniai punktai ir panašūs pastatai
Communication buildings, stations, terminals and associated buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ryšių pastatai, stotys, galiniai punktai ir panašūs
pastatai

Description:

Communication buildings, stations, terminals and
associated buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - civilinių ir karinių oro uostų,
Explanatory
geležinkelio ir autobuso stočių pastatai ir įranga, uostų notes:
galiniai punktai, kabamųjų lynų kelių ir krėslinių keltuvų
stotys; - radijo ir televizijos transliavimo pastatai,
telefono stočių pastatai, nuotolinių ryšių
(telekomunikacijų) centrai ir kt. Į šią klasę taip pat įeina:
- lėktuvų angarai, signalinių postų pastatai, garvežinės
ir vagonų depai; - telefono būdelės; - švyturiai; skrydžių valdymo pastatai (bokštai). Į šią klasę neįeina:
- autoservisai žr. 1230; - rezervuarai, silosinės ir
sandėliai žr. 1252; - geležinkelių bėgiai žr. 212; skridimo aikščių kilimo ir tūpimo takai žr. 2130; nuotolinių ryšių (telekomunikacinių) linijos ir atramos
(stulpai) žr. 2213, 2224.

This class includes: - buildings and installations of civil
and military airports, rail stations, bus stations and
harbour terminals, cablecar and chairlift stations - radio
and television broadcast buildings, telephone
exchange buildings, telecommunication centers, etc.
This class also includes - airplane hangars, signal-box
buildings and engine and wagon sheds - telephone
booths - lighthouse buildings - air traffic control
buildings (towers) This class excludes: - service stations
1230 - reservoirs, silos and warehouses 1252 - railway
tracks 212 - airfield runways 2130 - telecommunication
lines and masts 2213, 2224

ryšys su CPC:

52 122.p3

Link to CPC:

52 122.p3

1242

Garažų pastatai
Garage buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Garažų pastatai

Description:

Garage buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - garažai (požeminiai ir antžeminiai) ir
stogu dengtos automobilių stovėjimo aikštelės. Į šią
klasę taip pat įeina dengtos dviračių aikštelės. Į šią
klasę neįeina: - kitos paskirties pastatuose įrengtos
automobilių stovėjimo aikštelės žr. 1; - autoservisai žr.
1230.

Explanatory
notes:

This class includes: - garages (overground or
underground) and roofed car parks This class also
includes - bicycle sheds This class excludes: - carparks
in buildings mainly used for other purposes 1 - service
stations 1230

ryšys su CPC:

52 122.p4

Link to CPC:

52 122.p4

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37
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125

Pramoniniai pastatai ir sandėliai
Industrial buildings and warehouses

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pramoniniai pastatai ir sandėliai

Description:

Industrial buildings and warehouses

1251

Pramoniniai pastatai
Industrial buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Pramoniniai pastatai

Description:

Industrial buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - dengti pastatai, naudojami
pramoninei gamybai, pvz., gamyklos, dirbtuvės,
izoliuotos gamyklos patalpos, skerdyklos, alaus
daryklos, surinkimo gamyklos ir kt. Į šią klasę neįeina: rezervuarai, silosinės ir sandėliai žr. 1252; negyvenamieji ūkiniai pastatai žr. 1271; - pramoninių
įrenginių kompleksai (jėgainės, perdirbimo fabrikai ir
kt.) žr. 230.

Explanatory
notes:

This class includes: - covered buildings used for
industrial production, e.g. factories, workshops, factory
bays, slaughterhouses, breweries, assembly plants. etc.
This class excludes: - reservoirs, silos and warehouses
1252 - non-residential farm buildings 1271 - complex
industrial installations (power stations, refineries, etc.)
230

ryšys su CPC:

52 121.p1

Link to CPC:

52 121.p1

1252

Rezervuarai, silosinės ir sandėliai
Reservoirs, silos and warehouses

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Rezervuarai, silosinės ir sandėliai

Description:

Reservoirs, silos and warehouses

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - rezervuarai ir cisternos; - naftos ir
dujų rezervuarai; - javų, cemento ar kitų sausų užpildų
silosinės; - saugyklos - šaldytuvai ir specialūs sandėliai.
Į šią klasę taip pat įeina: - sandėliavimo ir laikymo
aikštelės. Į šią klasę neįeina: - žemės ūkio silosinės ir
žemės ūkio saugyklų pastatai žr. 1271; - vandens
bokštai žr. 2222; - angliavandenilio terminalai žr. 2303.

Explanatory
notes:

This class includes: - reservoirs and tanks - reservoirs
for oil and gas - silos for cereals, cement or other dry
aggregates - cold stores and specialized warehouses
This class also includes: - storage areas This class
excludes: - agricultural silos and storage buildings used
for agriculture 1271 - water towers 2222 - hydrocarbon
terminals 2303

ryšys su CPC:

52 121.p2

Link to CPC:

52 121.p2

126

Pramoginių renginių, švietimo ar gydymo ir slaugos įstaigų pastatai
Buildings for public entertainment, education or hospital and institutional care

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Pramoginių renginių, švietimo ar gydymo ir slaugos
įstaigų pastatai

Description:

Buildings for public entertainment, education or
hospital and institutional care

1261

Viešųjų pramoginių renginių pastatai
Buildings for public entertainment

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Viešųjų pramoginių renginių pastatai

Description:

Buildings for public entertainment

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - kino teatrai, koncertų salės, operos
Explanatory
bei kiti teatrai ir kt.; - susirinkimų salės ir įvairios
notes:
paskirties salės, daugiausiai naudojamos pramoginiams
renginiams; - lošimų namai, cirkai, muzikos renginių
salės, šokių salės ir diskotekos, estrados ir kt. Į šią klasę
neįeina: - muziejai ir meno galerijos žr. 1262; - sporto
salės žr. 1265; - atrakcionų ir laisvalaikio praleidimo
parkai žr. 2412.

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37

This class includes: - cinemas, concert halls, opera
houses, theaters, etc. - meeting halls and multipurpose halls mainly used for public entertainment casinos, circuses, music halls, dance-halls and
discotheques, bandstands, etc. This class excludes: museums, art galleries 1262 - sports halls 1265 amusement and leisure parks 2412
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ryšys su CPC:

52 123

Link to CPC:

52 123

1262

Muziejai ir bibliotekos
Museums and libraries

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Muziejai ir bibliotekos

Description:

Museums and libraries

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - muziejai, meno galerijos, bibliotekos
ir saugyklų centrai. Į šią klasę taip pat įeina: - archyvų
pastatai. Į šią klasę neįeina: - istoriniai paminklai žr.
1273.

Explanatory
notes:

This class includes: - museums, art galleries, libraries
and resource centers This class also includes: - archives
buildings This class exclude: - historic monuments
1273

ryšys su CPC:

52 125.p1

Link to CPC:

52 125.p1

1263

Mokyklų, universitetų ir tyrimų centrų pastatai
School, university and research buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Mokyklų, universitetų ir tyrimų centrų pastatai

Description:

School, university and research buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio
Explanatory
mokymo įstaigų pastatai (pvz., vaikų lopšeliai, darželiai, notes:
pradinės, vidurinės mokyklos, kolegijos, humanitarinio
profilio vidurinės mokyklos, technikos mokyklos ir kt.),
sistemiškojo mokymo mokyklos, profesinio parengimo
mokyklų pastatai, aukštųjų mokyklų pastatai ir pastatai,
naudojami tiriamiesiems darbams, mokslinės
laboratorijos; aukštesniojo mokymo įstaigos. Į šią klasę
taip pat įeina: - specialiosios mokyklos neįgaliesiems
vaikams; - specialistų tobulinimo kolegijos; - oro
stebėjimo stočių, observatorijų pastatai. Į šią klasę
neįeina: - atskiri internatų bendrabučių pastatai žr.
1130; - studentų nakvynės namai žr. 1130; - bibliotekos
žr. 1262; - universitetinės ligoninės žr. 1264.

This class includes: - buildings used for pre-primary,
primary and secondary education (e.g. nursery schools,
kindergartens, primary schools, secondary schools
colleges, grammar schools, technical schools, etc.),
formal education schools, vocational training schools
buildings used for higher education and research,
research laboratories; higher educational
establishments This class also includes: - special
schools for handicapped children - further education
colleges - weather stations, observatory buildings This
class excludes: - hostels which are detached buildings
of boarding schools 1130 - hostels for students 1130 libraries 1262 - university hospitals 1264

ryšys su CPC:

52 125.p2

Link to CPC:

52 125.p2

1264

Ligoninių ir slaugos įstaigų pastatai
Buildings for hospital and institutional care

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ligoninių ir slaugos įstaigų pastatai

Description:

Buildings for hospital and institutional care

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - įstaigos, teikiančios medicininio ir
Explanatory
chirurginio gydymo bei slaugos paslaugas sergantiems notes:
ar sužeistiems asmenims; - sanatorijos, ilgalaikio
gydymo ligoninės ir slaugos namai, psichiatrinės
ligoninės, dispanseriai, gimdymo įstaigos, motinos ir
vaiko priežiūros centrai. Į šią klasę taip pat įeina: universitetinės ligoninės, pataisos darbų kolonijų,
kalėjimų ar ginkluotųjų pajėgų ligoninės; - šiluminio
gydymo, talasoterapijos, funkcinės reabilitacijos, kraujo
perpylimo, motinų pieno surinkimo ir veterinarinio
gydymo pastatai; - įstaigų, teikiančių buveinės ir (ar)
apgyvendinimo bei slaugos ar medicininio gydymo
paslaugas vyresniojo amžiaus ar neįgaliesiems ir kt.
asmenims, pastatai. Į šią klasę neįeina: - buveinės ir
namai, teikiantys socialinės pagalbos (gerovės)
paslaugas vyresniojo amžiaus ar neįgaliesiems ir kt.
asmenims žr. 1130.

This class includes: - institutions providing medical and
surgical treatment and nursing care for ill or injured
people - sanatoria, long-stay hospitals and nursing
homes, psychiatric hospitals, dispensaries, maternity
facilities, maternal and child welfare centers This class
also includes: - university hospitals, hospitals of
penitentiaries, prisons or armed forces - buildings used
for thermal treatment, thalassotherapy, functional
rehabilitation, blood transfusion, breast milk collection,
veterinary treatment1 etc. - institutional buildings with
combined residential/lodging services and nursing or
medical care for the elderly, for handicapped people,
etc. This class excludes: - residences and homes with
social assistance (welfare) services for old or
handicapped people, etc. 1130

ryšys su CPC:

52 126

52 126
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1265

Sporto salės
Sports halls

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sporto salės

Description:

Sports halls

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - uždarieji sporto patalpų pastatai
(krepšinio salės, teniso kortai, plaukimo baseinai,
gimnastikos salės, čiuožyklos ar ledo rutulio aikštės ir
kt.), kuriuose įrengtos vietos žiūrovams (tribūnos,
balkonai ir kt.) bei specialios patalpos dalyviams (dušai
ir persirengimo kambariai ir kt.). Į šią klasę taip pat
įeina: - atvirųjų sporto stadionų dengtos tribūnos. Į šią
klasę neįeina: - įvairios paskirties salės, daugiausiai
naudojamos pramoginiams renginiams žr. 1261; atvirosios sporto aikštelės, pvz., lauko teniso kortai,
atvirieji plaukimo baseinai ir kt. žr. 2411.

Explanatory
notes:

This class includes - buildings used for indoor sports
(basketball and tennis courts, swimming pools,
gymnastic halls, skating or ice-hockey rinks, etc )
providing facilities for spectators (stands, terraces, etc.)
and for participants (shower and changing rooms, etc.)
This class also includes - grandstand buildings with
roofing for open-air sports This class excludes: - multipurpose halls mainly used for public entertainment
1261 - sports grounds used for open-air sports, e.g.
open-air tennis courts, open-air swimming pools, etc.
2411

ryšys su CPC:

52 279.p1

Link to CPC:

52 279.p1

127

Kiti negyvenamieji pastatai
Other non-residential buildings

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kiti negyvenamieji pastatai

Description:

Other non-residential buildings

1271

Negyvenamieji ūkiniai pastatai
Non-residential farm buildings

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Negyvenamieji ūkiniai pastatai

Description:

Non-residential farm buildings

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - žemės ūkio ūkiniai ir sandėlių
Explanatory
pastatai, pvz., karvidės, arklidės, kiaulidės, avidės,
notes:
žirgynai, šunidės, paukštynai, svirnai, garažai, angarai ir
kiti ūkiniai pastatai, rūsiai, vyno gamyklos, vyno
cisternos, šiltnamiai, žemės ūkio silosinės ir kt. Į šią
klasę neįeina: - zoologijos ir botanikos sodų įrenginiai
žr. 2412.

This class includes: - farm buildings and storage
buildings used for agriculture farming, e g. cowsheds,
stables, pig houses, sheep-folds, studs, kennels,
industrial hen-houses, granaries, garages, hangars and
agricultural outhouses, cellars, wine making plant, wine
vats, greenhouses, agricultural silos, etc. This class
excludes: - installations of zoological and botanical
gardens 2412

ryšys su CPC:

52 129.p1

52 129.p1

1272

Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatai
Buildings used as places of worship and for religious activities

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatai

Description:

Buildings used as places of worship and for religious
activities

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - bažnyčios, koplyčios, mečetės,
sinagogos ir kt. Į šią klasę taip pat įeina: - kapinės ir
panašūs statiniai, šarvojimo salės, krematoriumai. Į šią
klasę neįeina: - pasaulietiniai religijos pastatai,
naudojami kaip muziejai žr. 1262; - istoriniai paminklai
ir kt. žr. 1273.

Explanatory
notes:

This class includes: - churches, chapels, mosques,
synagogues, etc. This class also includes - cemeteries
and associated constructions, funeral parlors,
crematoriums This class excludes: - secularized
religious buildings, used as museums 1262 - historic
monuments, etc. 1273

ryšys su CPC:

52 129.p2

Link to CPC:

52 129.p2
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1273

Istoriniai ar saugomi paminklai
Historic or protected monuments

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Istoriniai ar saugomi paminklai

Description:

Historic or protected monuments

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - įvairūs istoriniai ar saugomi pastatai, Explanatory
neturintys kitos paskirties. Į šią klasę taip pat įeina: notes:
saugojami griuvėsiai, archeologinių kasinėjimų ir
priešistorinės vietovės; - statulos ir memorialai,
meniniai ar dekoratyviniai pastatai. Į šią klasę neįeina: muziejai žr. 1262.

This class includes: - historic or protected buildings, of
any kind, not used for other purposes This class also
includes - protected ruins, archeological excavations
and prehistoric sites - statues and commemorative,
artistic or decorative constructions This class excludes:
- museums 1262

ryšys su CPC:

52 129.p3

Link to CPC:

52 129.p3

1274

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pastatai
Other buildings n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pastatai

Description:

Other buildings n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - pataisos darbų kolonijos, kalėjimai ir Explanatory
kardomojo kalinimo centrai, ginkluotųjų pajėgų,
notes:
policijos ar gaisrininkų barakai. Į šią klasę taip pat įeina:
- miesto statiniai, pvz., autobusų stotelės, viešieji
tualetai, skalbyklos ir kt. Į šią klasę neįeina: - telefonų
būdelės žr. 1241; - pataisos darbų kolonijų, kalėjimų ir
ginkluotųjų pajėgų ligoninės žr. 1264; - kariniai
inžineriniai statiniai žr. 2420.

This class includes: - penitentiaries, prisons and remand
centers, barracks for armed forces, police or fire
services This class also includes: - urban furniture, such
as bus shelters, public toilets, wash houses, etc. This
class excludes: - telephone booths 1241 - hospitals of
penitentiaries, prisons and armed forces 1264 - military
engineering works 2420

ryšys su CPC:

52 129.p4

Link to CPC:

52 129.p4

2

INŽINERINIAI STATINIAI
CIVIL ENGINEERING WORKS

Lygmuo:

1

Level:

1

Lygmens
pavadinimas:

Sekcija

Level name:

Section

Pavadinimas:

INŽINERINIAI STATINIAI

Description:

CIVIL ENGINEERING WORKS

21

Transporto infrastruktūros
Transport infrastructures

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Transporto infrastruktūros

Description:

Transport infrastructures

211

Automobilių keliai, gatvės ir kiti keliai
Highways, streets and roads

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Automobilių keliai, gatvės ir kiti keliai

Description:

Highways, streets and roads

2111

Automobilių keliai
Highways

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Automobilių keliai

Description:

Highways

Aiškinamosios

Į šią klasę įeina: - autostrados ir tolimojo susisiekimo

Explanatory

This class includes: - motorways and roads for long-
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pastabos:

keliai, įskaitant viadukus ir kelio bei geležinkelio
sankirtas. Į šią klasę taip pat įeina: - kelių apšvietimo ir
eismo reguliavimo įrenginiai, užtveriamosios dambos,
pylimai, atraminės sienos, saugumo įtaisai, stovėjimo
juostos ir avarinės užtvaros. Į šią klasę neįeina: automobilių magistralių autoservisai žr. 1230; - tiltai ir
estakados žr. 2141; - tuneliai ir požeminiai keliai
(metro) žr. 2142.

notes:

distance traffic, including interchanges and junctions
This class also includes: - installations used for road
lighting and traffic signaling, embankment, ditches,
supporting walls, safety devices, parking lanes and
crash barriers This class excludes: - motorway service
stations 1230 - bridges and elevated highways 2141 tunnels and subways 2142

ryšys su CPC:

52 211.p1

Link to CPC:

52 211.p1

2112

Gatvės ir kiti keliai
Streets and roads

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Gatvės ir kiti keliai

Description:

Streets and roads

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - miestų ir kaimų gatvės, kaimų keliai ir Explanatory
takai (įskaitant stovėjimo vietas, sudėtingąsias
notes:
sankryžas, paprastąsias kelių sankryžas, sudėtingąsias
žiedines sankryžas), pvz., gatvės, prospektai, alėjos,
siaurosios alėjos, gruntkeliai, apvažiuojamieji keliai,
prievažos, ūkių ar miškų keliai, šaligatviai, jojimo ir
dviračių takai, aikštės (skverai), pėsčiųjų takai ir
aikštelės (prie pastato aptvertos vietos). Į šią klasę taip
pat įeina: - kelių apšvietimo ir eismo reguliavimo
įrenginiai, užtveriamosios dambos, pylimai, saugumo
užtvaros.

This class includes: - streets inside towns and villages,
country roads and pathways (including parkings,
interchanges, junctions, roundabouts and circles), e.g.
streets, avenues, alleys, lanes, unmetalled roads, byroads, access roads, farm or forest tracks, footpaths,
bridle and bicycle paths, squares, pedestrian ways and
precincts This class also includes: - installations used
for street lighting and traffic signaling, embankment,
ditches, safety bars

ryšys su CPC:

52 211.p2

Link to CPC:

52 211.p2

212

Geležinkeliai
Railways

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Geležinkeliai

Description:

Railways

2121

Ilgų nuotolių geležinkeliai
Long-distance railways

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių geležinkeliai

Description:

Long-distance railways

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - magistralinės geležinkelio linijos,
Explanatory
atsarginiai keliai, atšakos, geležinkelio pervažos,
notes:
skirstymo stotys ir skirstomosios linijos. Į šią klasę taip
pat įeina: - platformos ir signalinės stotys,
elektrifikavimo konstrukcijos, užtveriamosios dambos,
pylimai, atraminės sienos. Į šią klasę neįeina: geležinkelio stotys žr. 1241; - geležinkelio tiltai žr. 2141;
- geležinkelio tuneliai žr. 2142.

This class includes: - main railway lines, sidings, rail
points, railway crossings, station shunting and sorting
lines This class also includes: - platforms and signaling
stations, electrification structures, embankment,
ditches, supporting walls This class excludes: - railway
stations 1241 - railway bridges 2141 - railway tunnels
2142

ryšys su CPC:

52 212.p1

Link to CPC:

52 212.p1

2122

Miestų geležinkeliai
Urban railways

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Miestų geležinkeliai

Description:

Urban railways

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - požeminiai, iškastiniai ar estakadiniai
didmiesčių geležinkeliai; kabamieji keliai ir antžeminiai
(estakadiniai) geležinkeliai; nuo kito eismo atskirti
miesto tinklai ir t.t.; tramvajų linijos. Į šią klasę taip pat

Explanatory
notes:

This class includes: - metropolitan railways,
underground, in cuttings or overhead; suspension and
elevated railways; urban networks, segregated from
other traffic, etc.; tramways This class also includes: -
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įeina: - platformos ir signalizavimo stotys,
elektrifikavimo konstrukcijos, užtveriamosios dambos,
pylimai, atraminės sienos.
ryšys su CPC:

52 212.p2

213

Skridimo aikščių kilimo ir tūpimo takai
Airfield runways

Lygmuo:

platforms and signaling stations, electrification
structures, embankment, ditches, supporting walls
Link to CPC:

52 212.p2

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Skridimo aikščių kilimo ir tūpimo takai

Description:

Airfield runways

2130

Skridimo aikščių kilimo ir tūpimo takai
Airfield runways

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Skridimo aikščių kilimo ir tūpimo takai

Description:

Airfield runways

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - kilimo, tūpimo ar riedėjimo takai. Į šią Explanatory
klasę taip pat įeina: - užtveriamosios dambos, pylimai, notes:
drenažo įrenginiai, signalizavimo ir apšvietimo sistemos
ir kt. Į šią klasę neįeina: - skridimo aikščių pastatai ir
įrenginiai žr. 1241.

This class includes: - runways for take-off, landing or
taxiing This class also includes: - embankment, ditches,
drainage installations, signaling and lighting systems,
etc. This class excludes: - air field buildings and
installations 1241

ryšys su CPC:

52213

Link to CPC:

52213

214

Tiltai, estakados, tuneliai ir požeminiai keliai (metro)
Bridges, elevated highways, tunnels and subways

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Tiltai, estakados, tuneliai ir požeminiai keliai (metro)

Description:

Bridges, elevated highways, tunnels and subways

2141

Tiltai ir estakados
Bridges and elevated highways

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tiltai ir estakados

Description:

Bridges and elevated highways

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - kelių ar geležinkelių tiltai iš metalo,
betono ar kitokių medžiagų, įskaitant estakadų
konstrukcijas. Į šią klasę taip pat įeina: - judamieji tiltai,
viadukai, ūkių ar miškų tiltai, pėsčiųjų tiltai.

Explanatory
notes:

This class includes: - road or rail bridges of metal,
concrete or other materials, including structures for
elevated highways This class also includes: - mobile
bridges, viaducts, bridges of farm and forest tracks,
footbridges

ryšys su CPC:

52 221 + 52 222

Link to CPC:

52 221 + 52 222

2142

Tuneliai ir požeminiai keliai (metro)
Tunnels and subways

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Tuneliai ir požeminiai keliai (metro)

Description:

Tunnels and subways

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - plentų, kelių ir geležinkelių tuneliai
bei požeminiai keliai (metro).

Explanatory
notes:

This class includes: - highway, road and railway tunnels,
subways

ryšys su CPC:

52 223 + 52 224

Link to CPC:

52 223 + 52 224
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215

Uostai, vandens keliai, užtvankos ir kiti hidrotechniniai statiniai
Harbours, waterways, dams and other waterworks

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Uostai, vandens keliai, užtvankos ir kiti hidrotechniniai
statiniai

Description:

Harbours, waterways, dams and other waterworks

2151

Uostai ir laivybos kanalai
Harbours and navigable canals

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Uostai ir laivybos kanalai

Description:

Harbours and navigable canals

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - jūrų ar upių uostai (krantinės, dokai,
Explanatory
šaliniai dokai, prieplaukų statiniai, molai ir kt.); notes:
laivybos kanalai; - upių statiniai ir kanalų statiniai
(šliuzai, akvedukai ir tuneliai), bjefai, užtveriamosios
dambos (pylimai) ir šalivagės. Į šią klasę taip pat įeina: kariniai uostai; - laivų statyklos. Į šią klasę neįeina: užtvankos ir panašūs vandenį sulaikantys statiniai žr.
2152; - pakrantėse esantys angliavandenilio terminalai
žr. 2303; - valčių prieplaukos žr. 2412.

This class includes: - sea or river ports (quays, docks,
side-docks, jetties, moles, etc) - navigable canals - river
works and canal constructions (locks, canal bridges and
tunnels), wharves, embankments and tow-paths This
class also includes: - military ports - shipyards This
class excludes - dams and similar water-retaining
constructions 2152 - coastal and riverside hydrocarbon
terminals 2303 - marinas 2412

ryšys su CPC:

52 232

Link to CPC:

52 232

2152

Užtvankos
Dams

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Užtvankos

Description:

Dams

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - užtvankos ir panašūs vandenį
sulaikantys statiniai, naudojami hidroelektrinėse,
dirvoms drėkinti, tėkmei reguliuoti ir nuo potvynių
apsaugoti. Į šią klasę taip pat įeina: - pylimai, krantus
nuo išplovimo saugantys statiniai. Į šią klasę neįeina: hidroelektrinės žr. 2302.

Explanatory
notes:

This class includes : - dams and similar water-retaining
constructions used to hold back water for every type of
use hydro-electricity. irrigation, flow regulation, flood
prevention This class also includes : - dikes, bank
protection structures This class excludes - hydroelectric power stations 2302

ryšys su CPC:

52 233

Link to CPC:

52 233

2153

Akvedukai, drėkinimo vandentiekio įrenginiai
Aqueducts, irrigation and cultivation waterworks

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Akvedukai, drėkinimo vandentiekio įrenginiai

Description:

Aqueducts, irrigation and cultivation waterworks

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - drėkinimo kanalai ir kiti vandens
tiekimo statiniai, naudojami žemei drėkinti; akvedukai. Į šią klasę taip pat įeina: - drenažai ir atviri
nutekamojo vandens grioviai. Į šią klasę neįeina: akvedukai, laikomi istoriniais paminklais žr. 1273; užtvankos žr. 2152; - vandentiekiai žr. 2212, 2222.

Explanatory
notes:

This class includes: - irrigation canals and other water
supply constructions for the purpose of land cultivation
- aqueducts This class also includes: - drainage works
and open drain ditches This class excludes: - aqueducts
as historic monuments 1273 - dams 2152 - water
pipelines 2212, 2222

ryšys su CPC:

52 231 + 52 234

Link to CPC:

52 231 + 52 234

22

Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos
Pipelines, communication and electricity lines

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos

Description:

Pipelines, communication and electricity lines
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221

Ilgų nuotolių vamzdynai, ryšių ir elektros linijos
Long distance pipelines, communication and electricity lines

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių vamzdynai, ryšių ir elektros linijos

Description:

Long distance pipelines, communication and electricity
lines

2211

Ilgų nuotolių naftotiekiai ir dujotiekiai
Long-distance oil and gas pipelines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių naftotiekiai ir dujotiekiai

Description:

Long-distance oil and gas pipelines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - ilgų nuotolių antžeminiai, požeminiai Explanatory
ar povandeniniai vamzdynai naftos produktams ar
notes:
dujoms transportuoti; - ilgų nuotolių antžeminiai,
požeminiai ar povandeniniai vamzdynai cheminiams ar
kitokiems produktams transportuoti. Į šią klasę taip pat
įeina: - siurbimo stotys. Į šią klasę neįeina: vandentiekiai žr. 2212, 2222; - miestų dujotiekiai žr.
2221.

This class includes : - long-distance overland,
underground or submarine pipelines for the
conveyance of petroleum products and gas - longdistance overland, underground or submarine
pipelines for chemicals and other products This class
also includes - pumping stations This class excludes: water pipelines 2212, 2222 - urban gas supply lines
2221

ryšys su CPC:

52 24.p1

Link to CPC:

52 24.p1

2212

Ilgų nuotolių vandentiekiai
Long-distance water pipelines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių vandentiekiai

Description:

Long-distance water pipelines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - ilgų nuotolių antžeminiai, požeminiai
ar povandeniniai vandentiekio vamzdynai. Į šią klasę
taip pat įeina: - siurbimo, filtravimo ir drenažo stotys. Į
šią klasę neįeina: - drėkinimo kanalai ir akvedukai žr.
2153; - vietiniai vandentiekiai žr. 2222; - kanalizacijos
tinklai žr. 2223.

Explanatory
notes:

This class includes: - long-distance overland,
underground or submarine pipelines for the
conveyance of water This class also includes: pumping, filtering and catchment stations This class
excludes: - irrigation canals and aqueducts 2153 - local
supply pipelines for water 2222 - sewer networks 2223

ryšys su CPC:

52 241.p2

Link to CPC:

52 241.p2

2213

Ilgų nuotolių nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) linijos
Long-distance telecommunication lines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) linijos

Description:

Long-distance telecommunication lines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - ilgų nuotolių nuotolinių ryšių
Explanatory
(telekomunikacijų) antžeminės, požeminės ar
notes:
povandeninės linijos, retransliavimo sistemos, radijo ir
televizijos ar kabeliniai tinklai, radijo ryšių
retransliavimo bokštai ir infrastruktūra. Į šią klasę taip
pat įeina: - nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) stulpai. Į
šią klasę neįeina: - elektros linijos žr. 2214; - miestų
nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) tinklai žr. 2224.

This class includes - long-distance overland,
underground or submarine telecommunication lines,
relay systems, radio and television or cable networks,
relay towers and infrastructure for radio
communication This class also includes telecommunication masts This class excludes: electricity fines 2214 - urban telecommunication
networks 2224

ryšys su CPC:

52 242

52 242

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37

Link to CPC:

12/16

CC1

2214

Ilgų nuotolių elektros perdavimo linijos
Long-distance electricity lines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Ilgų nuotolių elektros perdavimo linijos

Description:

Long-distance electricity lines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - ilgų nuotolių antžeminės ar
Explanatory
požeminės aukštosios ar vidutinės įtampos elektros
notes:
energijos paskirstymo linijos. Į šią klasę taip pat įeina: transformatorinės stotys ir pastotės, atramos (pilonai). Į
šią klasę neįeina: - kelių apšvietimo įrenginiai žr. 2111,
2112; - miestų elektros energijos paskirstymo linijos ir
pagalbiniai įrenginiai žr. 2224.

This class includes: - long-distance overland or
underground high or medium tension electric power
distribution lines This class also includes: - transformer
stations and substations, pylons This class excludes: road fighting installations 2111, 2112 - urban electric
power distribution lines and ancillary installations 2224

ryšys su CPC:

52 243

Link to CPC:

52 243

222

Vietiniai vamzdynai ir kabeliai
Local pipelines and cables

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Vietiniai vamzdynai ir kabeliai

Description:

Local pipelines and cables

2221

Vietinės dujotiekio linijos
Local gas supply lines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vietinės dujotiekio linijos

Description:

Local gas supply lines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - vietiniai antžeminiai ar požeminiai
dujotiekiai.

Explanatory
notes:

This class includes - local overland or underground
pipelines for the conveyance of gas

ryšys su CPC:

52 250.p1

Link to CPC:

52 250.p1

2222

Vietiniai vandentiekiai
Local water supply pipelines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vietiniai vandentiekiai

Description:

Local water supply pipelines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - vietiniai vandentiekiai. Į šią klasę taip
pat įeina: - vietiniai karšto vandens, garo ir suslėgtojo
oro vamzdynai; - šuliniai, fontanai ir hidrantai, vandens
bokštai. Į šią klasę neįeina: - drėkinimo įrenginiai žr.
2153; - vandens valymo įrenginiai žr. 2223.

Explanatory
notes:

This class includes - local pipelines for the conveyance
of water This class also includes: - local pipelines for
the conveyance of hot water, steam or compressed air
- wells, fountains and hydrants, water towers This class
excludes: - irrigation installations 2153 - water
purification installations 2223

ryšys su CPC:

52 250.p2

Link to CPC:

52 250.p2

2223

Vietiniai nuotėkų surinkimo vamzdynai
Local waste water pipelines

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vietiniai nuotėkų surinkimo vamzdynai

Description:

Local waste water pipelines

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - kanalizacijos tinklai ir įrenginiai. Į šią
klasę taip pat įeina: - nuotėkų apdorojimo įrenginiai.

Explanatory
notes:

This class includes: - sewer networks and waste water
collectors This class also includes: - waste water
treatment plants

ryšys su CPC:

52 250.p3

Link to CPC:

52 250.p3

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37
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CC1

2224

Vietiniai elektros ir nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) kabeliai
Local electricity and telecommunication cables

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Vietiniai elektros ir nuotolinių ryšių (telekomunikacijų)
kabeliai

Description:

Local electricity and telecommunication cables

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - vietiniai elektros ir nuotolinių ryšių
(telekomunikacijų) (antžeminiai ar požeminiai) kabeliai
ir pagalbiniai įrenginiai (transformatorinės stotys ir
pastotės, telegrafo stulpai ir kt.). Į šią klasę taip pat
įeina: - vietiniai televizijos kabeliai ir panašios
kolektyvinių antenų sistemos.

Explanatory
notes:

This class includes - local electricity and
telecommunication cables (overland or underground)
and ancillary installations (transformer stations and
substations, telegraph poles, etc.) This class also
includes: - local television cables and associated
collective antennae

ryšys su CPC:

52 250.p4

Link to CPC:

52 250.p4

23

Kompleksiniai pramonės centrų statiniai
Complex constructions on industrial sites

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kompleksiniai pramonės centrų statiniai

Description:

Complex constructions on industrial sites

230

Kompleksiniai pramonės centrų statiniai
Complex constructions on industrial sites

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kompleksiniai pramonės centrų statiniai

Description:

Complex constructions on industrial sites

2301

Kasybos ir gavybos statiniai
Constructions for mining or extraction

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kasybos ir gavybos statiniai

Description:

Constructions for mining or extraction

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - kasybos, angliavandenilio išteklių
gavybos, karjerų eksploatavimo, akmens skaldymo ir
žvyro karjerų eksploatavimo įrenginiai ir statiniai (pvz.,
pakrovimo ir iškrovimo stotys, spiraliniai bokštai; tinko gamyklos, cemento gamyklos, plytų gamyklos,
čerpių gamyklos ir kt. Į šią klasę neįeina: - (dideli)
administraciniai pastatai žr. 1220; - dengti pramonės
pastatai (pvz., gamyklos ir dirbtuvės) žr. 1251.

Explanatory
notes:

This class includes : - installations and constructions for
mining, the extraction of hydrocarbon deposits,
quarrying, exploitation of gravel pits, etc. (e.g. loading
and discharging stations, winding towers, etc.) - plaster
works, cement works, brick works, tile works, etc. This
class excludes: - office buildings 1220 - industrial
buildings (e.g. factories, workshops), with roofing 1251

ryšys su CPC:

52 261

Link to CPC:

52 261

2302

Jėgainių statiniai
Power plant constructions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Jėgainių statiniai

Description:

Power plant constructions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - hidraulinės ar šiluminės elektrinės ir
Explanatory
įranga, gaminanti elektros energiją, pvz., anglies
notes:
jėgainės, branduolinės jėgainės, vėjo jėgainės. Į šią
klasę taip pat įeina: - branduolinių medžiagų tvarkymo
ir apdorojimo gamyklos. Į šią klasę neįeina: - užtvankos
žr. 2152; - elektros perdavimo linijos, įskaitant
transformatorines stotis ir pastotes, žr. 2214; - vietiniai
elektros kabeliai žr. 2224.

This class includes - hydraulic or thermal power
stations and equipment for generating electricity, e.g.
coal fired power stations, nuclear power stations, winddriven power stations This class also includes: - plants
for treating and processing nuclear material This class
excludes: - dams 2152 - electricity lines, including
transformer stations and substations 2214 - local
electricity cables 2224

ryšys su CPC:

52 262

52 262

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37

Link to CPC:
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CC1

2303

Chemijos gamyklų statiniai
Chemical plant constructions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Chemijos gamyklų statiniai

Description:

Chemical plant constructions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - naftos gamyklų ar pagrindinių ir kitų
chemikalų gamybos ir perdirbimo gamyklų įrenginiai. Į
šią klasę taip pat įeina: - angliavandenilio terminalai; kokso gamyklos, dujų gamyklos. Į šią klasę neįeina: autoservisai žr. 1230; - pramoniniai pastatai žr. 1251; rezervuarai, silosinės ir sandėliai žr. 1252.

Explanatory
notes:

This class includes: - installations constituting a
petrochemical plant or refinery for manufacture of
basic and other chemicals This class also includes: terminals for hydrocarbons - coking plant, gasworks
This class excludes - service stations 7230 - industrial
buildings 1251 - reservoirs, silos and warehouses 1252

ryšys su CPC:

52 263

Link to CPC:

52 263

2304

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, sunkiosios pramonės gamyklos
Heavy industrial plants, n.e.c

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, sunkiosios pramonės
gamyklos

Description:

Heavy industrial plants, n.e.c

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - sunkiosios pramonės objektų, tokių,
Explanatory
kaip aukštakrosnės, valcavimo staklynai, liejyklos,
notes:
įrenginiai ir kt. Į šią klasę neįeina: - pramoniniai pastatai
žr. 1251; - kasybos ar gavybos statiniai žr. 2301.

This class includes - installations constituting a heavy
industrial site such as blast furnaces, rolling mills,
foundries, etc. This class excludes: - industrial buildings
1251 - constructions for mining or extraction 2301

ryšys su CPC:

52 269

Link to CPC:

52 269

24

Kiti inžineriniai statiniai
Other civil engineering works

Lygmuo:

2

Level:

2

Lygmens
pavadinimas:

Skyrius

Level name:

Division

Pavadinimas:

Kiti inžineriniai statiniai

Description:

Other civil engineering works

241

Sporto ir poilsio statiniai
Sport and recreation constructions

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Sporto ir poilsio statiniai

Description:

Sport and recreation constructions

2411

Sporto aikštelės
Sports grounds

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Sporto aikštelės

Description:

Sports grounds

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - atvirosios sporto aikštelės, pvz.,
Explanatory
futbolo, beisbolo, regbio, vandens sporto, treko ir
notes:
lauko sporto, automobilių, dviračių ir arklių lenktynių. Į
šią klasę neįeina: - atvirųjų sporto stadionų dengtos
tribūnos žr. 1265; - uždarosios sporto salės žr. 1265; žaidimų aikštelės, atrakcionų ir laisvalaikio praleidimo
parkai žr. 2412; - golfo aikštynai žr. 2412; - uosto įranga
valčių prieplaukoms žr. 2412.

This class includes: - grounds for sports generally
played in the open air such as football, baseball, rugby,
marine sports, track and field, car, bicycle or horse
races This class excludes: - grandstand buildings with
roofing for open-air sports 1265 - sports halls for
indoor sports 1265 - playgrounds, amusement or
leisure parks 2412 - golfcourses 2412 - harbour
installations for marinas 2412

ryšys su CPC:

52 271

52 271

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37

Link to CPC:
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CC1

2412

Kiti sporto ir poilsio statiniai
Other sport and recreation constructions

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti sporto ir poilsio statiniai

Description:

Other sport and recreation constructions

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - atrakcionų ir laisvalaikio praleidimo
Explanatory
parkai ir kiti atvirieji įrenginiai, įskaitant kalnų įrenginius notes:
(čiuožimo takus ir trasas), golfo aikštynai, lauko
aikštynai, žirgynų centrai, uostų įranga prieplaukoms. Į
šią klasę taip pat įeina: - viešieji sodai ir parkai,
zoologijos ir botanikos sodai, paplūdimių įranga ir
įranga, paprastai naudojama vandens sporto šakose. Į
šią klasę neįeina: - turistinės kalnų stovyklos žr. 1212; kabamųjų lynų keliai ir krėslinių keltuvų stotys žr. 1241;
- pramoginių renginių pastatai žr. 1261; - zoologijos ir
botanikos sodų pastatai žr. 1261; - sporto salės žr.
1265.

This class includes - amusement parks or leisure parks
and other open-air installations including mountain
installations (ski runs and trails, etc.), golf courses, airfields, equestrian centers, harbour installations for
marinas This class also includes: - public gardens and
parks, zoological and botanical gardens, equipment for
beaches and installations which are mostly used for
marine sports This class excludes: - mountain refuges
1212 - cable car and chair lift stations 1241 - buildings
for public entertainment 1261 - zoological and
botanical garden buildings 1261 - sports halls 1265

ryšys su CPC:

52 279.p2

Link to CPC:

52 279.p2

242

Kiti, niekur daugiau nepriskirti, inžineriniai statiniai
Other civil engineering works n.e.c.

Lygmuo:

3

Level:

3

Lygmens
pavadinimas:

Grupė

Level name:

Group

Pavadinimas:

Kiti, niekur daugiau nepriskirti, inžineriniai statiniai

Description:

Other civil engineering works n.e.c.

2420

Kiti, niekur daugiau nepriskirti, inžineriniai statiniai
Other civil engineering works n.e.c.

Lygmuo:

4

Level:

4

Lygmens
pavadinimas:

Klasė

Level name:

Class

Pavadinimas:

Kiti, niekur daugiau nepriskirti, inžineriniai statiniai

Description:

Other civil engineering works n.e.c.

Aiškinamosios
pastabos:

Į šią klasę įeina: - kariniai inžineriniai statiniai, pvz.,
Explanatory
fortai, betoninės slėptuvės, bunkeriai, poligonai, karinių notes:
bandymų centrai ir kt. - kiti, niekur kitur nepriskirti,
inžineriniai statiniai, įskaitant palydovų paleidimo
įrangą. Į šią klasę neįeina: - oro uostų pastatai ir
įrenginiai žr. 1241; - barakai (pastatai) žr. 1274; kariniai uostai žr. 2151.

This class includes: - military engineering works, e.g.
forts, blockhouses, bunkers, firing ranges, military
testing centers, etc. - civil engineering works n.e.c.,
including satellite launching sites This class excludes: airport buildings and installations 1241 - barracks
(buildings) 1274 - military ports 2151

ryšys su CPC:

52 290

52 290

Atspausdinta / Generated: 2018-12-14 01:37

Link to CPC:
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