
Prekių priėmimo Pigu.lt sandėlyje kokybės standartas  
 

 
Eilės 
Nr. 

Prekių grupė  
 

1.  Baldai ir namų 
interjeras 
 

Korpusiniai baldai - supakuoti į tvirto kartono pakuotes su skiriamaisiais 
elementais. Supaletuota taip, kad neišsikištų už paletės ribų. Minkšti 
baldai supakuoti į tvirto plastiko pakuotes su kartono ar plastiko kampais. 
Čiužiniai - Tvirto plastiko pakuotė su kartono kampais per visą perimetrą, 
arba dėžė. 
Šviestuvai - Tvirto kartono dėžė su tuščios vietos užpildu. Pakuotė 
pažymėta lipduku „DUŽI PREKĖ“. 
Kilimai - Privalo turėti tvirto plastiko pirminę pakuotę. 
Karnizai - Transportuojamos kartono ar plastiko tūbose, papildomu 
paminkštinimu ir/arba pakuotės galus įpakuoti į pūslelinę plėvelę. 
Tekstilės gaminiai (patalynė komplektai, lovatiesės, pledai, antklodės, 
pagalvės, paklodės, užuolaidos, rankšluosčiai ir kita) - Privalo turėti 
pirminę pakuotę (plastikinis maišas). Antrinė pakuotė - kartoninė dėžė 
(gali būti prekių miksas). 

 

2.  Kvepalai, 
kosmetika, 
vaistinės prekės. 

Kvepalai, kvepalų rinkiniai, kosmetika (išskyrus skyščius) - Visi 
kvepalai ir kvepalų rinkiniai turi turėti pirminę pakuotę - dėžutė papildomai 
apsaugota plėvele. 
Šampūnai , kondicionieriai ir pan. -  indų kamščiai būtų su apsaugomis, 
t. y. nenuėmus apsaugų kamščiai neatsisuktų. 
Vaistinės prekės - Privalo turėti pirminę pakuotę. 

 

3.  Vaikams ir 
kūdikiams 

Žaislai, drabužiai ir avalynė, kūdikių prekės, kanceliarinės prekės, 
knygos – Privalo turėti pirminę pakuotę pilnai dengiančią visą prekę. 
Automobilinės kėdutės  - Privalo turėti pirminę pakuotę. 
Vežimėliai, maitinimo kėdutės, maniežai, gultukai, vaikštynės, 
saugos varteliai, dviratukai, paspirtukai, elektromobiliai, lėlių namai, 
minamos/stumiamos mašinos, kartingai, vaikiškos virtuvėlės, 
garažai ir trasos - Privalo turėti pirminę pakuotę: kartoninė dėžė. 
Čiuožyklos, vaikų žaidimų nameliai - Supakuoti į pilnai uždarytas tvirto 
kartono pakuotes arba tvirta plėvele. Supakuoti taip, kad transportavimo 
metu nebūtų pažeisti ir nepažeistų kitų prekių. 
Stambios sūpynės vaikams, aikštelės, rogutės. - Tiekiami ant atskiros 
paletės. Supakuoti taip, kad transportavimo metu nebūtų pažeisti ir 
nepažeistų kitų prekių. 
Kūdikių maistas: tyrelės stiklinėse pakuotėse - Supakuota kartono 
dėžėje su putų polisterolio sluoksniu ir/arba įpakuoti į pūslelinę plėvelę. 
Pakuotė pažymėta lipduku „DUŽI PREKĖ“. 
Plastikinės vonelės ir dėžės, daiktadėžės, naktipuodžiai, smėlio 
dėžės – Privalo turėti pirminę pakuotę, jeigu važiuoja daugiau nei 1 vnt. 
tuomet, sumautos viena į kitą ir pakuojama tvirta plėvele arba kartono 
dėžė. 

 

4.  Buitinė technika ir 
elektronika 

Stambi buitinė technika  - Privalo turėti pirminę pakuotę - putoplastas ir 
plėvelė. 
Elektriniai pianinai - Privalo turėti pirminę pakuotę sudarytą iš storo 
putoplasto sluoksnio, kartoninės dėžės ir ją juosiančių apsauginių juostų. 
Dėžei galimi ir priimtini išorės įspaudai atsrandantys dėl įsirėžiančių diržų 
tais atvejais, kai tai akivaizdžiai nepažeidžia putoplasto sluoksnio. 
Televizoriai - Privalo turėti pirminę pakuotę - putoplastas ir kartoninė 
dėžė. 

 

5.  Mobilieji 
telefonai, Foto ir 
Video, 
Kompiuterinė 
technika 

Prekės su gamintojo plomba - Plomba negali būti pažeista, privalo turėti 
pirminę pakuotę. Transportavimo pakuotėje galimas prekių miksas. 
Telefonų dėkliukai; apsauginės plėvelės; atminties kortelės; USB 
atmintinės; jungiamieji kabeliai, adapteriai; akumuliatoriai 
telefonams, fotoaparatams, dronams, planšečių, el. skaityklių dėklai 
- Pirminė pakuotė sudaryta iš plastiko (blisteris) ir/ar kartono sluoksnio. 



Kompiuteriai - Privalo turėti pirminę pakuotę - putoplastas ir kartoninė 
dėžė. 

 

6.  Sportas, 
laisvalaikis, 
turizmas 

Dviračiai, batutai, lauko baseinai, griliai, treniruokliai, valtys, 
irklentės, stalo teniso, futbolo stalai - Supakuoti į pilnai uždarytas tvirto 
kartono pakuotes su skiriamaisiais elementais. 
Meškerės ir kitos ilgos, lanksčios prekės - Transportuojamos kartono 
ar plastiko tūbose, papildomu paminkštinimu ir/arba pakuotės galus 
įpakuoti į pūslelinę plėvelę. 
Riedučiai,riedlentės,lagaminai,kuprinės, krepšiai, svarmenys, kitos 
smulkios sporto prekės - Privalo turėti pirminę pakuotę: kartoninė dėžė 
arba tvirta plėvelė. 
Turizmo prekės: palapinės, miegmaišiai, turistiniai kilimėliai ir pan. - 
Privalo turėti pirminę pakuotę: kartoninė dėžė arba tvirta plėvelė. 

 

7.  Santechnika, 
remontas, 
šildymas 

Durys - Kampai apsaugoti tvirto kartono ar putų poilisterolio sluoksniu 
neplonesniu, nei 2cm. Paletuojant duris vieną ant kitos, tarp durų kartono 
lakštai. 
Šildymo katilai ir židiniai.- Privalo būti tiekiami ant palečių. Apsukti 
kartonu ar pūsleline plėvele. 
Sandėliavimo lentynos, centrinio šildymo ir vonios radiatoriai, 
grindų ir veidrodžių šildymo kilimėliai, vandens šildytuvai, 
šildytuvai, oro reguliavimo įrangos priedai, dūmų detektoriai, vonios 
ventiliatoriai, meteo stotelės, oro sausintuvai, oro drėkintuvai, 
ventiliatoriai, kondicionieriai, išmanūs namai, vandens maišytuvai, 
virtuvinės plautuvės, vonios kambario įrangos ir aksesuarai, 
vandens siurbliai, šulinių dangčiai - Privalo turėti pirminę pakuotę. 
Transportavimo pakuotėje galimas prekių miksas. 
Plautuvės, praustuvės, klozetai, vonios. - Visa keramika kartono 
dėžėje su putų polisterolio sluoksniu ir/arba įpakuoti į pūslelinę plėvelę, 
kuri užtikrintų stabilumą dėžės viduje. Pakuotė pažymėta lipduku „DUŽI 
PREKĖ“. Vonios apsuktos kartonu ar keliais pūslelinės plėvelės 
sluoksniais supaletuotos taip, kad neišsikištų už paletės ribų. 
Dušo kabinos, sienelės. - Kartono pakuotės su vidiniu paminkštinimu, 
pūslelinė plėvelė arba putų polisterolis. Pakuotės pažymėta lipduku „DUŽI 
PREKĖ“. 

 

8.  Autoprekės Padangos - Privalo būti tvirtai priklijuotas A6 formato lipdukas arba 
aptrauktas plėvele. 
Akumuliatoriai - Privalo turėti pirminę pakuotę: plėvelė. 
Auto prekės: automobiliniai kilimėliai, langų tamsinimo plevelės, 
duslintuvų antgaliai ir bakeliai, lemputės, pavarų svirties antgaliai, 
porankiai, ratų gaubtai, valytuvai, vairų užvalkalai, akumuliatorių 
įkrovikliai, stogo bagažinės, dviračių laikikliai, stogo skersiniai, sėdynių 
užtiesalai, gesintuvai, vaistinėlės, moto apranga, plovimo įranga, fm 
moduliatoriai, alkotesteriai, auto elektros įranga - Privalo turėti pirminę 
pakuotę. Transportavimo pakuotėje galimas prekių miksas. 

 

9.  Virtuvės, buities, 
apyvokos prekės 

Dužios prekės (indai, stiklas ir keramika) - Privalo turėti pirminę 
pakuotę. Neasant pirminės pakuotės arba esant jai nepakankamai, 
privalomas suderinimas dėl papildomos pakavimo paslaugos. 
Skysčiai buitinė chemija - indų kamščiai būtų su apsaugomis, t. y. 
nenuėmus apsaugų kamščiai neatsisuktų. 
Lyginimo lentos, skalbinių džiovyklos ir aksesuarai -Privalo turėti 
pirminę pakuotę - tvirtas Plastikas. 
Valymo reikmenys ir priedai - Privalo turėti pirminę pakuotę (plastikinis 
maišas arba kartoninė dėžė). Antrinė pakuotė - kartoninė dėžė (gali būti 
prekių miksas). 
Virtuvės įrankiai, peiliai, pjaustymo lentelės, prieskonių rinkiniai 
tarkos ir pan. 
Keptuvės, termosai, virdulai, maisto saugojimo indai - Pirminės 
pakuotės - plastikinis maišelis. Antrinėje pakuotėje galimas prekių 
miksas. 



Puodai, greitpuodžiai ir jų rinkiniai - Privalo turėti pirminę pakuotę 
(plastikinis maišas arba kartoninė dėžė). Antrinė pakuotė - kartoninė dėžė 
(gali būti prekių miksas). 

 

10.  N18 prekės ir 
apranga 

Pirminė pakuotė - maišelis arba kartoninė dėžė. Antrinėje pakuotėje 
galimas prekių miksas. 

11.  Gyvūnų prekės Akvariumai - Privalo turėti pirminę pakuotę - putoplastas ir kartoninė 
dėžė. 
Dubenėliai, pavadėliai, gyvūnų žaislai, švaros prekės, pavadėliai, 
priežiūros priemonės - Privalo turėti pirminę pakuotę. Neasant pirminės 
pakuotės arba esant jai nepakankamai, privalomas suderinimas dėl 
papildomos pakavimo paslaugos. Antrinėje pakuotėje galimas prekių 
miksas. 
Guoliai, pagalvės, drabužiai, narvai, dekoracijos akvariumams –
Privalo turėti pirminę pakuotę (plastikinis maišas arba kartoninė dėžė). 
Antrinėje pakuotėje galimas prekių miksas. 
Gyvūnų ėdalas, birios prekės maišais - vientisos nepažeistos 
pakuotės. Ant paletės po prekėmis privaloma dėti kartono, plastiko ar 
medžio plokštę. 
Gyvūnų ėdalas: sausas maistas katėms/ šunims/graužikams ir kt.; 
konservai katėms/ šunims, skanėstai katėms/ šunims, kraikas, 
šienas, vitaminai, antipazitinės priemonės, maistas žuvims. - Privalo 
turėti pirminę pakuotę (plastikinis maišas arba kartoninė dėžė). Neasant 
pirminės pakuotės arba esant jai nepakankamai, privalomas suderinimas 
dėl papildomos pakavimo paslaugos. Antrinėje pakuotėje galimas prekių 
miksas. 

 

12.  Sodo prekės Sodo technika - Privalo turėti pirminę pakuotę: kartoninė dėžė. 
Šiltnamiai (plėveliniai) - Privalo turėti pirminę pakuotę: kartoninė dėžė, 
sudėti ant paletės. 
Karučiai - Privalo turėti pirminę pakuotę: kartoninė dėžė arba tvirta 
plėvelė. 
Sodo įrankiai, laistymo įranga - Privalo turėti pirminę pakuotę 
(plastikinis maišas arba kartoninė dėžė). Nesant pirminės pakuotės arba 
esant jai nepakankamai, privalomas suderinimas dėl papildomos 
pakavimo paslaugos. 
Nameliai įrankiams - Supakuota į pilnai uždarytas kartono pakuotes.  
Mediniai nameliai supakuoti į bandažinę plėvelę ir papildomai supakuoti 
taip kad nebūtų pažeisti ir nepažeistų kitų prekių. 
Namų remonto mechaniniai įrankiai, sniego kastuvai - Privalo turėti 
pirminę pakuotę (plastikinis maišas arba kartoninė dėžė). Antrinėje 
pakuotėje galimas prekių miksas. 
Buitinės kopėčios - Privalo turėti pirminę pakuotę – plėvelę. 
Elektriniai namų remonto įrankiai - Privalo turėti pirminę pakuotę - 
kartoninė dėžė. Antrinėje pakuotėje galimas prekių miksas. 
Lauko šviestuvai, sodo dekoracijos, elektriniai prietaisai nuo uodų, 
vorų, pelių ir kurmių, repelentai nuo uodų - Privalo turėti pirminę 
pakuotę - kartoninė dėžė. Antrinė - kartoninė dėžė (gali būti prekių 
miksas). 
Plastikinės dėžės, daiktadėžės, konteineriai, kibirai, vandens talpos, 
komposto dėžės, smėlio dėžės, vazonai, loveliai, daiginimo 
vazoneliai, įrankių dėžės - Privalo turėti pirminę pakuotę (plastikinis 
maišas arba kartoninė dėžė), jeigu važiuoja daugiau nei 1 vnt. tuomet, 
sumautos viena į kitą ir pakuojama tvirta plėvele arba kartono dėžė. 
Birios prekės (kompostas, mulčias, trašos, smėlis, druska t.t.) - 
vientisos nepažeistos pakuotės. Ant paletės po prekėmis privaloma dėti 
kartono, plastiko ar medžio plokštę. 
Nestandartinio gabarito prekės. (Nuotekų valymo įrenginiai, tvorų 
segmentai ir pan.) - tiekiami ant atskiros paletės. Supakuoti taip, kad 
transportavimo metu nebūtų pažeisti ir nepažeistų kitų prekių. 
Gėlių stovai, gėlių atramos - privalo turėti pirminę pakuotę (plastikinis 
maišas arba kartoninė dėžė. Antrinėje pakuotėje galimas prekių miksas. 



Grėbliai, šakės, kastuvai, kauptukai ir pan. – privalo turėti pirminę 
pakuotę plastikinis maišas arba kartoninė dėžė. 
Trąšos - Pirminė pakuotė arba popierius, arba plastikas. Nesant pirminės 
pakuotės arba esant jai nepakankamai, privalomas suderinimas dėl 
papildomos pakavimo paslaugos. 

 

13.  Dovanos, 
šventinė 
atributika 

Kalėdinės girliandos, eglutės žaisliukai ir dekoracijos, vėliavos, 
sirgalių ir tautinė atributika ir pan. - Privalo turėti pirminę pakuotę 
plastikinis maišas arba kartoninė dėžė. Nesant pirminės pakuotės arba 
esant jai nepakankamai, privalomas suderinimas dėl papildomos 
pakavimo paslaugos. Antrinėje pakuotėje galimas prekių miksas. 
Kapų žvakės - Privalo turėti antrinę pakuotę - tvirtas plastikas ir kartoninis 
pagrindas. 

 

14.  Kitos prekės Prekių grupėms, neįtrauktoms į sutarties Priedą 1.1, taikoma sutarties 
taisyklė 2.b 

 
 


